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Sammanfattning
Informationssäkerhet är idag någonting som blivit allt viktigare med den ökade
mängd information som bearbetas och den ökade risken för antagonistiska händelser.
Att bygga upp ett omfattande säkerhetsskydd genom att genomföra en grundläggande
säkerhetsskyddsanalys är därför av vikt för de verksamheter som kan påverka Sveriges
säkerhet. Denna studie har undersökt detta genom att besvara två frågeställningar: 1.
Vilka utmaningar finns det vid applicering av säkerhetsskyddsanalys för civila verksamheter inom
Sverige? och 2. Hur bör dessa verksamheter applicera säkerhetsskyddsanalys för att handskas
med de identifierade utmaningarna? För att besvara dessa frågor har en kvalitativ fallstudie
genomförts där empiri har samlats in genom en dokumentstudie, semistrukturerade intervjuer, och en observation. Empirin har sedan analyserats genom hermeneutisk analys
och analys inspirerad från grundad teori. Studiens resultat har sedan tagits fram i tre
steg. Först genom en kartläggning av säkerhetsskyddsanalysen där analysen delades in
i sex huvudsakliga steg: verksamhetsanalys, identifiering av skyddsvärde, konsekvensanalys, säkerhetshotbedömning, sårbarhetsanalys, och identifiering och värdering av
säkerhetsåtgärder. Sedan genom att ta fram 24 utmaningar som delades in i fyra huvudsakliga områden: nationella utmaningar, verksamhetsutmaningar, ledningsutmaningar,
och medarbetarutmaningar. Slutligen genom att sammanföra kartläggningen av säkerhetsskyddsanalysen och de identifierade utmaningarna till ett gemensamt ramverk för
applicering av säkerhetsskyddsanalys. Den utförda studiens kunskapsbidrag är ett stöd
och en förståelse av säkerhetsskyddsanalysens utförande för civila verksamheter för att
minska bristerna i deras säkerhetsskydd.
Nyckelord: Säkerhetsskydd, Säkerhetsskyddsanalys, Säkerhetsskyddslagstiftning, Informationssäkerhet, Sveriges säkerhet.
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Abstract
In the present day, Information security has become an increasingly important matter
due to the growing amount of information being processed as well as the increasing risk
for antagonistic events. To build an extensive security protection through executing a fundamental security protection analysis is therefore of great importance for the organisations
which are involved with the security of Sweden. This study has investigated the matter
through answering two research questions: 1. Which challenges arise when applying security
protection analysis for civil organisations in Sweden? and 2. How should these organisations apply
security protection analysis to be able to deal with the identified challenges? A qualitative case
study was completed to answer these questions with empirical data collected through a
document study, semi-structured interviews, and observation. The empirical data were
analysed by means of hermeneutic analysis and analysis informed by grounded theory. The result of the study has therefore been produced in three steps. First, through a
mapping of the securty protection analysis where the analysis was divided into six main
steps: activity analysis, identification of protection value, consequence analysis, security
threat assessment, vulnerability analysis, and identification and valuation of security actions. Then, through producing 24 challenges, which were divided into four main areas:
national challenges, organisation challenges, governance challenges, and coworker challenges. Finally, through combining the mapping of the security protection analysis and the
identified challenges to a joint framework for application of security protection analysis.
The konwledge contribution of the performed study is a support and an understanding
of the execution of the security protection analysis for civil organisations to reduce the
deficiencies in their security protection.
Keywords: Security protection, Security protection analysis, Security protection legislation, Information security, Security of Sweden

iv

Författarens tack
Jag vill först och främst tacka alla som varit inblandade i det här arbetet på Knowit. Jag är
otroligt tacksam för att jag fått chansen att göra detta arbete med er och över det underbara
stöd som jag fått. Jag vill särskilt tacka Patricia Söderbäck som tipsade om denna möjlighet,
samt Bo Sunnerhagen som agerat bihandledare för mig på Knowits kontor i Linköping. Jag
vill även ge ett extra tack till min externa handledare Victor Lanåssve på Knowits kontor i
Stockholm för all den tid och handledning som du gett mig, samt för möjligheterna som du
gav mig med att utföra intervjuerna och observationen i denna studie. Jag vill även tacka
övriga kollegor och exjobbare på Knowit för även ert stöd.
Jag skulle även vilja tacka de respondenter som deltagit i studien. Jag är otroligt tacksam
över att ni lagt ner er tid att ha dessa intressanta diskussioner med mig om detta intressanta
ämnesområde.
Jag skulle även vilja tacka min handledare Fredrik Söderström. Du har varit ett enormt
stöd för mig under terminen och hjälpt mig hamna på rätt väg när jag hållit på att tappa
fokus för studien. Jag vill även tacka min examinator Özgun Imre för den tid du lägger ner
på att examinera min studie. Jag vill också tacka masterkursens kursansvarige Ulf Melin för
ditt stöd via e-mail och vid seminarierna under denna termin. Jag skulle även vilja tacka mina
klasskamrater som suttit i samma båt som jag denna termin, tack för ert stöd och er feedback,
då särskilt till mina opponenter.
Slutligen vill jag även tacka min närmaste familj och vänner som funnits som stöd för mig,
både under arbetet med denna masteruppsats men även under hela min utbildning.

v

Innehåll
Sammanfattning

iii

Författarens tack

v

Innehåll

vi

Figurer

ix

Tabeller

x

1

2

Inledning
1.1 Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 IT och Digitalisering . . . . . . . . . .
1.1.2 Informationssäkerhet och IT-säkerhet
1.1.3 Regelefterlevnad . . . . . . . . . . . .
1.1.4 Sveriges säkerhet och säkerhetsskydd
1.1.5 Säkerhetsskyddslagstiftningen . . . .
1.2 Problemformulering . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Frågeställningar . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Avgränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Målgrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Disposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
6
7

Metod
2.1 Filosofiskt antagande . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Förförståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Forskningsansats . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Forskningsdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Fallstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 Rollen för resultat från tidigare forskning
2.4.3 Praktiskt genomförande . . . . . . . . . .
2.5 Empirisk datainsamling . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1 Dokumentstudier . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2 Semistrukturerade intervjuer . . . . . . .
2.5.3 Observation . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Empirisk dataanalys . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1 Hermeneutik . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2 Grundad teori . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3 Ramverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 Kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8 Etik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

9
9
11
11
12
12
13
13
15
15
16
18
19
19
20
20
23
24

vi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3

4

5

6

7

Tidigare forskning
3.1 Informationssäkerhet . . . . . .
3.2 Säkerhet för Nationen . . . . .
3.3 Säkerhet för Verksamheten . . .
3.3.1 Säkerhetsstyrning . . . .
3.3.2 Verksamhetsförändring
3.3.3 Säkerhetskultur . . . . .
3.3.4 Säkerhet för individen .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

