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Abstract

In  the  era  of  privatization  and  securitization,  private  security  companies  are 
becoming a more important actor for ensuring safety in a society felt increasingly 
unsafe. Ensuring safety has been seen as a fundamental task of the state, which is 
now  transferring  to  the  private  sector.  This  study  examines  one  of  Sweden's 
private  security  companies.  Do  they  consider  themselves  as  having  a  social 
responsibility to  ensure  safety?  The main  question  is:  What  is  the  employees' 
perception of internal information security within the private security company?

The analysis shows that internal information security within the company is 
partly insufficient. When compared to how Swedish healthcare are working with 
internal  information security,  methods and challenges  similar  between the two 
organizations are identified. Perhaps the differences between public and private 
sector no longer are distinctive? However, one difference between the two sectors 
is transparency. Public control of private companies is limited. Citizens cannot 
demand  the  private  security  company  to  be  held  responsible  when  internal 
information security fails, although the private security companies play a more 
and more important part in society. 

Nyckelord:  securitization,  privatization,  organizational  culture, information 
security, responsibility
Antal ord: 10 266



Innehållsförteckning

1 Inledning..............................................................................................................2

1.1 Syfte och frågeställning..................................................................................2

1.2 Det privata säkerhetsföretaget som studieobjekt............................................4

1.3 Två essentiella begrepp..................................................................................4
1.3.1 Organisationskultur ................................................................................4
1.3.2 Informationssäkerhet...............................................................................5

2 Att förstå en organisationskultur.......................................................................6

2.1 Den institutionella organisationen..................................................................6

2.2 Kultur som artefakter.....................................................................................6

3 Metod och material.............................................................................................8

3.1 Metod.............................................................................................................8
3.1.1 Operationalisering...................................................................................9

3.2 Material och källkritik..................................................................................10

4 Sociala aber och teknisk framgång i arbetet för intern 
informationssäkerhet...........................................................................................11

4.1 Utvecklingsbenägenhet................................................................................11
4.1.1 Otillräcklig kommunikation reducerar utvecklingsbenägenheten.........11
4.1.2 Tillsammans på lunchen, ensam i arbetet..............................................13

4.2 Identitet........................................................................................................14
4.2.1 Den framväxande säkerhetsidentiteten.................................................15
4.2.2 Jag gör skillnad!....................................................................................16

4.3 Kontroll........................................................................................................17
4.3.1 Tekniska rutiner och ad hoc social informationssäkerhet.....................17
4.3.2 Arbetsplatsen med högt i tak.................................................................19

5 Insocialiseringens betydelse för intern informationssäkerhet......................21

6 Hur arbetar Hälso – och sjukvården med intern informationssäkerhet?. . .24

6.1 Social informationssäkerhet i Hälso – och sjukvården................................24

6.2 Teknisk informationssäkerhet i Hälso – och sjukvården..............................25

7 Avslutning och diskussion.................................................................................26



8 Referenser..........................................................................................................29

8.1 Primärmaterial..............................................................................................29

8.2 Sekundärmaterial..........................................................................................29

9 Appendix............................................................................................................32

9.1 Intervjuguide................................................................................................32

9.2 Enkätfrågor...................................................................................................33



Jag vill tacka all personal på Företaget för deras välvilja att hjälpa mig vid 
materialinsamlandet. Jag vill också tacka mina kontaktpersoner på Företaget samt min 

handledare på statsvetenskapliga institutionen för ert stöd. 

1



1 Inledning

Strävan efter säkerhet genomsyrar i allt större utsträckning det svenska samhället. 
Diskussioner  om  de  nya  ”supersäkra”  fängelserna,  terrorism  och  FRA-lagen 
tydliggör  denna  utveckling.  På  lokal  nivå  är  kameraövervakning  och 
grannsamverkan i bostadsområden exempel på kontrollverktyg som ska garantera 
säkerhet i ett samhälle som upplevs allt osäkrare.  

Ett  led  i  denna  utveckling  är  privata  säkerhetsföretag.  De  erbjuder 
säkerhetslösningar till kunder som har råd att betala. Utvecklingen att Sverige i 
allt  större  utsträckning  förlitar  sig  på  privata  initiativ  är  inte  utmärkande  för 
säkerhetsbranschen. Dock är säkerhetsområdet extra intressant eftersom uppgiften 
att garantera medborgarnas säkerhet tidigare har ansetts vara en av statens mest 
grundläggande uppgifter.  Att  denna uppgift  successivt  förskjuts  till  den privata 
sektorn är därför anmärkningsvärt. 

Säkerhetsföretagen  menar  att  ökade  säkerhetsåtgärder  faktiskt  leder  till  ett 
säkrare samhälle. Den ökade efterfrågan på säkerhetsåtgärder har resulterat i att 
flera grundläggande samhällsfunktioner så som skolor, myndigheter, sjukvården 
och fängelser är kunder hos de privata säkerhetsföretagen. Vi lämnar alltså över 
ansvaret  för  vår  säkerhet  till  privata  säkerhetsföretag,  som  därmed  har  ett 
samhälleligt ansvar att upprätthålla säkerhet. Det är i denna empiri min uppsats tar 
sitt avstamp.

1.1 Syfte och frågeställning

Jakten på det säkra samhället förutsätter ett aktivt internt säkerhetsarbete hos de 
organisationer  som  arbetar  med  känslig  information.  Bristfällig  intern 
informationssäkerhet  i  sådana  organisationer  kan  vara  potentiellt 
integritetskränkande samt en  samhällelig  säkerhetsrisk.  Informationsflödet  ökar 
och att upprätthålla god intern informationssäkerhet är en utmaning för samtliga 
organisationer som arbetar med känslig information, exempelvis Försvarsmakten 
och Hälso – och sjukvården. 

Utvecklingen att privata initiativ ökar i samhällsviktiga funktioner innebär att 
det  finns  privata  företag  som arbetar  med  känslig  information.  Arbetar  dessa 
företag  aktivt  med  det  interna  säkerhetsarbetet,  för  att  garantera  att  känslig 
informationen hanteras på ett säkert sätt? Ett samhällsviktigt privat företag som 
borde ha välfungerande intern säkerhet  är  ett  säkerhetsföretag.  Jag har valt  att 
analysera  den  interna  informationssäkerheten  på  ett  svenskt  säkerhetsföretag1. 
Företagets identitet är maskerad, eftersom viss information i uppsatsen potentiellt 
skulle  kunna  påverka  Företaget,  dess  kunder  och  samhället  negativt. 
Studieobjektets  identitet  är  dock  inte  avgörande  för  frågeställningen,  utan 

1 Benämns härefter som enbart Företaget
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Företaget  är  endast  det  fall  jag  undersöker  för  att  illustrera  den  samhälleliga 
utvecklingen med ökad privatisering och ökat fokus på säkerhet.  Företaget har 
flera  kunder  som är  viktiga  för  att  samhället  ska  fungera,  så  som skolor  och 
statliga  myndigheter.  Företagets  grundläggande  uppgift  är  att  garantera  sina 
kunders  säkerhet.  Företaget  får  genom  sina  kunder  tillgång  till  potentiellt 
integritetskränkande samt samhällsviktig information, vilket medför att Företaget 
har ett samhällsansvar att upprätthålla intern säkerhet. Detta blir även en fråga om 
legitimitet.  Företagets kunder som finns inom den offentliga sektorn är beroende 
av  medborgarnas  förtroende.  För  att  kundernas  verksamhet  ska  uppfattas  som 
legitim av medborgarna, förutsätts att verksamheten är säker. Jag är intresserad av 
om  Företaget känner av detta samhälleliga ansvar. Med denna bakgrund frågar 
jag:

Hur yttrar sig strävan efter det säkra samhället i ett företag som har säkerhet som  
affärsidé? 

Den mer konkreta frågeställningen lyder: 

Vilken är synen på intern informationssäkerhet på ett svenskt säkerhetsföretag?

Företagets ledning har givit mig access till organisationen, utan att styra mig. 
Detta  är  ett  gyllene tillfälle  att  anlägga  ett  statsvetenskapligt  perspektiv  på ett 
privat företag, som i allt  större utsträckning fyller en av statens grundläggande 
uppgifter.  Uppsatsen  ställer  en  kulturdiagnos  på  Företagets  syn  på 
informationssäkerhet,  vilken  ses  som  en  del  av  organisationskulturen. 
Medarbetarna  beskrivs  ofta  i  organisationsteoretiska  sammanhang  som  en 
organisations viktigaste aktör (jfr ex. Angelöw 1991:12). Därför är det naturligt att 
undersöka deras syn på informationssäkerhet, deras  inställning är avgörande för 
att  den  interna  säkerheten  upprätthålls.  Har  ledningen  fått  medarbetarna  att 
adaptera  kärnvärden  som  säkerhet?  Genomsyrar  internt  säkerhetstänkande 
Företagets dagliga verksamhet? Känner medarbetarna ett individuellt ansvar för 
att  upprätthålla  intern  informationssäkerhet?  Finns  det  skillnader  i  internt 
säkerhetsarbete hos nyanställda kontra medarbetare med lång anställningstid? Den 
sista frågan relateras till teorier om insocialisering, som undersöks som eventuell 
förklaringsfaktor  till  skillnader  inom  Företaget  i  den  interna 
informationssäkerheten. Dessa frågor är viktiga för samtliga organisationer som 
arbetar  med  känslig  information  och  för  att  illustrera  detta  sätter  jag 
informationssäkerhet i ett större sammanhang och undersöker kort Hälso – och 
sjukvårdens interna informationssäkerhetsarbete. 

Förutom att  uppsatsen  illustrerar  den  samhälleliga  utvecklingen  med  ökade 
säkerhetsåtgärder  och privata initiativ,  kan uppsatsens resultat  även användas i 
förändringsarbete på Företaget. Företagets ledning är oroad för den interna synen 
på informationssäkerhet och ska framöver arbeta för att förbättra denna, därför är 
uppsatsens resultat intressant även för dem. En kulturdiagnos som beskriver den 
nuvarande  situationen  kan  underlätta  utformandet  av  en  förändringsstrategi, 
förutsatt att man tror att organisationer aktivt kan påverkas (Hofstede 1991:246, 
250, March  –  Olsen  1984:741).  Detta  förändringsarbete  avhandlas  inte  i 
uppsatsen, men jag vill ändå poängtera att uppsatsens resultat i förlängningen kan 
användas i ett framtida förändringsarbete. 
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1.2 Det privata säkerhetsföretaget som studieobjekt

Det  privata  säkerhetsföretaget  illustrerar  tydligt  den  samhälleliga  utvecklingen 
med ökad privatisering och ökat fokus på säkerhet, eftersom bägge dessa värden 
är  grundläggande för  det  privata  säkerhetsföretagets  verksamhet.  Företaget  har 
nyligen  genomfört  interna  omorganiseringar,  vilka  kan  påverka  den  interna 
kulturen gällande informationssäkerhet (Robbins – Barnwell 2002:397, Brunsson 
1990:37). Att Företagets interna säkerhet upprätthålls trots stormiga omgivningar 
är förutsättning för en långsiktigt hållbar organisation (jfr Johansson 2002:11). Jag 
får  alltså  möjlighet  att  undersöka  Företagets  organisation  under  en  intressant 
tidsepok, när den interna informationssäkerheten kan vara i ett kritiskt skede. 

Ett säkert företag är ett företag med säkerhetskultur, enligt säkerhetsforskaren 
Nicklas  Lundblad  (2005:5).  Säkerhetskulturen  formas  av  medarbetarna. 
Medarbetarna  i  Företaget  är  styrda  av  lagar  som  exempelvis  Sekretesslagen, 
Lagen  om  skydd  av  Företagshemligheter  och  Personuppgiftslagen 
(Säkerhetspolicy s.  2).  Trots  dessa  lagar  är  medarbetarnas  egen upplevelse  av 
ansvaret för informationssäkerhet avgörande. Uppsatsen undersöker alltså inte den 
absoluta informationssäkerheten på Företaget, utan medarbetarnas inställning till 
informationssäkerhet (Lundblad 2005:30). I någon bemärkelse blir medarbetarnas 
inställning även den absoluta informationssäkerheten på Företaget, eftersom de 
formar Företagets faktiska informationssäkerhet. 

1.3 Två essentiella begrepp

1.3.1 Organisationskultur 

Begreppet  organisationskultur  har en fundamental  komplexitet,  vilket  försvårar 
möjligheten att finna en allmängiltig definition. Trots detta vill jag att läsaren ska 
förstå vad jag menar med organisationskultur, ett förtydligande utan att trivialisera 
det komplexa begreppet (jfr Bang 1999:21).  

Organisationskultur  i  formella  organisationer  avser  något  kognitivt  och 
abstrakt, som ”sitter i väggarna”.  En definition är ”det sättet som vi genomför 
något  på  här  hos  oss”  (Bang  1999:22).  Jag  anser  att  denna  definition  är  för 
ospecifik.  Ett  sätt  att  förtydliga  begreppet  är  i  relation  till  värden (jfr  ex. 
Sandström  2005:135,  Jacobsen  -  Thorsvik  1995:134,  Bang  1999:24,  Schein 
1994:225, Siehl – Martin 1988:80, Robbins – Barnwell 2002:377, 80). Värden och 
värderingar är elementära, men uppsatsens fokus är på praktik. Min definition av 
organisationskultur är alltså mer konkret och handfast.

En  passande  förklaring  är  organisationskulturen  som  sociala  enheter  med 
gemensamma verklighetsuppfattningar för hur man ska handla, språk och andra 
symboliska verktyg (Bang 1999:18).  Definitionen är gynnsam i denna kontext, 
den pekar på konkreta uttryck av organisationskulturen samt att den utgår från 
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sociala  enheter,  i  detta  fall  arbetsplatsen.  Även  Christian  Limas  definition  är 
lämplig:  ”det  specifika  traditionella  bestämda  mönster  av  myter,  normer  och 
rutiner  som  förmedlas  från  ’generation  till  generation’ av  medarbetare  –  får 
bestämda förklaringar och handlingar att framstå som självklara och naturliga”. 
(Lima 2007:91). Passande är Limas betonande av tradition och rutiner, men också 
att kulturen uttrycks i handlingar och förklaringar. Lima poängterar, i likhet med 
teoriavsnittet,  att  organisationskulturen  kan  framstå  som  naturlig  för 
medarbetarna, en utgångspunkt som påverkar mig i uppsatsens metodval. Bägge 
dessa definitioner fokuserar alltså på det konkreta uttrycket av organisationskultur, 
därför passar dessa två definitioner mitt syfte.

1.3.2 Informationssäkerhet

Informationssäkerhet  definieras  i  uppsatsen  som  ”förmågan  att  upprätthålla 
önskad  sekretess  (konfidentialitet),  riktighet  och  tillräcklighet  avseende 
information  och  informationstillgångar”  (Krisberedskapsmyndigheten  2006:8). 
Informationssäkerheten  är  grundläggande  i  organisationer  som  arbetar  med 
känslig  organisation och ska genomsyra hela  dessa organisationer  (Woodhouse 
2007:768, Knapp 2007:246, Lundblad 2005:18). Informationssäkerhet är en del av 
organisationskulturen, dessa begrepp är nära anknutna och kan därför inte alltid 
skiljas åt (Woodhouse 2007:768, Schlienger - Teufel 2003:405).

Säkerhetschefen  på  Företaget  ger  en  kompletterande  definition  av 
informationssäkerhet, som kan relateras till effektivitet: ”att rätt person förses med 
rätt information vid rätt tillfälle” (intervju 09-11-18). Men vad är information i 
detta sammanhang? Enligt Företagets Säkerhetspolicy:  ”Med information avses 
uppgifter om … [Företaget, min anm.] eller … [Företagets, min anm.] kunder 
oavsett  informationsbärare  (t.ex.  datamedia,  dokument,  fotografi,  film  eller 
muntlig)” (Säkerhetspolicy s. 2). Säkerhetsforskaren Nicklas Lundblad beskriver 
information  i  relation  till  informationssäkerhet  som:  ”allt  som används  i  den 
dagliga verksamheten, och som är av intresse att skydda” (2005:16). Denna breda 
definition  av  information  medför  ett  stort  ansvar  för  medarbetaren  att  vara 
medveten om vilken information som är av intresse att skydda.

Jag  har  utformat  två  klassificeringar  av  begreppet:  social  och  teknisk 
informationssäkerhet. Detta konkretiserar ytterligare begreppet i analysen. Social 
informationssäkerhet  avser  interaktionen mellan  medarbetare  med avseende på 
informationssäkerhet. Upprätthålls krav på sekretess i samtal mellan kollegor? I 
vilka miljöer sker kollegiala samtal? Den senare berör de tekniska system2 som 
medarbetarna  inom  Företaget  ska  använda  i  syfte  att  upprätthålla  intern 
informationssäkerhet.  Använder  medarbetare  de  tekniska  verktyg  som  finns 
tillgängliga för att upprätthålla informationssäkerheten? Anser medarbetare att de 
tekniska verktygen underlättar arbetet för intern informationssäkerhet?

2 Fokus är inte de tekniska systemen i sig (utformning etc.), utan endast om de används och hur de uppfattas av 
medarbetarna.
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2 Att förstå en organisationskultur

2.1 Den institutionella organisationen

Organisationer utifrån ett institutionellt teoriperspektiv beskrivs som beroende av 
omgivningarna. Regler och lagar påverkar ramarna för en organisation, men fokus 
är  att  en organisation huvudsakligen styrs  av den kultur  som sitter  i  väggarna 
(March – Olsen  1989:22f, Bergström 2002:39). Aktörerna inom en organisation 
formar  organisationen  och  skapar  dessa  handlingssätt  som  blir  unika  för 
organisationen (Johansson 2002:23). Detta gör dock inte alltid aktörerna med total 
medvetenhet  (Johansson  2002:17).  Det  beror  på  att  organisationens  kultur 
successivt kan framstå som naturlig för aktörerna.  Denna process sker över tid. 
Statsvetaren  Røvik  beskriver  detta:  Organisationer  har  en  ”socialt  skapad 
konvention för vad som är ’rätt’ organiserande – en konvention som emellertid av 
de  involverade  aktörerna  inte  nödvändigtvis  uppfattas  som  en  socialt  skapad 
produkt, utan som ett regelliknande faktum” (Røvik 2000:19).  Detta innebär att 
Företagets medarbetare som har varit i organisationen under lång tid, borde ha ett 
naturligt förhållningssätt Företagets verksamhet. Företagets strävan efter en säker 
verksamhet kan framstå som en regel för dessa medarbetare.

Att  organisationer  är  beroende  av  omgivningarna  och  dess  aktörer  gör 
organisationen dynamisk. Det innebär att en stor organisation delvis kan utvecklas 
i  olika  riktningar  och  i  olika  takt,  vilket  i  min  analys  medför  att  Företagets 
medarbetares syn på informationssäkerhet inte behöver vara samstämmig i hela 
organisationen (Johansson  2002:91,  Bang  1999:25f,  Robbins  –  Barnwell 
2002:397).  Förmodligen är inte kulturen helt samstämmig i Företaget, men en så 
homogen och  säkerhetsmedveten  kultur  som möjligt  är  önskvärd eftersom det 
förenklar  ledningens  framtida  förändringsarbete  för  att  förbättra 
informationssäkerheten (Hofstede 1991:235). Detta i enlighet med den teoretiska 
förklaringen att  organisationsförändringar som ligger nära organisationskulturen 
är  lättare  att  genomföra  (Sandström 2000:22,  Brunsson –  Olsen 1990:16f,  18, 
Johansson 2002:90,  Alvesson -  Svenningsson 2008:12,  73, Hofstede 1991:246, 
Bergström 2002:46, Angelöw 1991:113, Robbins – Barnwell 2002:382f, 397).  

2.2 Kultur som artefakter

Den teoretiska utgångspunkten med kulturer som artefakter, konkretiserar studien 
av organisationskulturer (Schlienger – Teufel 2003:406). I enlighet med Hofstede 
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et  al  ses  delade  uppfattningar  om den  dagliga  praktiken  som kulturens  kärna 
(1990:297,  311f).  Artefakter  är  ett  verktyg  för  att  identifiera  denna  kärna. 
Artefakter är  fysiska och beteendemässiga symboler som manifesterar kulturen 
inom organisationen. Fokus ligger i enlighet med Jacobsens – Thorsviks forskning 
på  vad  som  sägs,  beteenden  samt  fysiska  föremål  (1995:128f,  163). 
Kulturdiagnosen fokuserar  på  hur  det  är,  inte  på  hur  det  bör vara.  Artefakter 
påverkas av grundläggande värderingar om vad som är bra och dåligt, men dessa 
är inte i fokus för att identifiera kulturen. Fokus är att med artefakter undersöka 
om  säkerhetsmedvetenhet  faktiskt genomsyrar  Företaget  i  den  dagliga 
verksamheten (Hofstede et al 1990:291, Alvesson – Svenningsson 2008:40, 57f, 
Bang 1999:49).

Medarbetarna inom organisationen är inte intressanta i  sig, utan endast som 
bärare  av  artefakter.  Medarbetarnas  artefakter  måste  tolkas  för  att  kunna säga 
något om organisationskulturen. Jacobsen – Thorsvik menar att artefakterna kan 
ha både en symbolisk och en instrumentell innebörd och exemplifierar detta med 
belöning. Belöningen symboliserar och uppmuntrar det arbetssätt som ledningen 
finner  önskvärt,  men  den  är  även  ett  instrumentellt  uttryck  för  den  enskildes 
arbete  (1995:164).  Det  läggs  stort  ansvar  på  forskaren  att  tolka  artefakterna  i 
enlighet med organisationens kultur. Samtidigt kan artefakterna som kulturuttryck 
variera  genom  organisationen,  på  grund  av  organisationens  grundläggande 
dynamiska karaktär (Jacobsen – Thorsvik 1995:162).

Det  teoretiska  ramverk  som  används  i  studien  sammanfattas  med  att 
medarbetarna formar organisationen, därför följer det sig naturligt att dessa är i 
centrum för studien.  Med hjälp av artefakter  som tolkas  kan en kulturdiagnos 
identifiera  huvuddragen  i  medarbetarnas  syn  på  intern  informationssäkerhet. 
Medarbetare  med  lång  anställningstid  bör  i  större  utsträckning  arbeta  enligt 
organisationens syfte, än nyanställda. Synen på intern informationssäkerhet kan 
variera  genom  organisationen,  på  grund  av  organisationers  grundläggande 
dynamiska karaktär. Om synen på informationssäkerhet är homogen underlättas 
framtida  förändringsarbete  för  att  ytterligare  förbättra  informationssäkerheten 
(Hofstede et al 1990:297, Alvesson – Svenningsson 2008:40, Bang 1999:65). 
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3 Metod och material

3.1 Metod

Uppsatsen  genomförs  med  en  flermetodsanvändning som inkluderar  analys  av 
arkivmaterial,  intervjuer,  enkät  och  observationer.  Denna  metod  är  gynnsam i 
studiet  av  organisationskulturer  (Bang 1999:162,  Bergström 2002:52ff,  Siehl  - 
Martin 1988:80ff).  Denna extensiva metodansats har även fördelen att den kan 
upptäcka  och  förebygga  svagheter  hos  de  enskilda  metoderna  (Jacobsen  – 
Thorsvik 1995:467). Att kombinera de kvalitativa metoderna, som går på djupet 
och skapar förståelse för organisationen,  med enkätens kvantitativa egenskaper 
anser jag är en god grogrund för att besvara min frågeställning. Dock finns även 
risker med min studie. En rimlig kritik är att artefakterna endast är toppen av det 
organisationskulturella isberget. En mer djupgående metod inte hade varit möjlig, 
ur tids – eller resursaspekt. Uppsatsen ämnar identifiera huvuddragen i Företagets 
syn på informationssäkerhet, vilket min metod möjliggör. 

Tillvägagångssättet  liknas  vid  en  strut,  inledningsvis  skapade  jag  en 
övergripande förståelse för  Företaget och dess kultur, för att successivt fokusera 
på informationssäkerhet. Det inledande stadiet såg jag som viktigt för att adekvat 
beskriva synen på informationssäkerhet. Detta uppmärksammas inte nämnvärt i 
uppsatsen, men genomfördes med samtal med mina kontaktpersoner på Företaget, 
intervju  med  Företagets  säkerhetschef  samt  analys  av  arkivmaterial.  Även 
biografin ”Mitt liv på den säkra sidan” (Andersson 2008) gav god inblick i hur 
säkerhetsbranschen  fungerar.  Arkivmaterial har  exempelvis  varit  hemsidan, 
policys,  intranätet  och marknadsföringsmaterial.  Kund – och personaltidningen 
såg jag som viktig eftersom den är en länk mellan ledning och medarbetare, därför 
tog jag del av samtliga tidningsnummer.