27
27
28
28
29
29
31
32

Empiri
4.1 Empirisk kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Empiri av dokumentstudien . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Säkerhetsskyddslagstiftningen och -förordningen
4.2.2 Kartläggning av säkerhetsskyddsanalysen . . . .
4.3 Empiri av semistrukturerade intervjuer . . . . . . . . . .
4.3.1 Individuellt ansvar och regelefterlevnad . . . . .
4.3.2 Få med verksamheten på säkerhetståget . . . . . .
4.3.3 Ledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.4 Resurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.5 Erfarenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.6 Ett lapptäcke av säkerhetsskydd . . . . . . . . . .
4.3.7 Svårigheter med säkerhetsskyddsarbetet . . . . .
4.4 Empiri av observationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1 Gråzonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2 Fokus inom respektive säkerhetsområde . . . . .
4.4.3 Trycka ut ansvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.4 Svårt att veta var gränsdragningen går . . . . . .
4.4.5 Genomförande av säkerhetsskyddsanalys . . . .
4.4.6 Från det gamla till det nya . . . . . . . . . . . . . .
4.4.7 Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.8 Bryt ner till mindre delar . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

34
34
34
34
45
53
54
55
56
57
58
59
60
61
61
62
62
62
62
63
63
63
63

Analys och diskussion
5.1 Diskussion av relationen mellan tidigare forskningsresultat och empiri
5.2 Analysdiskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Identifierade utmaningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 Ramverk för applicering av säkerhetsskyddsanalys . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

65
65
65
67
67
76

Slutsatser
6.1 Sammanfattning av den genomförda studien
6.2 Utmaningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Ramverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Kunskapsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

82
82
82
83
84

.
.
.
.
.

86
86
87
87
88
90

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Reflektion
7.1 Trovärdighet . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Användbarhet och betydelse . . . .
7.3 Konsekvenser . . . . . . . . . . . . .
7.4 Studiens process, metod och resultat
7.5 Vidare studier . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Litteraturförteckning

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

91
vii

Bilagor
A.1 Intervjuguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viii

95
95

Figurer
2.1
2.2
2.3
2.4

Jämförelse mellan det deduktiva och induktiva resonemanget.
Den hermeneutiska cirkeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Studiens arbetsprocess. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Processen för grundad teori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1
4.2
4.3
4.4

Process över de steg som ska genomföras vid driftsättning av informationsystem. .
Process över de steg som ska genomföras vid upphandling av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/eller säkerhetsskänsliga informationssystem. . . . . .
Process över alla steg som ska genomföras vid utförande av säkerhetsskyddsanalys.
Visualisering av gråzonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42
47
62

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

En överblick av de identifierade utmaningarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Överblick av det första steget av säkerhetsskyddsanalysen och dess utmaningar.
Överblick av det andra steget av säkerhetsskyddsanalysen och dess utmaningar.
Överblick av det tredje steget av säkerhetsskyddsanalysen och dess utmaningar.
Överblick av det fjärde steget av säkerhetsskyddsanalysen och dess utmaningar.
Överblick av det femte steget av säkerhetsskyddsanalysen och dess utmaningar.
Överblick av det sjätte steget av säkerhetsskyddsanalysen och dess utmaningar. .
Överblick av det vidare säkerhetsskyddsarbetet och dess möjliga utmaningar . .
Det framtagna ramverket för applicering av säkerhetsskyddsanalys. . . . . . . .

68
77
77
78
78
79
80
80
81

ix

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

9
11
14
20
41

Tabeller
1.1

Disposition av uppsatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.1
2.2
2.3

Offentliga dokument som använts vid dokumentstudien. . . . . . . . . . . . . . . .
Intervjudeltagarnas delaktighet i organisationer samt arbetstitlar. . . . . . . . . . .
Problemlösningsprocessens åtta steg och deras resultat. . . . . . . . . . . . . . . . .

15
17
22

Tabell över säkerhetsskyddslagstiftningens tio beskrivna områden. . . . . . . . . .
Kortfattad förklaring av de tre olika säkerhetsområdena. . . . . . . . . . . . . . . .
Kortfattad förklaring av de tre olika säkerhetsperspektiven. . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsklasserna och deras behörigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillsynsmyndigheterna och deras tillsynsområden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sammanfattning av verksamhetsanalysens arbete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sammanfattning av arbetet att identifiera det skyddsvärda. . . . . . . . . . . . . . .
Sammanfattning av konsekvensanalysens arbete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sammanfattning av säkerhetshotbedömningens arbete. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sammanfattning av sårbarhetsanalysens arbete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sammanfattning av arbetet med säkerhetsåtgärder. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De sju huvudområden som kategoriserats och presenteras utifrån den empiriska
materialet som tagits fram från de semistrukturerade intervjuerna. . . . . . . . . .
4.13 De åtta huvudområden som kategoriserats och presenteras utifrån den empiriska
materialet som tagits fram från observationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35
37
37
38
43
47
48
50
51
52
53

5.1

69

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Överblick över vilka källor respektive utmaning bygger på. . . . . . . . . . . . . .

x

54
61

Elin Sjöström

1

Kapitel 1. Inledning

Inledning

Studien inleds med att förklara studiens bakgrund, vilket är indelat i fem områden. Det första området
som kommer diskuteras är IT och digitalisering, samt hur de begreppen är relaterade till varandra.
Dessa begrepp är sedan relaterade till IT-säkerhet, vilket följande del av bakgrunden kommer förklara,
samt dess relation till informationssäkerhet. Från säkerhetsområdet kommer sedan del tre att förklara
och definiera regelefterlevnad för att ta vid de mänskliga aspekterna av säkerhetsarbete. Del fyra kommer sedan smalna ner området till Sveriges säkerhet och vidare in på specifikt säkerhetsskydd inom
Sverige. Detta leder avslutningsvis in på del fem, vilket är säkerhetsskyddslagstiftningen inom Sverige, vilket är det område som denna studie ämnar att studera. Efter bakgrunden följer en motivation
till varför detta område har valts i samband med genomgång av studiens syfte. Slutligen definieras
studiens frågeställningar, studiens målgrupp förklaras och uppsatsens disposition redogörs.