Den andra metoden var  enkät.  Den distribuerades till  de 100 personer  som 
arbetat längst samt de 100 personer som arbetat kortast på Företaget. I den första 
urvalsgruppen  har  samtliga  arbetat  mer  än  tjugo  år  på  Företaget,  i  den  andra 
urvalsgruppen har samtliga arbetat mindre än två år på Företaget. Urvalet gav en 
bredd, samtidigt som insocialiseringens betydelse kunde undersökas. 75, 5 procent 
(n= 151) svarade på enkäten. Enkäten distribuerades inte på  Företagets intranät, 
utan via en extern Internetsida. Detta betonade att enkäten inte var på Företagets 
initiativ, utan tillhörde en studentuppsats. Enkäten bidrog med kunskap för direkta 
ageranden kring informationssäkerhet: Gör man likadant överallt? Enkätens frågor 
och resultat redovisas i appendix.

Intervjuerna och observationerna genomfördes på två mindre lokala kontor och 
Företagets  huvudkontor.  Dessa valdes av praktiska aspekter samt att  de bidrog 
med organisatorisk  bredd.  Yttre  karaktäristiska  drag var  olika,  med varierande 
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uppdrag och storlek.  Informanterna arbetar  i  ”mellanskiktet”  på Företaget.  Jag 
ville inte träffa högre chefer, min hypotes är att de framhäver den önskade, inte 
den faktiska synen på informationssäkerhet. Jag ville inte heller träffa medarbetare 
som arbetar ute på fältet, eftersom de tillbringar mycket tid hos kunder och kan ha 
otillräcklig  insyn  i  organisationen.  Intervjuerna  var  semistrukturerade,  för  ett 
fokuserat samtal med möjlighet till följdfrågor. Intervjuerna fokuserade på social 
informationssäkerhet,  eftersom  denna  del  av  informationssäkerhet  gynnas  av 
följdfrågor. Materialet från intervjuer spelades in. Intervjuguide finns i appendix. 
Intervjuerna behövde tolkas, för att minimera godtycke samt för att låta läsaren 
dra egna slutsatser från intervjumaterialet återfinns löpande citat i analysen. 

Den  slutliga  metoden  var  observationer.  Genom  observationer  kunde  det 
omedvetna  och  outtalade  inom  synen  på  informationssäkerhet  identifieras. 
Observationerna genomfördes på ett systematiskt sätt, utifrån valda dimensioner3. 
Tidsaspekten medförde att  observationer  nyttjades i  begränsad utsträckning,  de 
fungerade som ytterligare underlag till resultatet från övrigt material. 

Synen  på  informationssäkerhet  kan  variera  inom  organisationen,  därför 
undersöker  jag  i  ett  kapitel  teorin  om  insocialisering  som  eventuell 
förklaringsfaktor till sådana skillnader. Enkätens resultat analyseras utifrån de två 
urvalsgruppernas svar.

Avslutningsvis genomförs en kort analys av hur Hälso - och sjukvården arbetar 
med  informationssäkerhet.  Detta  visar  att  Företagets  problem  med 
informationssäkerhet inte är specifikt för dem, arbete för en säker verksamhet är 
grundläggande för organisationer som hanterar känslig information. Detta bör inte 
ses som en komparativ studie, utan mer som ett försök att sätta in ämnet i ett 
större sammanhang och undersöka om Företaget kan lära något av Hälso – och 
sjukvårdens  interna  säkerhetsarbete.  Analysen  grundar  sig  på  litteratur  från 
tidigare forskning. 

Uppsatsmetoden medförde uppenbarligen ett stort tolkningsutrymme för mig 
som forskare, men genom tydlighet i metodologiska val och citatanvändning ökar 
intersubjektiviteten. Metoden krävde att jag blev delaktig i kulturen för att förstå 
den,  utan att  bli  uppslukad av den.  Metoden förutsatte även att  jag förenklade 
kulturens komplexitet, utan att göra den banal. Det krävde alltså en balansgång på 
flera linor, medvetenhet om riskerna gjorde att jag inte trampade fel.

3.1.1 Operationalisering

Utifrån  givna  teoretiska  och  metodologiska  utgångspunkter  utformade  jag  tre 
dimensioner.  Dessa  strukturerade  materialinsamlandet  och  analysen. 
Dimensionerna  skapades  med  utgångspunkt  i  tidigare  forskning  av 
organisationskulturer,  men  jag  anpassade  dem  för  att  passa  mitt  syfte  (jfr 
Bergström 2002:54ff, Hofstede et al 1990:297ff, Robbins – Barnwell 2002:379f, 
Alvesson – Svenningsson 2008:73, Hofstede 1991:233ff, Tsui et al 2006:347ff). 
Dimensionerna är  utvecklingsbenägenhet, identitet och kontroll. Nedan beskrivs 
frågor  relaterade  till  dimensionerna  som  jag  bar  med  mig  under 
materialinsamlandet:

Utvecklingsbenägenhet avser  intresset  att  utveckla  Företagets  arbete   inom 
intern informationssäkerhet. Är medarbetarna konservativa eller intresserade av 

3se avsnitt 3.1.1
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förnyelse  inom  informationssäkerhet?  Hur  fungerar  kommunikationen  från 
ledningen vid sådana förändringar? Byter medarbetare erfarenheter och kunskaper 
med kollegor för att utveckla arbetet i informationssäkerhet?

Identitet har  två  delar.  Den  första  berör  organisationsidentiteten.  Ett 
säkerhetsföretag  bör  ha  en  organisationsidentitet  som genomsyras  av  säkerhet. 
Finns en sådan organisatorisk anda? Den andra berör medarbetarnas identifikation 
med  arbetet.  Detta  anknyter  till  begrepp  som  lojalitet  och  ansvar. Anser 
medarbetarna  sig  ha  ett  individuellt  ansvar  att  upprätthålla  intern 
informationssäkerhet? Vem känner medarbetarna ansvar inför?

Kontroll handlar  om  rutiner  och  social  kontroll  på  Företaget.  Är  arbetet 
rutinstyrt?  Finns det en utbredd social kontroll? Kritiserar medarbetare varandra 
öppet? Litar medarbetare på sina kollegor? 

3.2 Material och källkritik

Materialet grundar sig i en övergripande litteraturstudie. Läsningen har hjälpt mig 
förstå hur man kan konkretisera och systematisera studier av organisationer. Jag 
vill betona verk av Bergström (2002) och Hofstede et al (1990), vilka har varit 
ovärderliga  under  uppsatsarbetet.  Litteratur  gällande  informationssäkerhet  i 
samhällsvetenskaplig kontext har varit begränsad.

Material  om  Företaget  har  bestått  av  stora  kvantiteter  primärmaterial. 
Materialet som jag inledningsvis arbetade med och som har varit en stöttepelare 
genom  uppsatsarbetet  är  arkivmaterial.  Arkivmaterialets  urval  gjordes  relativt 
osystematiskt,  men  jag  valde  arkivmaterial  som  är  lättillgängligt  samt 
grundläggande för aktörer inom Företaget, då min hypotes är att dessa är mest 
närliggande  den  rådande  synen  på  informationssäkerhet  (Jacobsen  –  Thorsvik 
1995:467).  Trots  det  finns  risken  att  materialet  återspeglar  den  önskade,  inte 
faktiska,  synen på  intern  informationssäkerhet.  Därför  fungerar  arkivmaterialet 
huvudsakligen  som  en  övergripande  kunskapskälla,  inte  som  avslöjande 
analysmaterial (Bang 1999:162, Siehl – Martin 1988:82). Endast det arkivmaterial 
som hänvisas till i texten finns med i källförteckningen. Dock vill jag betona att 
arkivmaterialet har varit mycket omfattande.

Intervjuer  uppfattar  jag  som  min  viktigaste  materialkälla.  Självfallet  finns 
svagheter med detta material som intervjuareffekter, informantens eventuella vilja 
att  vilseleda  mig  och  generaliserbarheten  (Hofstede  et  al  1990:290).  Enkätens 
möjlighet till  anonymitet och kvantifierbarhet,  kompletterar intervjuernas svaga 
punkter. Enkäten avslöjar uttryckta ståndpunkter, medan materialets nackdel är att 
följdfrågor inte har varit möjligt (Siehl – Martin 1988:81, Woodhouse 2007:771). 
Det sista materialet är observationer. Dess fördel är att den tar ”kulturen på bar 
gärning”.  Nackdelen  är  mitt  stora  tolkningsutrymme  samt  att  tillfällena  för 
observationer har varit begränsade. Denna ofiltrerade förstahandsinformation kan 
ändock komplettera övrigt material. 
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4 Sociala aber och teknisk framgång i 
arbetet för intern informationssäkerhet

Analysen är utformad efter de tre dimensionerna utvecklingsbenägenhet, identitet 
och  kontroll.  Min  uppfattning  är  att  dessa  dimensioner  ger  en  god  bild  av 
Företagets medarbetares  syn  på  intern  informationssäkerhet.  Trots  analysens 
uppdelning, kommer det visa sig att  dimensionerna är nära anknutna varandra. 
Varje dimension är uppdelad i två underdimensioner. 

4.1 Utvecklingsbenägenhet

Strävan  att  ligga  i  framkant  är  viktigt  ur  säkerhetsaspekt   eftersom 
informationssäkerhet  är  en  färskvara.  Företagets medarbetare  måste  vara 
mottagliga för utveckling för att  förändringar inom intern informationssäkerhet 
ska få organisatorisk effekt. Intresset för att utvecklas ses som uteslutande positivt 
för  Företagets interna  informationssäkerhet.  En  alternativ  vinkling  av 
dimensionen är att en stark utvecklingsbenägenhet kan framkalla en okontinuerlig 
och  därmed  osäker  organisation.  Men  genom  välfungerande  rutiner  och 
kontrollorgan  kan  strävan  efter  utveckling  ske  riskfritt.  Dimensionen 
utvecklingsbenägenhet förutsätter alltså dimensionen kontroll. 

4.1.1 Otillräcklig kommunikation reducerar 
utvecklingsbenägenheten

God  intern  kommunikation  är  essentiell  när  förändringens  vind  blåser.  Intern 
kommunikation bör uppfattas som ett strategiskt och enande verktyg, som hjälper 
medarbetarna  vara  förändringseffektiva  och  därmed  upprätthålla  god 
informationssäkerhet  (Sandström  2000:150).  Om  ledningens  kommunikation 
fungerar  väl  kan det  motivera medarbetare  att  agera på önskvärt  sätt,  utan att 
medarbetarna  upplever  tvång  (Alvesson  –  Björkman  1992:37).  I  ett 
säkerhetsföretag kan förändringens vind blåsa permanent, ständiga innovationer 
och förändrade yttre förutsättningar kräver en förändringsmottaglig organisation. 

Ledningens strävan att ligga i framkant går inte att ta miste på. En mellanchef 
beskriver Företaget som:

ett hungrigt djur. (…) Jag tror man inte kan vara för hungrig, hinner du inte med så 
har du inget på marknaden att göra. Vi är hungriga men vi är inga pirayor, men det 
är dit vi ska (intervju 09-12-02, a).
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Informanten  ser,  i  enlighet  med  dimensionen,  viljan  att  utvecklas  som 
uteslutande positivt. Även i marknadsföringsmaterial betonas utveckling som ett 
viktigt led inom Företaget, men på de lokala kontoren finns motstånd. ”Företaget 
är villig att göra förändringar, men personalen är det inte. Vi får ju aldrig veta vad 
förändringarna ska vara bra för” (intervju 09-12-03, a). Enligt det institutionella 
teoriperspektivet  präglas  reaktionerna  för  utveckling  av  utvecklingens 
överensstämmelse med organisationen (Brunsson – Olsen 1990:17). Men teorins 
förklaring är inte optimal i sammanhanget. Motståndet beror inte på Företagets 
strävan framåt,  medarbetarna har ett grundläggande intresse för utveckling och 
efterfrågar bättre  informationssäkerhet.  Motståndet  beror  på  den  haltande 
kommunikationen från ledningen. ”Någon måste förtydliga varför vi gör det här 
och säga varför vi gör steg ett och steg två - viljan finns egentligen, men det finns 
inga  mål”  (intervju  09-12-03,  b).  Nulägesdiagnosen  visar  att  ofullständig 
kommunikation  mellan  ledning  och  övrig  organisation  påverkar  dimensionen 
utvecklingsbenägenhet negativt:

Jag är rädd att företaget inte har personalen med sig. Vägen till målet får inte 
de anställda stöttning i, instruktionerna är väldigt luddiga (intervju 09-12-03, 
b).

Vi har öppen kommunikation i vårt gäng, men uppifrån funkar det inte alls. 
Vi har ingen kontakt, det är stendött. Jag tror inte de fattar det (intervju 09-
11-29). 

Vi har inga forum för kommunikation, de verkar inte bry sig om oss. Bara vi 
gör typ som de vill (intervju 09-12-03, a). 

Det fyller ingen funktion att utveckla nya säkerhetsrutiner, om medarbetarna 
inte  har  ett  grundläggande  engagemang  eller  tillräcklig  insikt  i  förändringens 
syfte. Utan förståelse  för förändringarna, kommer medarbetarna inte anpassa sig 
till dem (Sandström 2000:22). 

Bristfällig intern kommunikation leder även till  att medarbetarnas kunskaper 
inte nyttjas till fullo (Jacobsen – Thorsvik 1995:43f). Flera medarbetare menar att 
arbetet  för  att  utveckla  informationssäkerheten  ofta  “skjuter  fel”  och  att  de 
faktiska riskerna inom informationssäkerhet förbigås. ”Idag silar man myggen och 
släpper  genom flodhästarna”  (intervju  09-12-03,  a).  Nulägessituationen  skapar 
även missnöje och kollektiv oro på arbetsplatsen (Ahrenfelt 2001:298). Detta har 
utvecklat en kultur av kollegiala samtal om Företagets brister. Flera informanter 
beskriver  att  sådana  samtal  ofta  sker  i  olämpliga  miljöer,  exempelvis  på 
lunchrestauranger.  Ur  informationssäkerhetsaspekt  är  det  essentiellt  att 
information är tryggad inom Företaget och att organisatoriska brister inte blir ett 
fall av ryktesspridning. Samtal om den egna organisationen kan skada Företagets 
trovärdighet  och därmed även dess  kunders  rykte  och  legitimitet.  Medarbetare 
efterfrågar utökad intern kommunikation, som kan motverka detta (intervju 09-11-
29).  Även  kommunikation  som  kan  verka  instrumentellt  obetydlig,  har  ett 
symboliskt  värde  eftersom  det  motiverar  och  integrerar  medarbetarna  (jfr 
Jacobsen  –  Thorsvik  1995:164,  322).  Om  medarbetarna  integreras  i 
utvecklingsarbetet kan oron minska och Företaget kan utvecklas i samstämmighet 
med Företagets grundläggande kultur, vilket enligt  teorin är ett framgångsrecept 
(Woodhouse 2007:768, Knapp 2007:246, Lundblad 2005:18). 
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Sammanfattningsvis  kan  ledningens  interna  kommunikation  inom Företaget 
förbättras. Nulägessituationen reducerar medarbetarnas grundläggande intresse för 
att utveckla informationssäkerheten och skapar en organisatorisk oro som direkt 
kan påverka intern informationssäkerhet negativt.

4.1.2 Tillsammans på lunchen, ensam i arbetet

Medarbetarna har ofta god kunskap om Företagets styrkor och svagheter, därför är 
kunskapsutbyten  mellan  medarbetare  en  god  grogrund  för  att  utveckla  intern 
informationssäkerhet. Denna form av  utvecklingsbenägenhet sker oberoende av 
den  yttre  omgivningen,  utan  avser  endast  mottagligheten  mellan  medarbetare 
internt i organisationen (Ahrenfelt 2001:23f).

Även om dimensionen naturligt anknyts till mottaglighet för nyheter, är även 
traditioner  och  erfarenheter  viktiga  för  att  utveckla  den  interna 
informationssäkerheten.  Företaget genomgår  framöver  en  föryngring  eftersom 
många medarbetare har uppnått pensionsålder. Nulägesdignosen visar att  kunskap 
kommer förloras i  samband med detta,  eftersom kollegiala kunskapsutbyten är 
ovanliga:

Jag jobbar mest själv. Byter sällan erfarenheter med kollegor. Det är synd att man 
inte  har  mer  möten  med  människor  i  organisationen,  det  finns  oerhört  mycket 
kompetens i företaget (intervju 09-12-08, b).

Det är väldigt sällan vi plockar någon lösning av varandra, kunskapsutbytet är noll 
förutom vid internutbildningar (intervju 09-12-08, a).

Man lär inte av varandra i det här företaget. Man uppfinner hjulet på respektive ort, 
det  är  jättedåligt.  Det  är  sådan  kulturen  är  i  företaget,  så  har  man alltid  jobbat 
(intervju 09-12-03, a).

Det råder konsensus bland informanterna att kunskapsutbytet mellan kollegor 
är  litet.  Några  informanter  beskriver  även  att  äldre  medarbetare  motverkar 
utveckling och kunskapsutbyte, eftersom de är förändringströtta eller av egoistiska 
skäl  inte  vill  dela  med  sig  av  sin  kunskapsbank.  Situationen  innebär  att  den 
enskilda  medarbetaren  sällan  behöver  problematisera  sina  arbetsmetoder. 
Otillräckliga  kollegiala  kunskapsutbyten  innebär  att  standarden  på  intern 
informationssäkerhet  beror  på  den  enskilda  medarbetarens  kompetens  och 
motivation att  upprätthålla god informationssäkerhet.  Detta är  dels  negativt  för 
utvecklingsbenägenheten, men även för dimensionen kontroll eftersom kollegiala 
kunskapsutbyten också kan  fungera som verktyg för kontroll. 

Men bilden av Företaget som ensamvargens arbetsplats saknar inte motbilder. 
Min uppfattning är att det finns ett grundläggande intresse för kunskapsutbyte och 
utveckling. Ingen informant som jag kontaktar tackar nej till att träffa mig. Även 
svarsfrekvensen på enkäten (75, 5 %) visar samma tendens. Efter observationer 
och intervjuer är min tolkning att det råder en kollegial gemenskap i fikarummet, 
där stämningen är god och flera informanter berättar  att  det är  lätt  att  bli  en i 
gänget. Flera informanter berättar att kollegial kommunikation delvis består av att 
kollegor pratar organisatoriskt känslig information på offentliga platser. Å andra 
sidan visar  enkäten att  hela  femtiotvå procent  menar  att  kollegor  aldrig  pratar 
företagskänslig information på offentliga platser. Trettiofem procent menar att det 
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sker  sällan  och  fyra  procent  menar  att  det  händer  ofta.  Enkätens  resultat 
överensstämmer alltså inte med intervjuerna. Eventuella förklaringsfaktorer kan 
vara lokala skillnader eller  medarbetarnas eventuella intresse att  vilseleda mig. 
Viss förekomst av dessa samtal kan dock verifieras. Samtalen relateras inte till 
kollegiala kunskapsutbyten, utan istället finns ett generellt behov av att ventilera 
dels  information  om  kunder,  men  framför  allt  oro  inför  organisatoriska 
förändringar. Samtal om kunder på offentliga platser bryter sekretessen och kan 
vara en säkerhetsrisk för kunders säkerhet och potentiellt även för samhället. 

Det blir väldigt mycket skitsnack vid sidan av. Man pratar dels över en öl på After 
Work, men framför allt pratar man om det organisatoriska och det gör man överallt. 
Surret har definitivt ökat och det accelererar. Det är generellt i organisationen, det 
spelar ingen roll vem man pratar med. Vi brukar säga: vill du ha reda på något, så 
sätt dig på pendeltåget mellan Uppsala och Stockholm, då får du reda på i praktiken 
allt (intervju 09-12-03, a).

Det händer att folk pratar om kunder. Men osäkerheten, missnöjet och rädslan för 
om jag får det jobbigt imorgon är stor och det är sådant man pratar mest om. Och 
det är så att säga inte smådetaljer, utan man säger allt (intervju 09-11-29). 

Detta är en direkt risk för Företagets interna informationssäkerhet. Samtidigt 
illustrerar detta en befintlig kultur av att kommunicera och söka stöd hos kollegor. 
Denna grundläggande kommunikativa sedvänja bör förvaltas, men kanaliseras, för 
att  avse  kollegial  utvecklingsbenägenhet  avseende  arbetsmetodik,  som idag  är 
begränsad.  

4.2 Identitet

I  Företagets  säkerhetspolicy  står  att  samtliga  medarbetare  har  ett  ansvar  för 
säkerhetsskyddet  och  att  det  ska  genomsyra  medarbetarnas  dagliga  arbete 
(Säkerhetspolicy s. 1) Medarbetarna har ett individuellt ansvar att arbeta för att 
upprätthålla intern säkerhet. Ansvaret förenklas om medarbetarna identifierar sig 
med  sitt  arbete,  vilket  innebär  att  medarbetarna  upplever  en  tillhörighet  med 
organisationen och därmed vill arbeta för Företagets bästa, vilket inkluderar god 
intern  informationssäkerhet  (Jacobsen –  Thorsvik  1995:299). Medarbetarnas 
identifikation med Företaget  berör  detta  kapitels  andra del.  Den första  delen i 
kapitlet  rör  Företagets  identitet.  Avsnittet  ämnar  undersöka  hur  medarbetarna 
upplever  den  organisatoriska  identiteten.  Finns  en  organisatorisk  anda?  Det 
innebär att medarbetarna upplever ett sammanhang i Företagets verksamhet och 
att det ska vara kopplat till organisationens helhet (Alvesson – Björkman 1992:8). 
Ett  säkerhetsföretag  borde  ha  en  identitet  som  genomsyras  av  säkerhet 
(Woodhouse  2007:768).  Den  organisatoriska  identiteten  är  även  viktig  för  att 
medarbetarna  i  sin  tur  ska  kunna  identifiera  sig  med  Företaget (Johansson 
2000:100, 149).
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4.2.1 Den framväxande säkerhetsidentiteten

Det organisatoriska identitetsskapandet kan påverkas av traditioner samt aktörer i 
omgivningen,  likt  en  organisatorisk  imitation  (Johansson  2002:99,  133,  143). 
Detta  innebär  att  Företagets  historiska  arv  av  samarbete  med  ett  annat 
säkerhetsföretag,  gör  att  Företaget  har  en  solid  bas  för  en  säkerhetsfylld 
organisationsidentitet.  Ledningen  arbetar  aktivt  för  vidareutveckla  den 
organisatoriska  andan  och  försöker  arbeta  in  värdeord  som  kan  relateras  till 
säkerhet. Värdeorden återfinns på grundläggande organisatoriska domäner så som 
personaltidning, intranät och hemsidan. Dessa ska hjälpa medarbetaren att finna 
trygghet och engagemang i sitt arbete, en god grogrund för informationssäkerhet 
(Kund - och personaltidningen 2008 nr 1 s.1, 2009 nr 1 s.1). Samtidigt går detta 
arbete  stick  i  stäv  med den organisationsteoretiska  uppfattningen att  man  inte 
aktivt  kan  få  en  organisation  att  adaptera  vissa  värdeord  (Alvesson  – 
Svenningsson  2008:55f).  Flera  informanter  anser  i  enlighet  med  teorin  att 
värdeordens  explicita  betydelse  är  mindre  värdefull.  En  informant  pratar  om 
värdeorden: ”Det var mer som ett sätt att visa att det var nya tider” (intervju 09-
12-02, b).

Ledningens  aktiva  identitetsarbete  har  huvudsakligen  fyllt  en  symbolisk 
funktion, betydelsefull som  plattform för diskussion kring frågeställningen - Vad 
står Företaget för? En sådan organisatorisk diskussion är dock essentiell, eftersom 
den  kan  utveckla  en  homogen  och  därmed  säkrare  organisation  (Woodhouse 
2007:768,  Hofstede  1991:235).  En  homogen  organisationsidentitet  sätter  även 
gränser  för  medarbetarna  i  vilka  handlingar  som  är  acceptabla  i  Företaget, 
identiteten  kan  alltså  även  fungera  som  ett  verktyg  för  kontroll  (Johansson 
2000:154). 

Flera informanter menar att en anda har börjat att utformats och beskriver den i 
termer som spjutspets (intervju 09-12-08, b), framåtsträvande  (intervju 09-12-03, 
a) och engagerad (intervju 09-12-08, a), men framför allt betonas arbetet för säkra 
och nöjda kunder (intervjuer 09-11-28, 09-12-02, a, 09-12-03, a, 09-12-08, a). Att 
ingen informant betonar säkerhet explicit kan verka anmärkningsvärt, dock kan 
dessa termer relateras till säkerhet och den organisatoriska strävan att upprätthålla 
god intern informationssäkerhet. Arbete för säkra och nöjda kunder betonas även 
i  marknadsföringsmaterial  och  beskrivs  som viktigt  eftersom Företaget  har  ett 
ansvar  att  skydda  och  säkra  människor  och  samhället  i  stort  (Material  för 
rekrytering).  Här  finns  alltså  en  överensstämmelse  mellan  Företagets 
marknadsföringsmaterial,  alltså  den  bild  Företaget  vill  förmedla,  och 
medarbetares faktiska upplevelse av organisationen.