1.1

Bakgrund

I och med informationens roll i dagens samhälle, samt den digitala utveckling som skett
för IT, gör det desto viktigare att verksamheter har en förståelse kring den information som
verksamheten behandlar och den IT som används, samt hur dessa behandlas på ett säkert
sätt. Informationssäkerhet och IT-säkerhet är därför aktuella ämnen för många. Detta märks
tydligt på de incidenter som framkommit de senaste åren där organisationer har misslyckats
med att ta vara på viktig information i sina IT-system. Exempelvis finns Transportstyrelsens
IT-skandal, där känslig information rörande det svenska registret över körkort, inklusive bilder, samt känslig information om broar, tunnelbanor, vägar och hamnar i Sverige gjordes
tillgänglig för icke säkerhetskontrollerad personal i utlandet (SVT, 2017). Detta var helt enkelt en miss på grund av att Transportstyrelsen ville outsourcea driften av sina fordons- och
körkortsregister till utlandet för att minska kostnaderna, men kontrollerade inte informationen som skulle outsourceas och valde att ta avsteg från gällande säkerhetslagstftning och
rekommendationer från bland annat Säkerhetspolisen (ibid.). Ett annat exempel är datamasken Stuxnet (NJCCIC, 2017). Detta var en cyberattack mot IT-systemen för kärnkraftsanläggningarna i Natanz i Iran (ibid.). Skillnaden med detta exempel mot det förra är att i detta fall
var den största skadan inte obehörig åtkomst till information, utan obehörig kontroll till den
funktionalitet som IT-systemen hade kontroll över (ibid.). Detta ledde till att centrifugerna i
kärnkraftverket överarbetades, vilket gjorde att organisationen fick lägga ner tid och pengar
på att reparera och byta dem oftare än vad de annars skulle behövt (ibid.). Med dessa exempel belyses att misshantering och olika typer av attacker kan ge olika typer av konsekvenser
men som ändå kan vara lika förödande för de som är inblandade.

1.1.1 IT och Digitalisering
Ett stort område där det sker en snabb utveckling i dagens samhälle är inom informationstekniken. Detta är en intressant utveckling där allt mer av vår vardag, våra arbetsuppgifter och
vår information digitaliseras. Detta har gjort att 2000-talet vanligtvis brukar benämnas under beteckningen ”informationsåldern” (eng. the information age), vilket har visats producera
två egenskaper som människor lägger ett högt värde i, nämligen frihet och jämlikhet (Dawes,
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2009). Detta har varit möjligt tack vare att det blivit enkelt och effektivt att sprida information
genom informationstekniken (ibid.).
Att något digitaliseras innebär att någonting omvandlas till binär form, det vill säga att
någonting överförs till någon typ av teknisk version av sig själv (Cöster & Westelius, 2016).
Detta är något som händer med allt mer information och allt fler uppgifter, både privat, inom
verksamheter, samt inom det offentliga Sverige. IT är en förkortning på informationsteknologi, vilket innebär läran, kunskap eller samtal om informationsteknik, vilket i sin tur är teknik
som hjälpmedel för att hantera information (Cöster & Westelius, 2016). Vanligtvis vid benämning av IT menas dock tekniken snarare än kunskapen (ibid.), vilket är varför definitionen av
IT kommer vara den teknik som används för att hantera information. Tekniken i fråga kan
vara allt från hård- och mjukvara, lagringsmedia, nätverksutrustning, kringutrustning, samt
annan installerad utrustning (Lychnell, 2010). IT och digitalisering kopplas ofta samman eftersom det är med hjälp av IT som verksamheter oftast digitaliseras (ibid.). Lychnell (2010)
förklarar även IT som teknik som kommer till uttryck som en integrerad del av verksamheten
som helhet.

1.1.2 Informationssäkerhet och IT-säkerhet
Vid digitalisering bör även säkerheten kring hanteringen av data och information tas i beaktande. Informationssäkerhet är ett komplext område eftersom informationens natur har
förändrats och fortsätter att förändras konstant (Singh & Gupta, 2019). Detta eftersom sätten
som information genereras, bearbetas, distribueras samt lagras fortsätter att förändras, särskilt med koppling till utvecklingen av IT (ibid.). Informationssäkerhet kan därav definieras
i enlighet med Schumachers och Ghoshs (1997) definition, nämligen att det är de procedurer
och handlingar som designats för att förebygga avslöjanden för obehöriga, samt förebyggandet av överföring, modifiering och förstörelse av information, oavsiktligt och avsiktligt, i ett
nätverk. Information i denna benämning omfattar alla medium där information kan utvinnas
från, såsom data (i fysiskt och digitalt format), kontroller, röstinspelningar, videoinspelningar, bilder, etc. (Schumacher & Ghosh, 1997). Informationssäkerhet kommer därför vara det
övergripande begreppet som används när säkerhet diskuteras. Ett annat omtalat och relaterat begrepp är IT-säkerhet. Skillnaden mellan informationssäkerhet och IT-säkerhet anses av
forskaren vara att informationssäkerhet relaterar till säker hantering av information på ett
övergripande plan, medan IT-säkerhet anses vara en del av informationssäkerheten. Detta
eftersom utgående från ovanstående definition av IT, att det är teknik för att hjälpa till att
hantera information (Cöster & Westelius, 2016), är tekniken ännu ett medium som består av
och hanterar information. Detta antingen i form av register eller för att ha möjlighet att utöva någon form av funktion, och är därav en del av informationssäkerheten. Säkerheten för
informationsteknik är dock så pass komplext att det därför anses vara ett eget område med
sina egna procedurer och handlingar som bör designas för att förebygga säkerhetsincidenter.

1.1.3 Regelefterlevnad
För att uppnå en god säkerhetsnivå bör även regelefterlevnaden beaktas. Herath och Rao
(2009) framhäver i sin artikel att organisationer i allmänhet är skickliga på att använda säkerhetsteknologier och -praktiker, men att detta inte är nog eftersom fokuset för informationssäkerhet inte enbart kan ligga på tekniska verktyg. Detta har visat sig genom att det finns ett
kunskapsbehov för säkerhetsriktlinjer och att studera security compliance (ibid.). Den engelska definitionen enligt Cambridge ordlista för compliance är the act of obeying an order, rule
or request (sv. handlingen att följa en order, regel eller begäran). För att använda ett svenskt uttryck kommer benämningen regelefterlevnad att användas, som ska vara likställt compliance.
Regelefterlevnad är det begrepp som svenska skribenter i allmänhet använt sig av för att tala
om compliance, vilket är varför det valts att användas. Regelefterlevnad kommer att syfta till
handlingen att följa en order, regel eller begäran på individuell nivå, trots att det annars även
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kan användas för att förklara hela verksamheter eller organisationer i större skala. Begreppet kommer även syfta till en individs vilja och förståelse att följa de riktlinjer för säkerhet
som finns inom en organisation, som individen visar sitt samtycke till genom sina handlingar
(Herath & Rao, 2009).
Genom att detta kunskapsbehov för regelefterlevnad har uppmärksammats av organisationer har det gjort att det idag läggs mer fokus på andra formella och informella kontrollmekanismer utöver de teknologiska verktyg som används. Dessa kontrollmekanismer kan vara
riktlinjer, procedurer, organisationskultur, och individers roller i säkerhetsarbetet (Herath &
Rao, 2009). Specifikt vad gällande individens roll har det observerats ett mönster i Amerikanska mätningar av säkerhetsincidenter att medarbetares oaktsamhet har varit en orsak till
dessa incidenter (Herath & Rao, 2009; PrivacyRights.org, 2005, 2006). Detta är en indikation
på att styrningen av informationssäkerheten inte har tagit individuella värderingar, resurser
och övertygelser att följa riktlinjer i beaktande (Herath & Rao, 2009; Mishra & Dhillon, 2006).
Trots att säkerhetsriktlinjer kan vara välutförda och välformulerade är det inte en självklarthet att medarbetare kommer att följa dem. Särskilt om säkerhetsriktlinjer kommer i vägen för
deras vardagliga arbete och eftersom de är bekväma med hur de arbetar i dagsläget. Det finns
mycket arbete och studier för tekniska och formella kontroller för säkerhetsarbete, men det
finns inte lika mycket studier kring säkerhetsstyrning på informell nivå (Mishra & Dhillon,
2006). Undersökningar har även visat att organisationer tycker att en av de största utmaningarna är att hantera denna problematik, att tillämpa riktlinjer för medarbetare som gör skillnad
för deras informationssäkerhetsarbete (Gordon, Loeb, Lucyshyn & Richardson, 2005; Herath
& Rao, 2009).