Även enkäten fastställer organisationens säkerhetsfokuserade identitet. Frågan 
”anser du din arbetsplats vara internt säkerhetsmedveten?” visade att femtiosex 
procent svarade ”ja” och trettiosju procent svarade ”till viss del”. Att majoriteten 
av  medarbetarna  uppfattar  arbetsplatsen  som  relativt  säkerhetsmedveten  är 
ytterligare tecken på att Företaget har en identitet av säkerhet.

I enlighet med att organisationer är dynamiska utvecklas identiteten ständigt, 
denna analys visar att utvecklingen sker i en gynnsam riktning där säkerhetsvärdet 
betonas. En enhetlig och tydlig organisationsidentitet är även viktigt oberoende 
säkerhetsvärdet,  för  att  öka  medarbetarens  motivation  (Thorsvik  -  Jacobsen 
1995:292).  Härmed  landar  vi  i  nästa  del  av  dimensionen,  med  fokus  på 
medarbetarens identifikation.
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4.2.2 Jag gör skillnad!

Enligt ordspråket kan du leda en häst till brunnen, men du kan inte tvinga den att 
dricka  (Sandström 2000:45).  Enligt  samma  devis  kan  medarbetarna  ges  goda 
förutsättningar  för  att  upprätthålla  intern  informationssäkerhet,  men  de  måste 
uppleva eget ansvar för Företaget bästa och dess krav på informationssäkerhet. 
Det  eftersträvansvärda är att  medarbetarna finner  det dagliga arbetet  värdefullt 
och  Företaget uppmuntrar  till  aktiva  medarbetare  ”’Vill  du  så  vill  vi’” 
(Introduktionspresentation  s.  3).  En  artikel  i  kund  –  och  personaltidningen 
glorifierar medarbetarnas engagemang för arbetet och beskriver att medarbetares 
ögon ”lyser upp” vid samtal om  arbetet (2009, nr 1, s. 10). Detta är självklart 
resultatet  av  god  journalistik,  men  genomgående  i  marknadsföringsmaterial 
betonas den enskilda medarbetarens betydelse för Företaget och medarbetarens 
ansvar för arbetet. Upplever medarbetarna detta?

I  enkäten  frågas  om  medarbetarna  upplever  ett  individuellt  ansvar  för  att 
upprätthålla  informationssäkerheten.  Sjuttio  procent  svarar  ”ja”  och  tjugofem 
procent svarar ”till viss del”. Majoriteten av medarbetarna känner ett fundamentalt 
ansvar  för  Företagets  interna  informationssäkerhet,  vilket  även 
informationschefen  uttrycker:  ”Medarbetarna  har  en  hög  yrkesmoral,  därför 
funkar  det”  (intervju  09-11-18).  Yrkesmoralen  underlättar  att  grundläggande 
säkerhetsnivå  upprätthålls  (Caldwell  1994:86).  Jag  kan  identifiera  två 
huvudsakliga förklaringsfaktorer till Företagets ansvarstagande medarbetare. Dels 
kan det ständiga betonandet av medarbetarnas betydelse i organisatoriska forum 
öka  medarbetarnas  identifikation  och  gör  att  Företagets  verksamhet  spontant 
främjas av medarbetarna (Jacobsen – Thorsvik 1995:327). Den andra orsaken är 
Företagets självselektion av medarbetare (Alvesson – Björkman 1992:32f):

Vi  har  ett  stort  samhällsansvar.  Jag  känner  ett  eget  ansvar,  mest  gentemot  det 
förtroende jag har  ifrån kunden.  Jag tror  definitivt  att  man måste vara moraliskt 
högstående för att passa i organisationen. Det är inga hafs och slafs som söker hit, 
man måste ha ett visst tänk i grund och botten (intervju 09-12-03, a).

Säkerhetsbranschen  är  väldigt  speciell,  tänket  rätt  igenom. Det  blir  en  viss  sorts 
människor som fastnar i organisationen. Jag tror de flesta anställda se det de gör som 
viktigt, man ser det inte längre som ett levebröd. Försöker få de att förstå att det 
handlar om att trygga omgivningen. Jag känner också ett stort eget  ansvar. Vi är 
superviktiga för samhället (intervju 09-12-02, a).

Att det är en viss karaktär av medarbetare som fastnar i Företaget är även mitt 
intryck,  från observationer  och intervjuer.  Det  finns  till  exempel  få  kvinnor4 i 
Företaget och jargongen är hård. Det kan illustreras med den skylt som finns på ett 
kontor  med  texten  ”solen  skiner  även  på  idioter”.  Denna  jargong  påverkar 
förmodligen  selektionen  av  medarbetare.  Samtidigt  som  selektionen  håller 
individer  utanför  organisationen,  ökar  medarbetarnas  identifikation  med  det 
karaktäristiska  företaget  och  denna  jargong  kan  därför  vara  gynnsam  för 
dimensionen (Bang 1999:108).

Medarbetarnas ansvarskänsla och lojalitet är huvudsakligen riktad mot kunden 
och samhället,  inte  mot  Företaget.  Det  kan ur  ett  statsvetenskapligt  perspektiv 
verka  positivt,  men  samtidigt  kan  det  öka  medarbetarnas  incitament  att  byta 
arbetsplats.  En  hög  personalomsättning  kan  dels  avinstitutionalisera 

4 Mindre än tio procent av Företagets medarbetare är kvinnor. De har huvudsakligen administrativa tjänster.
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organisationen  och  dels  riskera  att  information  sprids  utanför  Företaget 
(Johansson 2002:39). En informant tydliggör detta:

Missnöje  gör  att  många vill  söka  sig  härifrån.  Många  som jobbat  här  länge  har 
mycket information. Som jag till exempel, säljer mycket på relation, inte för att jag 
jobbar här. Så skulle jag försvinna härifrån skulle många kunder försvinna med mig 
(intervju 09-12-03, a).

Detta  liknar  vad  Hofstede  beskriver  som  ett  pragmatiskt  företag,  där  det 
uppfattas som mest essentiellt att tillfredsställa kunderna. Resultaten till kunderna 
blir  viktigare  än  etik  och  korrekta  processer  inom  organisationen  (Hofstede: 
1991:236ff). Företagets personalomsättning är relativt låg, men den har på sistone 
ökat  och  det  missnöje  som  informanten  nämner  kan  utveckla  detta  till  en 
potentiell  risk  för  intern  informationssäkerhet.  Missnöjet  kan  även  försämra 
medarbetarnas  i  grunden  goda  identifikation  med  arbetet  (Caldwell  1994:86). 
Missnöjet kan dock vara ett tillfälligt problem i kölvattnet av kristider, men bör 
ändå uppmärksammas. 

Sammanfattningsvis identifierar sig medarbetarna med sitt arbete och känner 
ett ansvar för arbetet, vilket är en förutsättning för att Företaget ska kunna erbjuda 
kunderna och samhället en säker verksamhet (Wermdalen 1991:65). 

4.3 Kontroll

Säkerhet  inom  organisationer  kan  beskrivas  som frihet från  risker  genom  en 
kontrollerad  verksamhet  (Knapp 2007:246).  Dimensionen  avser  undersöka  om 
verksamheten  är  kontrollerad  på  Företaget.  Med  kontroller  avses både  social 
kontroll och rutiner. Hur tekniska kontrollverktyg och rutiner är utformade är inte 
intressant i sig, det intressanta är hur medarbetarna uppfattar och använder dem. 
Dimensionen  är  indelad  i  två  avsnitt.  Det  första  rör  rutiner  i  relation  till 
informationssäkerhet. Det andra rör den sociala kontrollen mellan kollegor. 

4.3.1 Tekniska rutiner och ad hoc social informationssäkerhet

Dimensionen  kontroll  kan  på  ett  naturligt  sätt  anknytas  till  rutiner.  Rutiner 
förenklar  vardagen  för  medarbetarna,  eftersom  rutiner  skapar  trygghet  samt 
förtydligar  vilka  förväntningar  och  handlingsramar  som  finns  (Jacobsen  – 
Thorsvik 1995:300f). De möjliggör även ansvarsutkrävande. Detta handlar om en 
balansgång,  alltför  detaljerade  rutiner  kan  minska  medarbetarnas  möjlighet  till 
initiativtagande.  Dock  bör  ett  företag  som  säljer  säkerhet  ha  en  rutinstyrd 
verksamhet som garanterar att känslig information hanteras varsamt och säkert.

Medarbetare ska vid anställningens början gå intern säkerhetsutbildning för att 
erhålla kunskap om existerande säkerhetsrutiner på Företaget (intervju 09-11-18). 
Den  instrumentella  betydelsen  av  sådan  utbildning  är  inte  nödvändigtvis 
avgörande,  men den kan vara symbolisk att Företaget tar informationssäkerhet på 
allvar (jfr Jacobsen – Thorsvik 1995:164). Begränsad rekrytering har resulterat i 
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inställd utbildning, vilket innebär att nyanställda får sämre insyn i rutiner. Detta är 
inte  optimalt  eftersom säkerhetsmedvetenhet  ska  genomsyra  Företaget  och  det 
förutsätter att medarbetare i hela organisationen har samma kunskap (Woodhouse 
2007:768).  Även löpande vidareutbildning är begränsad: ”någon utbildning har 
jag väl varit på, men det var inte igår direkt” (intervju 09-12-03, b).  En annan 
informant  berättar  att  kollegorna skrattade när han som nyanställd  frågade om 
rutiner  i  arbetet  (intervju   09-12-08,  a).  Otillräcklig  formell  utbildning  ger 
medarbetarna ansvar  att  själva  utforma den säkra verksamheten.  En informant 
beskriver  det  på  följande  sätt:  ”Det  jag  kan  inom  informationssäkerhet  är 
självupplevt  och  sedan  har  jag  bestämt  mig  att  detta  är  sättet  att  jobba  på” 
(intervju  09-12-03,  a).   Denna  situation  kan  medföra att medarbetare  lär  sig 
existerande, men inte organisatoriskt önskvärda rutiner. Detta kan vara riskfyllt 
eftersom  analysen  tidigare  har  visat  att  social  informationssäkerhet  har  vissa 
brister.

En informant beskriver de otillräckliga riktlinjerna i verksamheten:

Om någon skriver ut känsliga papper i offentlig skrivare vet jag inte om någon skulle 
säga till. En del kanske skulle göra det, men långt ifrån alla. Detta är inget vi har 
diskuterat, så det finns inget ’the right way’. Om man inte berättar hur vi i företaget 
ska se på informationssäkerhet blir det ju upp till var och en (intervju 09-12-02, b). 

Teoretiskt  kan  få  rutiner  förklaras.  Med  utgångspunkt  i  förra  kapitlet  där 
analysen visar att  identifikationen hos medarbetarna är  stor,  är  inte utvecklade 
kontroller  nödvändiga.  Medarbetarna  är  redan  insocialiserade  och  upplever 
organisationens  socialt  skapade produkter  som tvungna regler  (Røvik 2000:19, 
Robbins – Barnwell 2002:385). Denna teoretiska förklaring är dock inte optimal. 
Om  den  förmedlade  kulturen  delvis  är  frispråkighet,  kan  medarbetarna 
insocialiseras  i  frispråkighetens  vagga.  Omedvetna  medarbetare  kan  därmed 
utvecklas till Företagets största risk (Olzak 2006:114, Woodhouse 2007:767). En 
informant upplever denna risk: ”Att  folk bubblar är lätt företagets allvarligaste 
säkerhetsrisk” (intervju 09-12-03, b). 