1.1.4 Sveriges säkerhet och säkerhetsskydd
Informationssäkerhetsarbete kan ses som något som enbart är viktigt för de enskilda verksamheterna, men det är inte riktigt sant. Om säkerhetsarbetet brister för de verksamheter
som har en betydande roll för Sveriges säkerhet kan det få förödande konsekvenser på nationell nivå. Dagens samhälle grundar sig i stor del i information, analys och kunskap som
vidare har grundat vikten av teknologi (Dawes, 2009). Salminen och Hossain (2018) förklarar i sin artikel att när samhällen blir informationsbaserade blir de desto mer beroende av
en funktionell och kritisk informationsinfrastruktur. Att bygga upp denna infrastruktur baserar sig på att både främja digitaliseringen men också på att mildra dess potentiella skadliga
effekter på bland annat den ekonomiska tillväxten, att avancera informationssäkerheten, att
säkerställa den nationella säkerheten, och att förbättra tillhandahållningen av tjänster (Salminen & Hossain, 2018). De förändringar som tillkommit som kan påverka den nationella
säkerheten kan även studeras inom områden som den industriella och teknologiska utvecklingen, för regeringen, samt teknologins möjliga effekter på den svenska demokratin (Dawes,
2009). Sveriges säkerhet kan diskuteras utifrån flera olika områden. Men ett relevant område
är vad som kallas säkerhetsskydd. Med benämningen säkerhetsskydd menas det skydd som
en verksamhet, organisation eller myndighet bygger upp för sin verksamhet, vilket har identifierats som säkerhetskänslig i relation till den nationella säkerheten (Justitiedepartementet,
2018a). Detta skydd ska verka mot spioneri, sabotage, terroristbrott, och andra antagonistiska
hot och händelser som kan påverka verksamheten och Sveriges säkerhet negativt (ibid.).

1.1.5 Säkerhetsskyddslagstiftningen
För att säkerställa Sveriges säkerhet genom säkerhetsskydd finns det därav en lagstiftning,
den så kallade säkerhetsskyddslagstiftningen. Justitiedepartementet (2018a; 2018b) förklarar
att denna lagstiftning är till för att de verksamheter som påverkar Sveriges säkerhet ska ta
ansvar för sitt eget säkerhetsskydd genom olika riktlinjer. De förklarar vidare att säkerhetsskyddslagstiftningen innehåller bland annat reglement kring hur verksamheter ska genomföra en säkerhetsskyddsanalys, vilket är en analys där verksamheten kartlägger säkerhetsskyd3
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det inom verksamheten. Lagstiftningen innehåller även bestämmelser kring hur verksamheten ska hantera medarbetare som är säkerhetsskyddsklassificerade, hur verksamheten ska
hantera specifika handlingar och informationssystem som är säkerhetsskyddsklassificerade,
hur verksamheten ska anmäla incidenter, och dylikt (Justitiedepartementet, 2018a, 2018b).
Denna uppsats kommer därav att handla om den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen,
med inriktning på säkerhetsskyddsanalysen som är en central del av lagstiftningen.

1.2

Problemformulering

Eftersom IT-utvecklingen och digitaliseringen under de senaste åren har gått snabbare än
vad lagstiftningen har hunnit följa har det lett till att informationssäkerhetsfrågorna har varit
otydliga och svåra att förstå för verksamheterna. Men under de senaste åren har det setts
en trend inom Europa i hur lagstiftningen försöker att hinna ikapp IT-utvecklingen, där det
kan observeras att säkerhetsfrågorna har blivit allt viktigare (EU, 2014, 2016a). Den svenska
lagstiftningen kring säkerhetsskydd uppdaterades senast 1996 (Justitiedepartementet, 1996),
och eftersom det har hänt mycket inom IT-utvecklingen sedan dess gör det att det har funnits
ett stort behov av en uppdatering i lagstiftningen. Säkerhetsskyddslagstiftningen har därför
blivit uppdaterad och har börjat gälla sedan den första april 2019. Eftersom lagstiftningen är
så pass aktuell medför det att det inte finns något tidigare vetenskapligt arbete kring denna
specifika lagstiftning. Detta är ett nytt och outforskat område som denna studie ämnar börja
bygga på.
Vidare har det även visat sig att det i allmänhet är svårt att arbeta med säkerhetsskyddsrelaterade frågor. Vad gällande det säkerhetsskydd som finns ute i de verksamheter som Säkerhetspolisen har tillsyn över påpekar de att det i allmänhet finns brister i säkerhetsskyddet
(Justitiedepartementet, 2015). Detta har de konstaterat att beror på verksamheternas ofullständiga arbete kring att genomföra en säkerhetsskyddsanalys (ibid.). Detta anser de att oftast
beror på att verksamheterna underlåtit att genomföra denna säkerhetsskyddsanalys (ibid.).
Detta kan bero på flera olika orsaker. Främst för att det saknas fastställda processer för hur
säkerhetsskyddsanalyser ska genomföras och kriterier för när de ska genomföras (ibid.). En
annan orsak är för att det är svårt att definiera och avgränsa begreppet ”rikets säkerhet” som
benämner utifall säkerhetsincidenter inom verksamheten kan utgöra ett hot för den nationella säkerhet (ibid.). På grund av att denna avgränsning är svår att göra bidrar det till att
många verksamheter gör antagandet att de inte omfattas av lagstiftningen (ibid.). Vilket i sin
tur medför att verksamheter inte genomför säkerhetsskyddsanalys (ibid.). Ett annat problem
är att verksamheter har gjort misstaget att tro att IT-system inte berörs av säkerhetsskyddsanalysen (ibid.). Detta har varit problematiskt eftersom verksamheter inte förstått vad som
innefattas av begreppet ”uppgifter”, och att det inte varit tydligt nog att även IT-system,
tjänster och andra elektroniska system påverkar säkerhetsskyddet och därav den säkerhetsskyddsanalys som verksamheterna behöver genomföra (ibid.). Detta visar på att det finns
ett kunskapsbehov för säkerhetsskyddsanalysen, då särskilt vad gällande praktiska tillvägagångssätt för att uppfylla de krav som ställs.
Utöver detta specifika fall av kunskapsbehov för säkerhetsskyddsanalys finns det även
utifrån ett forskningsperspektiv ett problemområde för interna kontrollmekanismer kopplat
till säkerhet. Tidigare i bakgrunden förklarades det att det finns ett behov inom organisationer att fokusera på informella och formella kontrollmekanismer, såsom säkerhetsriktlinjer
och regelefterlevnad, vad gällande deras informationssäkerhet snarare än att enbart fokusera
på de tekniska aspekterna av informationssäkerhet (Herath & Rao, 2009). Undersökningar
visade även på att organisationer ser en utmaning i att tillämpa dessa kontrollmekanismer
(Gordon m. fl., 2005; Herath & Rao, 2009). Det finns därav ett behov av att se över möjliga
informella och formella kontrollmekanismer och dess applicering för organisationer även ur
ett forskningsperspektiv.
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Syfte