Den  tekniska  delen  av  informationssäkerheten  är  dock  relativt  rutinstyrd. 
Respekt  för datorer  och informationen på dessa är  generellt  hög och rutinerna 
fungerar väl. Detta följer sig naturligt, det är lättare att utforma regler och rutiner 
för  medarbetares  handhavande  med  teknisk  utrustning.  En  informant  berättar: 
“Det tekniska tycker jag funkar jättebra, det känns säkert och jag har respekt för 
det” (intervju 09-12-08, c). Enkätens resultat visar huvudsakligen samma tendens, 
åttionio  procent  av  medarbetarna  har  brandvägg  och  virusskydd  på  sina 
arbetsdatorer  samt  dokumentförstörare  används  av  sextiotvå  procent.  En 
medarbetare  kommenterar  enkäten med att  vissa  kontor har  sekretesscontainer, 
inte dokumentförstörare. Detta kan förklara varför ”endast” två tredjedelar svarar 
att dokumentförstörare används. Men även inom det tekniska finns möjligheter till 
förbättrade rutiner, exempelvis i rapporteringssystemet som är svåranvänt.  Det 
leder till att medarbetare sällan rapporterar brister i arbetet (intervju 09-11-18, 09-
12-07, c). Enkäten visar även att ytterst få säkerhetsklassificerar arbetsdokument, 
vilket  kan  bero  på  att  det  inte  finns  tydliga  riktlinjer  för  när  funktionen  ska 
användas  (intervju 09-11-18).  En informant  efterfrågar  fler  tekniska  rutiner  på 
följande sätt:

Viss  pappershantering  kan  vara  lite  kritisk.  Det  hade  varit  bättre  att  sköta  det 
elektroniskt.  Det är absolut  en risk.  Det  gäller också usb-minnen, de är lätta  att 
glömma i en dator. Det har ju förekommit (intervju 09-12-08, a). 
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Risken blev påtaglig när jag efter intervjun hittar informantens USB-minne, 
som han tappat. Detta citat beskriver rutinerna väl. Det finns formaliserade rutiner 
för datorer och information på dessa, vilket respekteras av medarbetarna. Men där 
verksamheten  inte  är  styrd  av  rutiner  kan  den  mänskliga  faktorn  göra  att 
informationssäkerheten  inte  är  säkerställd.  Otillräcklig  formell  utbildning  låter 
medarbetarna  själva  utforma vissa  rutiner  vilket  har  framkallat  organisatoriska 
brister,  främst  inom  den  sociala  informationssäkerheten.  I  kapitlet  för 
utvecklingsbenägenhet  beskrivs  att  rutiner  och  kontroller  förutsätts  för  att 
utvecklingsarbete  ska ske riskfritt.  Att  organisationen inte är  så rutinstyrd som 
efterfrågas  i  ett  säkerhetsföretag,  påverkar  alltså  både  dimensionerna 
utvecklingsbenägenhet och kontroll negativt. 

4.3.2 Arbetsplatsen med högt i tak

Synen på organisationer som dynamiska, förutsätter en aktiv personalstyrka som 
uppmärksammar  oönskade  svängningar  inom  organisationen.  Flera  kontor  är 
mindre och formella kontrollverktyg är få, vilket kräver att medarbetarna själva 
kontrollerar  den  dagliga  verksamheten  och  uppmärksammar  misskött 
säkerhetsarbete.  En  grundläggande  kollegial  tillit  är  god  grogrund  för  socialt 
kapital  och  dygder  som  lojalitet,  men  samtidigt  finns  risker  med  en  alltför 
kollegialt  lojal arbetsstyrka  (Jacobsen –  Thorsvik  1995:133f,  183).  Det  kan 
minska incitamenten för social kontroll.

I enkäten svarar fyrtioen procent att de litar ”ja, fullt ut” på sina kollegor och 
femtionio  procent  svarar  ”ja,  för  det  mesta”.  Denna  tillit  är  tydlig  även  vid 
observationer och intervjuer, informanternas generella ståndpunkt är likt denna: 
”Jag litar på mina kollegor i alla sammanhang” (intervju 09-12-08, c).  När jag 
frågade informanterna om kollegial  tillit  kan vara en säkerhetsrisk och minska 
incitamenten för social kontroll, möttes detta perspektiv på informationssäkerhet 
av motstånd: ”Att lita på kollegorna har inte med säkerhet att göra” (intervju 09-
12-03, b). Samma informant fick frågan om man kritiserar en medarbetare som 
agerar på ett sätt som kan vara en säkerhetsrisk för Företaget: 

Negativ kritik kan vara jävligt känsligt. Här får vi aldrig kritik. Jag har nog aldrig 
fått kritik eller sett någon få eller ge kritik. Nästa dag kanske jag gör bort mig, så det 
är lika bra att jag håller käften. Det ska man inte lägga så mycket vikt vid.  Jag är 
tvungen att lita på de andra och det tror jag att jag kan göra (intervju 09-12-03, b). 

Detta är en relativt samstämmig syn på social kontroll och den hårda jargong 
som identifierades tidigare i analysen används inte som kontrollverktyg. Minimal 
social kontroll beskrivs istället i positiva termer. En informant berättar:

Här har vi väldigt högt i tak, det är definitivt bra. Vi håller inte koll på varandra, 
varje person sköter sig själv.  Om jag säger  som så här,  det  här kontoret  är min 
fristad. Här är jag som hemma (intervju 09-12-03, a). 

Avsaknad  av  social  kontroll  kan  medföra  att  brister  i  intern 
informationssäkerhet uppstår och inte åtgärdas.  En informant visar hur en mer 
aktiv  position  för  det  interna  säkerhetsarbetet  kan  åstadkommas:  ”vi  har  en 
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konkurrent i huset, det leder till att vi inte snackar om hemlig information på fikat 
eller  så”  (intervju  09-12-08,  b).  Alla  kontor  ligger  inte  i  anslutning  till 
konkurrenter,  kanske  är  det  inte  heller  önskvärt.  Citat  illustrerar  att 
konkurrenternas  ständiga  närvaro  förutsätter  en  mer  aktiv  inställning  till 
säkerhetsarbetet.  I  övriga  organisationen  har  brister  inom  social 
informationssäkerhet börjat få fäste, vilket blir tydligt när säkerhetschefen menar 
att medarbetare kan ha olämpliga diskussioner även i hans närvaro (intervju 09-
11-18). En informant svarar på frågan om kollegorna arbetar säkerhetsmedvetet, 
på följande sätt: ”Jag brukar inte tänka på det, jag uppmärksammar sånt sällan” 
(intervju 09-12-08, c). Även enkäten visar samma tendens. Frågan ”upplever du 
att dina kollegor lämnar arbetsdatorn inloggad, trots att de inte sitter vid datorn?” 
Nästan  en  tredjedel  av  informanterna  svarar  ”vet  inte”.  Detta  tyder  på  att 
medarbetarna sällan tänker i termer av social kontroll.

Det  finns  en  ljuspunkt  gällande  social  kontroll,  den  avser  utomstående 
personer. Min närvaro i Företaget är kontrollerad av uppmärksamma medarbetare. 
“Kollegorna är minsta bekymret, i sådana fall är det sådana som dig som jag tror 
är  faran”  (intervju  09-12-03,  a).  Flera  informanter  berättar  även  att  de  har 
kontrollerat  med  lämplig  person  på  Företaget  för  samtycke  att  tala  med  mig. 
Information  om enkäten  lades  upp på Företagets  intranät,  trots  det  kontaktade 
några medarbetare mig för att undersöka mina intentioner.

Denna aktiva kontroll mot utomstående liknar min övergripande tolkning att 
medarbetarna  egentligen  är  medvetna  om  hur  de  bör  agera  för  att  arbeta 
säkerhetsmedvetet,  men att  en passiviserande,  men verbal kultur har slagit  rot. 
Medarbetarnas är dock medvetna om att situationen för informationssäkerhet inte 
är ideal. Följande citat ger detta stöd:

Vi borde få bort det här dagliga pratet. Det är de här muntliga diskussionerna som 
sker utanför kontoret. Jag vet  inte riktigt, men jag har hört ryktesvägen vad folk 
pratar om och jag blir inte så glad många gånger (intervju 09-12-03, a). 

Men sen kan det ju bli lite mycket fel sorts snack när vi är ute på luncher och sådär, 
och det kanske egentligen inte är så bra  (intervju 09-12-03,b).

 Man pratar väldigt mycket kollegor emellan om kunder och problem och sånt, på 
alla nivåer i organisationen. Det är nog lätt att man pratar på luncher och så, man 
tänker inte på att det sitter folk runtomkring (intervju 09-12-02, a).

 Detta perspektiv på Företagets informationssäkerhet visar att medarbetarna 
litar på sina kollegor och att social kontroll är minimal. Dock är medarbetarna 
medvetna om hur intern informationssäkerhet bör hanteras, men en oönskad 
passiviserande kultur har minskat incitamenten för social kontroll.
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5 Insocialiseringens betydelse för 
intern informationssäkerhet

Det finns mycket tidigare forskning om insocialiseringens betydelse. Forskningen 
avser insocialisering i olika forum, exempelvis i familjen, idrotten eller på arbetet. 
Oavsett  forum,  fokuserar  teorier  om insocialisering  på  gruppens  påverkan  på 
individen. Att under längre tid ingå i en grupp eller en organisation medför att 
individen successivt tar organisationens eller gruppens oskrivna regler för givet 
(Brunsson - Olsen 1990:25, Brunsson 1990:108f, Johansson 2002:18,133, Røvik 
2000:35). Analysen  har  hittills  undersökt  Företagets  medarbetares  syn  på 
informationssäkerhet och samstämmigheten i organisationen är inte total.  Detta 
kapitel  ämnar undersöka om teorier  gällande insocialisering kan förklara dessa 
skillnader.  Enligt  denna  teoretiska  utgångspunkt  borde  medarbetare  med  lång 
anställningstid vara mer säkerhetsmedvetna, eftersom de har insocialiserats under 
en lång period och därmed kan ha ett mer naturligt förhållningssätt till Företagets 
grundläggande syfte att garantera säkerhet, jämfört med nyanställda. 

Under  intervjuerna kan ingen total  samstämmighet skönjas i  informanternas 
upplevelse  av  insocialiseringens  generella  betydelse  för  intern 
informationssäkerhet på Företaget. En informant berättar:

Man blir mer medveten med åldern, man är inte lika godtrogen. Tidens tand har 
positiv  inverkan.  En  del  yngre  tycker  livet  är  så  självklart  enkelt  och  värderar 
information därefter (intervju, 09-12-08, b).

Informanten  fokuserar  på  ålder,  vilket  delvis  är  relevant  eftersom  många 
nyanställda är yngre samt medarbetare med lång anställningstid generellt är äldre. 
En mellanchef är dock av annan åsikt och menar att yngre och nyanställda arbetar 
bättre för att upprätthålla intern informationssäkerhet. 

Jag  har  föryngrat  organisationen,  vilket  har  gjort  den  mycket  mer 
säkerhetsmedveten. De som tabbar sig är de som varit länge på företaget,  de är 
trötta och ser hur man kan utnyttja systemet (intervju 09-12-02, a).

Enkäten  visar  dock  tendenser  på  att  insocialiseringen  kan  ha  betydelse. 
Enkätens  frågor  som  avser  teknisk  informationssäkerhet  visar  att  nyanställda 
arbetar  mindre  säkerhetsmedvetet,  än  sina  kollegor  med  lång  anställningstid. 
Tjugotvå  procent  av  de  nyanställda  använder  alltid  dokumentförstörare,  i  den 
andra  urvalsgruppen  ger  trettiotvå  procent  samma  svar.  Arton  procent  av  de 
nyanställda  svarar  att  de  aldrig  använder  dokumentförstöraren,  i  den  andra 
urvalsgruppen svarar nio procent att den aldrig används. Denna enkätfråga tyder 
på att medarbetare med lång anställningstid i större utsträckning arbetar efter de 
riktlinjer som Företaget har inom teknisk informationssäkerhet. Även frågan om 
brandvägg och virusskydd visar samma tendens, nittiofyra procent av medarbetare 
med lång anställningstid respektive åttiofem procent av de nyanställda svarar att 
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de har brandvägg och virusskydd. Å andra sidan ger urvalsgrupperna nästan helt 
samstämmiga gällande säkerhetsklassificering av arbetsdokument på datorn, där 
sju  procent  ur  bägge  urvalsgrupperna  svarar  ”ja,  alltid”.  Nio  procent  av  de 
nyanställda respektive tretton procent av medarbetarna med lång anställningstid 
svarar  att  de  ”ofta”  säkerhetsklassificerar.  Denna enkätfråga  visar  inte  ett  lika 
tydligt  samband  som  föregående  enkätfrågor,  men  som  tidigare  nämnts  har 
Företagets inga tydliga riktlinjer för säkerhetsklassificering. 

Enligt  enkätens  resultat  på  frågor  om social  kontroll  är  nyanställda  mindre 
uppmärksamma,  vilket  också  tyder  på  att  insocialiseringen  har  betydelse.  I 
enkäten frågas om medarbetarna upplever att  kollegor lämnar datorn inloggad, 
trots att kollegorna inte är vid datorn svarar tjugofyra procent av de nyanställda 
”ja,  ofta”  respektive  trettiotvå  procent  ur  den  andra  urvalsgruppen ger  samma 
svar. Samtliga frågor om social kontroll visar liknande resultat. Det tyder på att 
nyanställda inte ser kollegor göra lika mycket misstag som äldre medarbetare ser. 
Detta kan bero på att nyanställda arbetar med mer säkerhetsmedvetna kollegor, 
men  att  det  skulle  vara  den  generella  orsaken  är  tveksamt.  Istället  kan 
insocialiseringen  vara  förklaringen,  medarbetare  som  har  arbetat  länge  inom 
Företaget har ett mer naturligt förhållningssätt till internt säkerhetsarbete och är 
därmed mer uppmärksamma. Även på den övergripande frågan ”Anser du din 
arbetsplats  vara  internt  säkerhetsmedveten?”  svarar  sextiofyra  procent  av  de 
nyanställda ”ja”, medan femtiotvå procent av medarbetarna med lång anställning 
ger samma svar. Detta tolkar jag som att medarbetare med lång anställning har en 
mer kritisk inställning till  informationssäkerheten i Företaget och anser att  den 
kan förbättras. 

Företaget strävar också efter utveckling, vilket bör uttryckas hos insocialiserade 
medarbetare.  Här  visar  observationer  och  intervjuer  en  tydlig  tendens  att 
medarbetare med lång anställningstid uppvisar drag av konservatism, vilket även 
berörs  i  dimensionen  utvecklingsbenägenhet.  Utveckling  kan  uppfattas  som 
påfrestande, vilket blev tydligt när en äldre medarbetare i korridoren på ett kontor 
rekommenderade mig att  inte  lämna en  kritisk rapport,  med motiveringen “då 
lämnar de oss aldrig i fred”. Även andra informanter beskriver samma tendens:

Jag tror vi som är yngre är mer mottagliga för förändringar. De gamla här säger ’så 
här har vi alltid gjort’, ’vi gör inget annat’ (intervju 09-12-03, a).

Man märker ju att de äldre inte vill förändra lika mycket, de inte intresserade av nya 
uppdrag eller ekonomiska bonusar. De äldre vill ha en trygg vardag (intervju 09-12-
02, a).

Att  äldre  medarbetare  prioriterar  en  trygg  vardag  är  förmodligen  inte 
utmärkande  för  Företaget  och behöver  nödvändigtvis  inte  tolkas  i  relation  till 
teorin om  insocialisering, utan snarare som ett generellt ålderstecken. Å andra 
sidan borde en välfungerande insocialisering som genomsyras av utveckling fått 
konservatismen att tonas ner hos medarbetare med lång anställningstid.

Slutsatsen är  att  teorin  om insocialiseringen delvis  kan styrkas  i  Företagets 
interna  säkerhetsarbete.  Enkäten  visar  tendenser  att  medarbetare  med  lång 
anställningstid  är  mer  säkerhetsmedvetna  och  i  större  utsträckning  arbetar  i 
enlighet med Företagets strävan på säkerhet, än nyanställda. Men samtidigt visar 
denna  urvalsgrupp,  som borde  vara  insocialiserad,  ett  motstånd  till  Företagets 
grundläggande strävan efter utveckling. 
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Förutsatt  ett  teoretiskt  antagande  att  organisationskulturen  och  därmed 
medarbetarnas  syn  på  informationssäkerhet  aktivt  kan  påverkas  ställs  frågan 
(Bergström 2002:42): Kan man utifrån detta nå en slutsats om vilka medarbetare 
ledningen  bör  påverka  för  att  förbättra  den  interna  informationssäkerheten  på 
Företaget? Samtidigt som nyanställda är mindre säkerhetsmedvetna är de också 
mer intresserade av utveckling, vilket bör ses som goda skäl för att fokusera på att 
förbättra deras inställning till informationssäkerhet. I detta förändringsarbete bör 
man också arbeta för att  förvalta de aspekter av säkerhetsmedveten inställning 
som medarbetares med lång anställningstid har. 
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6 Hur arbetar Hälso – och sjukvården 
med intern informationssäkerhet?

Sekretess  och  skydd  av  individen  är  fundamentala  värden  inom Hälso  –  och 
sjukvården och intern informationssäkerhet är därför ständigt aktuellt för Hälso – 
och  sjukvården.  Denna  analys  sätter  informationssäkerhet  i  ett  större 
sammanhang,  visar  att  svårigheter  i  informationssäkerhet  är  gemensamma  för 
organisationer  som hanterar  känslig  information,  samt  undersöker  vad  som är 
överförbart  från Hälso – och sjukvårdens interna säkerhetsarbete till  Företaget. 
Underliggande i analysen återfinns dimensionerna. 

6.1 Social informationssäkerhet i Hälso – och 
sjukvården

Hälso – och sjukvårdens medarbetare kan dagligen möta tragedier och behovet av 
dialog och att ventilera information kan vara stort. För att motverka att detta sker 
utanför verksamheten finns konferenser, standardiserade möten och handledning 
som  forum  för  samtal,  information  och  kunskapsutbyte.  Forumen  blir  även 
kontrollverktyg  som  kan  identifiera  oönskade  och  oreglerade  handlingssätt. 
Genom att  forumen  identifierar  sådana  handlingssätt  kan  de  formaliseras  och 
därmed förbättra rutinerna i informationssäkerhet. Detta innebär att medarbetarna 
blir delaktiga i formaliseringsprocessen, vilket ökar sannolikheten att nya rutiner 
följs (Altermark 2008:20f, Helmreich – Schaefer 1994:230f, van Cott 1994:62, 
Ödegård 2006:51). Detta borde vara intressant att överföra till Företaget eftersom 
analysen har  visat  att  information,  kunskapsutbyte  och kontroll  kan förbättras. 
Analysen  av  Företaget  visar  även  att  medarbetarnas  kommunikation  behöver 
kanaliseras och fokuseras. SBAR är ett system för kommunikation inom Hälso – 
och sjukvården, som kan användas i organisationers samtliga nivåer. Det är en 
riktlinje för sakligt informationsutbyte, den står för Situation, Bakgrund, Aktuellt 
tillstånd och Rekommendation (Wallin – Thor 2008:1922).  Som ett komplement 
till denna rutinstyrda sociala informationssäkerhet, uppmuntras till vad Ödegård 
beskriver  som  ”skvaller-system”,  exempelvis  på  intranätet.  Det  möjliggör  för 
medarbetare att ventilera missnöje, men blir också ett diskussionsforum som kan 
uppmärksamma potentiella risker och misstag inom intern informationssäkerhet 
(2006:41). 

Parallellt med att Hälso – och sjukvårdens medarbetares har tystnadsplikt finns 
ett  fåtal  tillfällen  när  medarbetare  har  skyldighet  att  bryta  tystnadsplikten, 
exempelvis  vid  bristande  av  omsorg  av  minderåriga  (Justitiedepartementet 
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1990:31, Norström - Sverne 1992:10). Ett ansvar att vara tyst, men också ansvar 
att vissla ålägger medarbetaren att ständigt vara uppmärksam och ha en kritisk 
inställning till information. Detta kan innebära att Hälso – och sjukvården har ett 
strukturellt  försprång  i  arbetet  för  informationssäkerhet,  jämfört  med 
säkerhetsföretaget.

Slutsatsen  är  att  Hälso  –  och  sjukvården  har  flera  forum  för  information, 
kontroll  och  kunskapsutbyte  inom social  informationssäkerhet,  som ska  skapa 
säkerhetsmedvetna  medarbetare.  Det  juridiska  ansvaret  att  vissla  har  inte 
medarbetare på Företaget, men de övriga organisatoriska verktyg som nämnts bör 
kunna överföras till Företaget.

6.2 Teknisk informationssäkerhet i Hälso – och 
sjukvården

En  informant  på  Företaget  menar  att  information  på  datorer  kan  missbrukas 
eftersom tillgången till information är stor (intervju 09-12-08, b). Inom Hälso – 
och  sjukvård  har  medarbetarna  också  tillgång  till  mycket  information,  men 
missbruk  motverkas  genom  att  medarbetares  samtliga  aktiviteter  i 
journalsystemen registreras. Eftersom all aktivitet kan härledas, ska detta skapa 
incitament att medarbetare inte söker obehörig information i patienters journaler. 

Att lära av sina misstag är klassisk devis, men Företagets otillfredsställande 
rapporteringsrutiner uppmuntrar inte till sådant erfarenhetslärande. I Hälso – och 
sjukvården  är  verktyget  för  rapportering  Lex  Maria  –  systemet.  Rapporternas 
fokus är att identifiera vilka strukturer som kan förändra medarbetarnas arbetssätt 
(Altermark  2008:15,  Ödegård  2006:15f).  Att  strukturer,  inte  aktörer,  är  i 
blickfånget ökar drivkraften för medarbetarna att anmäla misstagen. Inom Hälso – 
och  sjukvården  uppmuntras  all  rapportering,  mottagaren  avgör  vilka  rapporter 
som är relevanta (Ödegård 2006:14, 51).

En tendens på Hälso – och sjukvårdens utvecklingsbenägenhet samt kontroll är 
SITHS-systemet,  som håller  på  att  installeras  i  svensk  Hälso  –  och  sjukvård. 
SITHS står  för  Säker  IT i  Hälso  –  och  Sjukvård,  det  liknar  ett  körkort.  Det 
fungerar exempelvis som legitimation för tillgång till elektronisk information och 
vid  kontakt  med  andra  vårdenheter  samt  elektronisk  signering.  Systemet  har 
kontrollfunktioner  som kan  spåra  hur,  när  och  mellan  vilka  medarbetare  som 
information via datorer har skickats  (Internetkälla 1, 2). 

Även Hälso – och sjukvården har brister i intern informationssäkerhet, vilket 
massmedia ibland uppmärksammar exempelvis när celebriteter har sökt vård. Men 
ett aktivt internt arbete tyder på att interna säkerhetsproblem tas på allvar. Den 
individuella medarbetaren inom Hälso – och sjukvård har stora friheter, men det 
finns alltså samtidigt en ständig närvaro av bakomliggande sociala och tekniska 
systemen som ska  motivera medarbetaren att  hantera  känslig  information med 
varsamhet. Flera av Hälso – och sjukvårdens rutiner och system kan eventuellt 
överföras till Företaget, så som fler forum för kommunikation och kontroll, samt 
förbättrade rapporteringsrutiner.
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7 Avslutning och diskussion

Intern säkerhet bör vara grundläggande i ett säkerhetsföretag, men analysen av 
Företaget visar att organisationen inte lyckas upprätthålla en tillräckligt bra intern 
säkerhetsnivå. Analysens  resultat  av  dimensionen  kontroll  finner  jag  mest 
anmärkningsvärd.  Min  hypotes  var  att  Företagets  verksamhet  skulle  vara 
rutinstyrd,  men analysen visar  att  friheten  för  medarbetarna  att  själva  utforma 
arbetet är stora och att kontrollverktygen kan vara otillräckliga. Det kan uppfattas 
som  kritiskt,  eftersom  en  rutinstyrd  verksamhet  beskrivs  som  en  säker 
verksamhet. Samtidigt gör den relativt fria verksamheten att medarbetarna själva 
får  utforma  arbetet,  vilket  kan  påverka  medarbetarnas  engagemang  positivt. 
Dimensionen  identitet  visar  nämligen  att  medarbetarna  identifierar  sig  med 
arbetet, finner arbetet betydelsefullt och är motiverade. Det gör att medarbetarna 
vill  arbeta  för  Företagets  bästa,  vilket  inkluderar  arbete  för  en  internt  säker 
verksamhet. Detta tyder på att dimensionerna kontroll och identitet eventuellt inte 
samverkar. Å andra sidan  kan den rutinstyrda verksamheten skapa en homogen 
organisation,  vilket  underlättar  medarbetarnas  identifikation,  enligt  teorin.  En 
sådan tolkning innebär att medarbetarnas identifikation med arbetet snarare skulle 
kunna öka, om verksamheten blir mer rutinstyrd.