Utifrån det allmänna behovet av att studera formella och informella kontrollmekanismer och
dess applicering i organisationer, det ovanstående uttryckta praktiska problematiken av att
genomföra säkerhetsskyddsanalys för verksamheter, samt att säkerhetsarbetet måste fungera för verksamheter där konsekvenserna av säkerhetsbrister kan vara förödande på nationell
nivå (Dawes, 2009) kommer studien att inrikta sig på den uppdaterade säkerhetsskyddslagtstiftningen. Studiens syfte är att skapa en god och övergripande förståelse av säkerhetsskyddsanalysen, vad den innefattar och hur den ska genomföras, samt identifiera utmaningar som påverkar säkerhetsskyddsanalysens genomförande för att vidare kunna skapa ett
ramverk för applicering av säkerhetsskyddsanalysen för civila verksamheter inom Sverige.
En förhoppning som finns för studien är att ge läsaren en god förståelse för den nya lagstiftningen, vilka förändringar det är som kommer genomföras, hur säkerhetsskyddsanalysen
ska genomföras, och vilka förväntningar som finns för denna förändring i Sverige. Studien
ämnar förenkla arbetet med denna lagstiftning för verksamheter inom Sverige och bidra till
forskningen för hur förändringen inom informationssäkerhetslagstiftningen i Sverige ser ut
och vilka möjligheter och utmaningar som finns med denna förändring.

1.4

Frågeställningar

För att uppfylla ovannämnda syfte har två frågeställningar tagits fram för denna studie.
Den första frågeställningen kommer vara det initiala området som studien fokuserar på,
varvid den andra frågeställningen kommer att besvaras utifrån besvarandet av den första
frågeställningen. Frågeställningarna är följande:
1. Vilka utmaningar finns det vid applicering av säkerhetsskyddsanalys för civila verksamheter
inom Sverige?
Denna frågeställning ämnar forskaren att besvara genom att börja med att skapa en
övergripande kartläggning samt beskrivning av vad det är som ska vara en del av säkerhetsskyddsanalysen enligt lagstiftningen. Detta innefattar var analysen börjar och slutar,
vilka steg den består av, vilka metoder som ska användas och vad som ska fås av de olika
stegen. Detta kommer vara inriktat på civila verksamheter inom Sverige, med vilket menas
de verksamheter som bedriver medborgerlig verksamhet, med andra ord icke-militär verksamhet. Till detta följer en identifiering och beskrivning av de utmaningar vid appliceringen
av säkerhetsskyddsanalys som framkommit genom studien.
2. Hur bör dessa verksamheter applicera säkerhetsskyddsanalys för att handskas med de identifierade utmaningarna?
Denna frågeställning ämnar forskaren att besvara med utgångspunkt i den kartläggning
samt identifiering av utmaningar som tagits fram genom besvarandet av den första frågeställningen. Genom att ta utmaningarna i beaktande vid tolkningen av den kartläggning av
säkerhetsskyddsanalysen som genomförts kommer denna frågeställning besvaras genom att
bygga upp ett ramverk för applicering av säkerhetsskyddsanalys. Valet att besvara denna
frågeställning med ett ramverk är för att möjliggöra en sammanfattande beskrivning av resultatet i en modell där både fenomen, förhållanden, processer och utmaningar kan ses i
relation till varandra.
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Avgränsningar

Eftersom detta studieområde är stort och omfattande har det beslutats att genomföras ett
antal avgränsningar för att studien ska ha ett tydligt fokusområde för att uppfylla studiens
syfte.
Först och främst är denna studies resultat anpassat för att användas inom Sverige. Studien utgår från den svenska lagstiftningen, har använt sig av svenska verksamheter för empiriinsamling, är skriven på svenska och är utarbetad efter svensk dokumentation kring lagstiftningen. Denna avgränsning har gjorts eftersom syftet med denna studie är att förenkla
arbetet med säkerhetsskyddsarbetet för verksamheter inom Sverige. Denna avgränsning har
även gjorts eftersom det var för verksamheter i Sverige som det uttrycktes att det behövdes
ett kunskapsbehov utifrån mitt fall för denna studie, konsultföretaget Knowit.
Som nämnt ovan kommer denna studie enbart att inriktas på säkerhetsskyddsanalysen i
den nya lagstiftningen. En förklaring av den övergripande lagstiftningen kommer att genomföras, men detta enbart för att skapa en förståelse kring vilken del säkerhetsskyddsanalysen
har i processen för att arbeta i enlighet med lagstiftningen. Denna avgränsning har gjorts för
att studien ska vara fokuserad på ett område för lagstiftningen då det annars skulle blivit för
komplext och därav varit svårare att uppfylla syftet för studien.
Studien begränsas även genom att enbart se implementeringen av lagstiftningen ur ett
verksamhetsanalytiskt perspektiv. Detta innebär att studien kommer utgå från den individuella verksamheten och dess arbete med säkerhetsskyddsanalysen. Men i data från tidigare
forskning och i resultatet kommer även det nationella och individuella perspektiven att tas
i bekatande eftersom dessa även påverkar verksamheten. Inriktningen kommer även främst
att vara på hur säkerhetsskyddsanalysen påverkar det civila samhället och kommer därav
inte gå in på hur lagen anpassas för Försvarsmakten och dess myndigheter som de utövar
tillsyn på. Detta för att det civila Sverige omfattar många verksamheter som särskilt har det
kunskapsbehov som denna studie ämnar fylla.
En avgränsning har även gjorts i formuleringen av frågeställningar i form av angreppssätt
för analysen. För denna studie har det valts att studera appliceringen av säkerhetsskyddsanalysen ur ett utmaningsperspektiv. Detta angrepssätt valdes för att forskaren ansåg att
det troligen skulle vara den frågeställningen som skulle ge mest värdefull information utifrån forskningsområdets nuvarande kunskapsläge. Genom att fokusera på utmaningarna
tror även forskaren att det skulle bidra mest för studiens syfte .

1.6

Målgrupp

Den tänkta målgruppen för detta arbete är främst de personer som har en viktig roll inom sin
verksamhet, men som inte är specialister på säkerhetsskydd. Detta arbete är tänkt att vara
en form av vägledning och skapa förståelse för säkerhetsskyddsanalys och dess roll i verksamheter, samt de utmaningar som finns kring det. Denna målgrupp kan vara exempelvis
myndighetsdirektörer, generaldirektörer, VD:er, styrelser, samt verksamhetsansvariga. Målgruppen i övrigt är de personer som på något sätt arbetar med informationssäkerhet eller
säkerhetsskydd, eller som har ett intresse för dessa områden. För de som arbetar med informationssäkerhet och säkerhetsskydd finns målgruppen inom fyra olika områden. Det första
området är för de som kontinuerligt arbetar med framtagningen av lagstiftning kopplat till
säkerhetsskydd, den andra gruppen är de som arbetar med säkerhetsskydd på den nivån som
utövar tillsyn och handledning för säkerhetsskydd. Den tredje tänkta målgruppen för detta
arbete är alla de som jobbar med eller kommer att jobba med antingen säkerhetsskyddslagstiftningen eller med att genomföra förändringar i verksamheten i enlighet med lagstiftningen. Det är särskilt tänkt för dem som ska genomföra arbete inom verksamheten där det ska
genomföras säkerhetsskyddsanalys för att kategorisera säkerhetsskyddet som behövs för den
tänkta verksamheten. Slutligen är den fjärde målgruppen de personer och studenter som studerar och forskare informationssäkerhet och säkerhetsskydd.
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Disposition

Detta arbete består av sju avsnitt. Det första avsnittet var denna inledning där bakgrunden
till detta arbete har förklarats. I denna del har studiens huvudområde, informationssäkerhet och säkerhetsskydd, förklarats. Utifrån detta förklarades studiens syfte, att skapa en god
och övergripande förståelse av säkerhetsskyddsanalysen och hur den ska genomföras, samt
benämndes studiens två frågeställningar, vars besvarande ämnar ta fram identifierade utmaningar vid genomförande av säkerhetsskyddsanalys och ett sammanfattande ramverk. Studiens avgränsningar och målgrupp förklarades även där avgränsningarna för denna studie
främst var anpassningen efter civila verksamheter inom Sverige och målgruppen främst är
personer som jobbar inom verksamheter som är intresserade av eller behöver mer kunskap
om säkerhetsskydd, samt forskare och studenter som studerar informationssäkerhet.
Det andra avsnittet är ett metodasvnitt där studiens filosofiska perspektiv, vilket är det induktiva resonemanget, det tolkande forskningsperspektivet och dubbel hermeneutik, kommer att förklaras och motiveras. För detta följer en genomgång av forskarens förförståelse av
studieområdet och beskrivning av studiens kvalitativa forskningsansats, samt valet av att använda en fallstudie som forskningsdesign. Studiens empiriska datainsamling och dataanalys
kommer även förklaras och motiveras. För insamlingen av data har tre metoder använts: dokumentstudie, semistrukturerade intervjuer, samt observation. För analysen av data har två
metoder använts: hermeneutisk analys och analys med inspiration från grundad teori. Avslutningsvis förklaras studiens förhållningssätt till kvalitet och etik. För kvaliteten förklaras
studiens förhållning till validitet, reliabilitet och generalisering. För etiken förklaras studiens
etiska förhållningssätt med koppling till Association for computing machinerys (ACMs) sju
etiska och professionella uppförandekoder.
För det tredje avsnittet följer tidigare forskning som förklarar olika relevanta tidigare studieresultat för informationssäkerhetsområdet. Denna del kommer ligga till grund för senare
argumentation av studiens resultat. Denna del är indelat i tre delar. Först förklaras informationssäkerhet på en generell nivå. Sedan förklaras säkerhet på nationell nivå. Slutligen
förklaras säkerhet på verksamhetsnivå.
Det fjärde avsnittet är genomgången av studiens empiriska material. Denna del inleds genom att förklara studiens empiriska kontext, vilket är studiens fall, vilket är konsultföretaget
Knowit. Sedan följer genomgång av det empiriska materialet för varje enskild datainsamling. Först följer genomgång av den insamlade empirin från dokumentstudien, sedan för de
semistrukturerade intervjuerna, och slutligen för observationen. Avsnittet avslutas med en
sammanfattning av empirin.
Det femte avsnittet är för analys och diskussion. Det är i denna del som studiens resultat
kommer tas fram genom analys av empirin som presenterades i tidigare avsnitt, samt med
koppling till de tidigare studieresultaten som presenterades i avsnittet för tidigare forskning.
Avsnittet inleds med en diskussion av studiens tillvägagångsätt. Sedan följer resultatdiskussionen där den första delen förklarar de identifierade utmaningarna som tagits fram genom
analys av empirin samt argumentation från data från tidigare forskning. Slutligen följer resultatdiskussion för framtagningen av studiens ramverk.
Det sjätte avsnittet är för studiens slutsatser. Detta avsnitt inleds med en sammanfattning
av den genomförda studien, vilket knyter tillbaka till studiens problemområde och syfte som
beskrevs i inledningen. Därefter följer besvarandet av de båda frågeställningarna, där den
första frågeställningen besvaras genom de identifierade utmaningarna och den andra frågeställningen besvaras genom det framtagna ramverket. Avslutningsvis följer en genomgång
av studiens kunskapsbidrag i en större kontext.
Det avslutande avsnittet i denna uppsats är reflektionen. I detta avsnitt följer forskarens
egna reflektioner över studiens trovärdighet, användbarhet och betydelse, konsekvenser, process, metod och resultat, samt förslag på vidare studier inom området som kan genomföras
i framtiden. För detta intar forskaren en kritisk ton och förklarar vad i denna studie som
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hen ansåg att genomfördes väl, samt vad som borde göras annorlunda i liknande studier i
framtiden.
En kortfattad överblick av dispositionen för detta arbete följer i tabell 1.1 nedan.
Tabell 1.1: Disposition av uppsatsen.
Nr
1

Namn
Inledning

2

Metod

3

Tidigare forskning

4

Empiri

5
6

Analys och diskussion
Slutsatser

7

Reflektion

Beskrivning
Övergripande inledning av uppsatsen, dess syfte, frågeställningar, målgrupp och avgränsningar.
Beskrivning och motivering av studiens filosofiska perspektiv, forskningsdesign, forskarens förförståelse, empiriska insamlings- och analysmetoder, samt studiens
förhållningssätt till etik och kvalitet.
Genomgång av tidigare forskningsresultat inom studiens ämnesområde.
Genomgång av den empiriska kontexten och det empiriska materialet.
Analys och diskussion av det empiriska materialet.
Besvarande av studiens forskningsfrågor, samt förklaring av studiens bidrag.
Forskarens reflektioner av den utförda studien.
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Metod

Nedan följer en djupare förklaring kring studiens filosofiska antagande, forskarens förförståelse, studiens forskningsansats samt forskningsdesign med djupare förklaring kring de metoder som använts
för empiriinsamling och -analys. Avslutningsvis följer en förklaring för studiens ställningstagande i
fråga om kvalitet och etik.