I  analysen  identifierar  jag  en  komplex  social  kultur,  där  medarbetarna  har 
kollegial gemenskap i fikarummet och de söker stöd hos varandra vid missnöje 
mot organisationen. Samtidigt arbetar medarbetarna huvudsakligen ensamma och 
utbyter sällan erfarenheter och kunskaper med varandra, vilket inte är idealt för 
den interna informationssäkerheten. De anställda känner stor tillit  för varandra, 
vilket  kan  vara  en  potentiell  förklaringsorsak  till  ensamarbetet.  Jag  anser  att 
tilliten även kan vara förklaringsorsak till de brister i social informationssäkerhet 
som  illustreras  löpande  i  analysen.  Medarbetare  pratar  om  sekretessbelagd 
information gällande Företagets organisation och ibland även om dess kunder, i 
miljöer utanför Företaget. Detta framgick i mina intervjuer, men inte i enkäten. I 
metodavsnittet  beskrivs  att  enkätens  anonymitet  ämnar  öka  incitamenten  att 
avslöja eventuella icke ideala aspekter inom Företagets  interna säkerhetsarbete, 
trots  det  är  intervjuerna  mer  avslöjande  än  enkäten.  Enkäten  har  kvantitativt 
besvarats av fler medarbetare, än  informanter som har intervjuats. Trots detta har 
informanternas berättelse till  stor del fått  styra denna del av analysen.  Det har 
flera orsaker. Dels har informanterna på ett relativt samstämmigt sätt beskrivit den 
sociala informationssäkerheten. Dels överensstämmer informanternas beskrivning 
med mina kontaktpersoners och säkerhetschefens på Företagets förförståelse om 
att  den  sociala  informationssäkerheten  idag  inte  står  på  en  solid  grund.  Flera 
informanter  förnekade  inledningsvis  i  intervjuerna  att  den  interna 
informationssäkerheten har brister, men berättade successivt att nulägessituationen 
inte är ideal. Möjligheten till följdfrågor och den personliga interaktionen mellan 
forskare och informant kan vara förklaringen till skillnaderna i resultaten mellan 
intervjuer och enkäten gällande social informationssäkerhet.
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I  enlighet  med att  organisationer är  komplexa och dynamiska,  har analysen 
alltså inte givit en helt enhetlig bild av medarbetarnas syn på informationssäkerhet 
på Företaget.  Överlappningarna är dock så många att  jag vill  påstå att  jag har 
identifierat en kultur och en syn på informationssäkerhet. För att undersöka om 
insocialiseringen kan vara en förklaringsorsak till de skillnader som identifieras i 
medarbetarnas syn på informationssäkerhet, jämförs nyanställda och medarbetare 
med längst anställningstid. Analysen visar en tendens att nyanställda är mindre 
säkerhetsmedvetna, jämfört med medarbetare med lång anställningstid, teorin om 
insocialiseringens betydelse kan således få stöd. Flera nyanställda är yngre, min 
hypotes är  att  deras användande av sociala medier gör att  integritet  och andra 
säkerhetsrelaterade  värden  minskar  och  att  det  kan  vara  en  kompletterande 
förklaring. Analysen visar även att nyanställda har större utvecklingsbenägenhet 
än medarbetare med lång anställningstid. Detta kan teorin om insocialisering inte 
förklara. Utvecklingsbenägenhet är grundläggande i Företaget och därför borde de 
insocialiserade  medarbetarna  med  lång  anställningstid  ha  högre 
utvecklingsbenägenhet än nyanställda. 

Analysen av insocialiseringens betydelse visar att Företaget bör fokusera på 
nyanställda vid arbete för att förbättra intern informationssäkerhet. Min hypotes är 
att ledningen har möjlighet att lyckas med ett sådant förändringsarbete, på grund 
av medarbetarnas grundläggande ansvarskänsla för Företagets bästa och eftersom 
medarbetarnas beskriver Företagets identitet som säkerhetsfokuserad med ansvar 
för kunder och samhället. Analysen  visar hur tätt dimensionerna hänger samman, 
vilket  förutsätter  ett  holistiskt  förändringsarbete  för  att  förbättra 
informationssäkerheten. 

Resultatet i analysen bygger på min tolkning av det material jag har tagit del av. 
Varje  organisation  är  unik  och  därför  kan inte  resultatet  av  min  analys  direkt 
generaliseras,  men uppsatsen kan ändå bidra med kunskap till  de övergripande 
svårigheter  som  följer  av  ökade  krav  på  säkerhet  och  ökad  privatisering. 
Uppsatsen är även intressant för andra organisationer som arbetar med känslig 
information, eftersom arbete för intern informationssäkerhet bör genomsyra alla 
sådana  organisationer.   För  att  tydliggöra  detta  övergripande  sammanhang 
analyseras hur Hälso – och sjukvården arbetar med intern informationssäkerhet. 
Inom Hälso  –  och  sjukvården  finns  också  med  problem relaterade  till  intern 
informationssäkerhet. Analysen visar att Hälso – och sjukvården har kommit långt 
i det aktiva interna säkerhetsarbetet. Flera av Hälso – och sjukvårdens verktyg för 
internt  säkerhetsarbete  kan  vara  gynnsamma  även  för  Företaget.  Att  dessa 
organisationer har liknande problem, men också kan lösa problemen på likvärdigt 
sätt tyder på att gränsen mellan offentlig och privat sektor periferiseras. Trots det 
återstår  strukturella  skillnader  mellan  sektorerna.  Ett  sådant  exempel  är 
offentlighetsprincipen.  Flera  offentliga  organisationer  som  Hälso  –  och 
sjukvården,  Polisen  och  Försvarsmakten  arbetar  med  potentiellt 
integritetskränkande  och  samhällsviktig  information,  men  dessa  offentliga 
verksamheter kan kontrolleras och kvalitetssäkras tack vare ett  av demokratins 
viktigaste värden, transparens. Allmänhetens insyn i privata företag är lägre, trots 
att  de  fyller  allt  viktigare  samhälleliga  uppgifter.  Analysen  visar  att  privata 
företags interna incitament för att garantera kvaliteten på verksamheten kan vara 
otillräckliga.  Med  utgångspunkt  i  denna  problematik  och  Företagets  situation 
ställer jag frågan: Vem ska övervaka de som övervakar?

Det finns självfallet fördelar med att privata initiativ etableras, det kan möta 
medborgarnas efterfrågan. Men privata företags övergripande mål är profit, därför 
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bör  det  finnas  kontrollorgan  som säkerställer  att  andra  värden  inte  offras  när 
privata företag får allt mer samhällsviktiga funktioner. Denna diskussion är aktuell 
gällande exempelvis friskolor och privata vårdinitiativ. Uppsatsens resultat visar 
att  liknande  uppmärksamhet  är  angelägen  även  gällande  den  privata 
säkerhetsbranschen, eftersom det finns svagheter i dess verksamhet samtidigt som 
Sverige i  allt  större utsträckning förlitar  sig på privata initiativ i  jakten på det 
säkra samhället.
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9 Appendix

9.1 Intervjuguide

Presentation:
Uppsatsens syfte och frågeställning. 
Kort om min bakgrund. 
Jag har tillåtelse av Företaget att ta del av företagsintern information
Detta är en studentuppsats, ej konsultuppdrag på uppdrag av Företaget.

Informant: 
Hur länge har du arbetat här?
Vad arbetar du med?

Inledning
Minns du vad det första var som slog dig när du började arbeta här?

Vad betyder informationssäkerhet för dig?

Utvecklingsbenägenhet
Ser du din arbetsplats som öppen och intresserad av utveckling eller föredrar man 
att göra som man alltid gjort?

Hur  fungerar  kommunikationen  vid  förändringar  som  ska  förbättra  intern 
informationssäkerhet?

Brukar du utbyta erfarenheter med dina kollegor?

Identitet
Betyder Företagets värdeord något för dig?

Har Företaget en identitet? Om ja, beskriv den.

Känner du personligt ansvar för att upprätthålla informationssäkerheten?

Fyller ditt arbete en viktig funktion i samhället? På vilket sätt?

Kontroll
Kan du berätta en historia om en anställds misstag i informationssäkerhet?
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Litar du på dina kollegor? Kritiserar ni varandra? 

Har du ett fritt jobb eller är det rutinstyrt? Hur ser du på det utifrån säkerhet?

Upplever du att dina kollegor gör misstag relaterade till informationssäkerhet? 

Upplever  du  någon  skillnad  i  informationssäkerhetsarbete  hos  de  nyanställdas 
kontra medarbetare med lång anställningstid?

Avslutning
Om  du  skulle  beskriva  organisationen  som  ett  djur,  vilket  skulle  det  vara? 
(Strävar enligt säkerhetschefen: svensk tiger)

Har du tips på andra personer jag borde träffa, eller annat material?

9.2 Enkätfrågor

Nedan finns den enkät som distribuerades till tvåhundra anställda inom Företaget. 
Inom parentes efter svarsalternativen återfinns resultat från enkäten, uttryckta i 
procent. Fråga nummer tio visade att sju procent av urvalet hade arbetat mellan 
två  och  tjugo  år,  dessa  medarbetares  svar  är  inte  med  i  kapitlet  om 
insocialiseringen  betydelse  för   informationssäkerheten  på  Företaget.  Samtliga 
kommentarer som lämnades redovisas.

Synen på informationssäkerhet på … [Företaget, min anm.]

Denna  enkät  är  en  del  av  min  magisteruppsats  i  statsvetenskap  vid  Lunds 
Universitet.  Uppsatsen  undersöker  synen  på  informationssäkerhet  inom  … 
[Företaget,  min  anm.].  Enkäten  distribueras  i  samråd med … [Företaget,  min 
anm.].

Du är helt anonym och jag vore ytterst tacksam om du tog dig tid att svara på 
dessa frågor (10 st, ca 2 min).
Jag önskar ha ditt svar senast 8nde december.

Tack på förhand!
/Åsa Lenhoff

1.  Upplever  du  att  du  har  ett  individuellt  ansvar  att  upprätthålla 
informationssäkerheten?
Ja (70%)
Till viss del (25%)
Nej (1%)
Vet inte (4%)

2. Anser du din arbetsplats vara internt säkerhetsmedveten?
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Ja (56%)
Till viss del (37%)
Nej (5%)
Vet inte (2%)

3. Använder du dokumentförstöraren?
Ja, alltid (27%)
Ofta (35%)
Sällan (24%)
Nej, aldrig (14%)

4. Har du brandvägg och virusskydd på din dator?
Ja (89%)
Jag har antingen brandvägg eller virusskydd (5%)
Nej (0%)
Vet inte (6%)

5. Säkerhetsklassificerar du arbetsdokument på din dator?
Ja, alltid (7%)
Ofta (11%)
Sällan (30%)
Nej, aldrig (52%)

6. Upplever du att dina kollegor lämnar arbetsdatorn inloggad, trots att de inte 
sitter vid datorn?
Ja, ofta (24%)
Sällan (33%)
Nej, aldrig (13%)
Vet inte (30%)

7. Har du sett kollegor slänga företagskänslig information i papperskorgar som är 
tillgängliga för utomstående?
Ja, ofta (2%)
Sällan (17%)
Nej, aldrig (58%)
Vet inte (23%)

8. Har du hört kollegor prata om företagskänslig information på offentliga platser 
(lunchrestauranger, after work, tåg etc.)?
Ja, ofta (4%)
Sällan (35%)
Nej, aldrig (52%)
Vet inte (9%)

9. Litar du på dina kollegor?
Ja, fullt ut (41%)
Ja, för det mesta (59%)
Nej, oftast inte (0%)
Nej, inte alls (0%)
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10. Hur länge har du jobbar på … [Företaget, min anm.]?
Mindre än två år (46%)
Mellan två år och tjugo år (7%)
Mer än tjugo år (47%)

11. Kommentarer du vill bidra med

använder en sekretesscontainer ist för dokumentförstörare
arbetar till 99% ensam
det var en trevlig enket, man får en tankeställare
detta område är eftersatt och behöver utvecklas
en del handlingar ligger kvar på skrivborden...
förklara begreppet informationssäkerhet
hej å hå. Lycka till!
Helt ny här.
Inget särskilt
internt säkerhets tänkande saknas helt
kan inte kommentera på bara femtio tecken
vi har samma kontorsnyckel till alla rum, smart.
Vi är mycket säkerhetsmedvetna

35


	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning
	1.2 Det privata säkerhetsföretaget som studieobjekt
	1.3 Två essentiella begrepp
	1.3.1 Organisationskultur 
	1.3.2 Informationssäkerhet


	2 Att förstå en organisationskultur
	2.1 Den institutionella organisationen
	2.2 Kultur som artefakter

	3 Metod och material
	3.1 Metod
	3.1.1 Operationalisering

	3.2 Material och källkritik

	4 Sociala aber och teknisk framgång i arbetet för intern informationssäkerhet
	4.1 Utvecklingsbenägenhet
	4.1.1 Otillräcklig kommunikation reducerar utvecklingsbenägenheten
	4.1.2 Tillsammans på lunchen, ensam i arbetet

	4.2 Identitet
	4.2.1 Den framväxande säkerhetsidentiteten
	4.2.2 Jag gör skillnad!

	4.3 Kontroll
	4.3.1 Tekniska rutiner och ad hoc social informationssäkerhet
	4.3.2 Arbetsplatsen med högt i tak


	5 Insocialiseringens betydelse för intern informationssäkerhet
	6 Hur arbetar Hälso – och sjukvården med intern informationssäkerhet?
	6.1 Social informationssäkerhet i Hälso – och sjukvården
	6.2 Teknisk informationssäkerhet i Hälso – och sjukvården

	7 Avslutning och diskussion
	8 Referenser
	8.1 Primärmaterial
	8.2 Sekundärmaterial

	9 Appendix
	9.1 Intervjuguide
	9.2 Enkätfrågor