2.1

Filosofiskt antagande

För denna studie har ett huvudsakligt induktivt resonemang valts som det teoretiska ramverk
som ligger till grund för arbetet. Ett induktivt resonemang innebär att studiens valda område
utforskas ur ett bottom-up perspektiv, vilket därav innebär att arbetet har genomförts explorativt där utgångspunkten ligger i den empiriska datan från vilket sedan hypotesformulering
och teori utformats (Bryman, 2011). Detta är motsatsen till det deduktiva resonemanget som
är vanligt att genomföra i mer kvantitativa studier, där studien grundar sig i en teoribildning,
som sedan leder till en hypotesformulering, som sedan leder till insamling av data (ibid.). En
jämförelse mellan de två angreppssätten är illustrerat i figur 2.1 nedan, där det deduktiva
resonemanget är den övre processen (med utgångspunkt i teori, som leder till hypotesformulering, som leder till data) och det induktiva resonemanget är den nedre processen (med
utgångspunkt i data, som leder till hypotesformulering, som leder till teoribildning). Denna
figur är framtagen av forskaren, men har tagit inspiration från Bryman (ibid.).

Figur 2.1: Jämförelse mellan det deduktiva och induktiva resonemanget.
Varför det induktiva resonemanget valdes över det deduktiva resonemanget i denna studie är för att det explorativa bottom-up perspektivet behövdes för att forskaren skulle ha
möjlighet att ta sig an det empiriska materialet för att vidare bygga upp studiens frågeställningar och samla in relevant data från tidigare forskning. Detta ansågs vara det mest passande resonemanget vad gäller följandet av forskarens kunskapsutveckling inom detta arbetes
studieområde. Eftersom informationssäkerhet är ett brett studieområde ansåg forskaren att
det var relevant att samla in studiens empiri först för att veta vilka teman som forskaren
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skulle söka efter i tidigare studier. Detta ansåg forskaren även vara det mest effektiva tillvägagångssättet. Att vidare använda detta explorativa tillvägagångssätt som det induktiva
resonemanget grundar sig på har motiverat valet till att i denna studie genomföra en empirisk undersökning. Detta förklarar Myers (2013) att skapar en bred kunskapsbas från olika
discipliner som studien kan baseras på som sedan kan kompletteras med empirisk evidens i
form av data från tidigare forskning.
Det filosofiska perspektivet som antagits i denna studie är ett tolkande forskningsperspektiv.
Denna tolkande typ av forskning innebär att forskaren gör antagandet att för att möjliggöra
åtkomst till information i verkligheten behöver forskaren tillgång till olika typer av sociala
konstruktioner, såsom språk, medvetande, delade uppfattningar, och olika typer av instrument (Myers, 2013). Med detta i åtanke läggs inte vikten på att forskaren försöker utforma
beroende och oberoende variabler i förväg, samt försöker anta hur en studie kommer utspela
sig, utan forskaren skapar istället en förståelse alltefter studiens gång genom att forskaren
skapar en förståelse kring de fenomen som studeras (ibid.). Fokuset ligger därav på att förstå
komplexiteten av människors meningsskapande för dessa fenomen, med andra ord att förstå
en viss kontext som studeras (ibid.). Detta tolkande forskningsperspektiv ansågs mest passande eftersom denna studie bygger på att skapa en förståelse av det fenomen som studeras.
För att bygga upp denna förståelse har forskaren därför studerat individer som har varit mer
insatta i fenomenet och deras förståelse av det. Valet motiverades med att forskaren ansåg
det mest passande att först studera studiens material genom insamling och bearbetning av
empiri för att skapa en förståelse av det fenomen som forskaren ämnade att undersöka, samt
den kontext som fenomenet studeras inom. Genom att ha denna öppna, tolkande inställning
till studieområdet anser även forskaren att studiens resultat inte påverkades av några initiala
antaganden.
Eftersom forskaren i detta arbete studerar ett fenomen som är mer förknippat med den
sociala vetenskapen än med naturvetenskapen, gör forskaren antaganden kopplat till den sociala vetenskapen. Inom den sociala vetenskapen studeras vanligtvis relationen mellan två eller fler subjekt, medan inom naturvetenskapen studeras vanligtvis relationen mellan subjekt
och objekt (Giddens, 1976; Myers, 2013). Denna relation mellan subjekten inom den sociala
vetenskapen uppkommer genom att studien omfattar en värld eller verklighet som redan har
tolkats av de subjekt som studeras, samtidigt som forskaren själv är ett subjekt som tolkar den
situation som subjekten befinner sig inom och den tolkning som de redan har gjort (Giddens,
1976; Myers, 2013). Denna typ av forskning blir därav något som kallas dubbel hermeneutik
(Giddens, 1976; Myers, 2013). Att anta detta filosofiska synsätt ansågs motiverat eftersom
studien redan antagit ett tolkande forskningsperspektiv, och att den dubbla hermeneutiken
därav är något som behöver beaktas. Som förklarat ovan innebär dubbel hermeneutik att
subjekten som studeras har tolkat en situation, och denna tolkning tolkas sedan igen av forskaren. Denna dubbla tolkning kan därav möjligtvis misstolkas. För att undvika detta har de
subjekt som så önskat fått läsa igenom forskarens nedskrivna tolkning av deras tolkning och
gett respons på om den varit korrekt eller ej.
Grunden i detta hermeneutiska tillvägagångsätt som studien bygger på ligger i att forskaren
ska uppnå förståelse av det fenomen som studeras (Johansson, 2011). Fenomenet kan vara
allt från en text, en historisk händelse, en situation, eller dylikt (ibid.). Detta lägger ett behov på forskaren att ha inlevelse och empati för det fenomen som studeras (ibid.). Att ha en
förståelse innebär inom hermeneutiken lite mer än vad som i vardagligt tal kallas att ”förstå
någonting”, då det vanligtvis brukar antyda att en individ förstår ett koncept, en situation
eller dylikt, med andra ord en förståelse kring ”vad” ett fenomen är (ibid.). Men för hermeneutiken som ett filosofiskt synsätt innebär förståelseskapandet att forskaren ska skapa en
förståelse av innebörden av ett fenomen, med andra ord ska forskaren förstå ”varför” ett fenomen är (ibid.). För att uppnå denna förståelse inom hermeneutiken krävs det därför att
forskaren genomför en tolkning. Denna tolkningsprocess börjar med de förtolkningar som
forskaren går in med, vilket då är den subjektiva förförståelse som forskaren har kring fenomenet, som sedan används när forskaren genomför en preliminär tolkning av det fenomen
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som studeras (ibid.). Därefter genomförs en tolkning av detaljerna för fenomenet som antingen kan styrka den tolkning som preliminärt gjorts av helheten, eller leda till nya insikter
som gör att helhetstolkningen ändras (ibid.). Denna tolkningsprocess fortsätter cirkulärt i
något som kallas den hermeneutiska cirkeln, där forskaren går mellan sin förtolkning av fenomenete till att skaffa en djupare förståelse av fenomenet, då både av helheten och dess delar
(ibid.). Denna cirkulära process fortsätter tills koherensen mellan tolkningarna och helheten
är tillräckligt hög (ibid.). Detta är den tolkningsprocess som denna studie utgår från, vilket
illustreras i figur 2.2 nedan. Denna figur är framtagen av forskaren.

Figur 2.2: Den hermeneutiska cirkeln.

2.2

Förförståelse

Inom den humaniora vetenskapen är den centrala aktiviteten inom forskningen att tolka den
data och empiri som samlas in (Johansson, 2011; Walsham, 1995). En sådan tolkning kommer
innebära att subjektivitet är ett element som måste medräknas eftersom den tolkande måste
utgå från sig själv, sin egen förståelse, sin egen uppfattning och bakgrund (Johansson, 2011;
Walsham, 1995). Detta är viktig att ta i beaktande då empirin kommer att tolkas av forskaren,
och därav kan mönstras utifrån forskarens kunskap och hens förståelse av den. En avgränsning för detta är att forskaren har en utbildningsbakgrund inom kognitionsvetenskap, samt
IT och Management, men inte specifikt inom juridik eller informationssäkerhet, och eftersom
forskaren i detta arbete kommer att läsa och tolka lag- och förordningtstexter kopplat till informationssäkerhet kommer hen därför att arbeta utifrån dem efter sin egen bästa förmåga
och de resurser hen har att tillgå. Hur litteraturen som forskaren har studerat har tolkats grundar sig även i forskarens socio-historiska och kulturella kontext (Boell, 2014). Detta eftersom
en text inte kan tolkas ur ett universalt perspektiv, utan forskarens historia och kultur kommer att påverka oavsett vilken infallsvinkel forskaren har på materialet (ibid.). Eftersom det
empiriska materialet är skrivet och hämtat inom Sverige kommer detta troligtvis inte skilja
sig särskilt mycket från forskarens egen kulturella bakgrund, men studieområdet i stort kan
behöva tolkas i en sådan kontext som kan påverkas av den bakgrund och förförståelse som
forskaren kommer från och besitter.

2.3

Forskningsansats

Denna studie använder sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt, både vad gällande val av datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. Med kvalitativt tillvägagångssätt eller kvalitativ
forskning menas forskning som är mer inriktad på ord än på siffror (Bryman, 2011). Kvalita11
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tiv forskning visar vanligtvis på en induktiv syn vad gällande förhållandet mellan teori och
empiri där tyngden i forskningen ligger på att tolka och skapa en förståelse av den sociala
verkligheten grundat i hur deltagare i denna verklighet tolkar den, samt att forskningen har
en ontologisk ståndpunkt där sociala egenskaper i den sociala verkligheten är ett resultat av
samspelet mellan individer och inte företeelser i verkligheten (ibid.). Att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt ansågs motiverat dels eftersom det naturligt bygger vidare på det induktiva resonemanget och det tolkande forskningsperspektivet som studien redan har, samt
genom det faktum att denna studie ämnar skapa en förståelse kring den dokumentation som
finns kring säkerhetsskyddslagen och kring den subjektiva förståelsen hos nyckelaktörer. För
att ha möjlighet att genomföra detta har därav kvalitativ metod och analys identifierats som
det mest passande angreppssättet. Vidare förklarar Walsham (1995) att sociala aspekter har
blivit alltmer viktiga att ta i beaktande inom forskningen kring data-baserade informationssystem. Vilket är varför alltmer forskning utgår ifrån empiriska studier med inriktning på
den mänskliga tolkningen och förståelsen av fenomen. För detta ämnar sig därav kvalitativa
studier, då särskilt fördjupade fallstudier som tillvägagångssätt (ibid.).

2.4

Forskningsdesign

Utifrån ovanstående förklaring har därav en fallstudie valts som forskningsdesign för detta
arbete. Fallet kommer vara konsultfirman Knowit eftersom forskarens arbete har utgått från
ett samarbete med dem. Det var även Knowit som uttryckte ett kunskapsbehov av detta
studieområde, vilket är varför studien har byggts upp utifrån detta fall. Detta är även varför
det föreföll sig naturligt att utforma denna studie till en fallstudie. Nedan följer en djupare
beskrivning av fallstudien, vilken roll data från tidigare forskning har haft i detta arbete, hur
urvalet av litteratur har genomförts, samt hur studien praktiskt har genomförts.

2.4.1 Fallstudie
Eftersom studien har utförts i samarbete med Knowit innebär det också att detta blir det
fall som har undersökts. För denna studie valdes fallet först, Knowit, innan studiens område och syfte formulerades. Knowit är ett konsultbolag som ämnar kombinera kompetenser
inom design, kommunikation, managementkonsulting och IT för att skapa digitala och gränsöverskridande lösningar (Om Knowit, u. å.). Knowit består utav tre affärsområden: experience, insight och solutions (ibid.). Dessa affärsområden är vidare indelade i flera underbolag
(ibid.). Affärsområdet insight arbetar för att hjälpa Knowits kunder för att utveckla och förstärka deras förmågor, med inriktning på olika områden (ibid.). Det underbolag som detta
fall utgår ifrån ligger under Knowit Insight och heter Knowit cybersäkerhet & juridik (Cybersäkerhet & juridik - Knowit Insight, u. å.). Detta bolag är specialiserat för att hjälpa kunder
inom både offentlig och privat sektor med deras strategi för cybersäkerhet (ibid.). Denna studie har utförts i samarbete med Knowit cybersäkerhet & juridik i Linköping och Stockholm.
Varför detta bolag valdes som fall var för att de konsulter inom bolaget som arbetar med
säkerhetsskydd har sett ett behov av kunskap inom området och därför hade de redan påbörjat arbete kring säkerhetsskyddslagstiftningen som de ville bygga vidare på. Med hjälp
av deras befintliga kunskap inom området och deras kontaktnät ansågs det vara ett perfekt
fall för denna studie att utgå från. En stor del av datainsamlingen har skett genom dem, både
genom att de har rekommenderat och gett tillgång till relevant dokumentation, samt genom
att ha agerat mellanhand i kontakt med respondenter för intervju och observation. Valet att
inte anonymisera fallet har gjorts eftersom det inte efterfrågades från konsultbolaget. Vidare
har konsultbolaget även varit öppna med att denna studie har genomförts i samarbete med
dem, samt att respondenterna redan har varit informerade om att denna studie har byggt
sitt fall kring konsultbolaget eftersom det i första hand var konsultbolaget som var i kontakt
med respondenterna. Eftersom konsultbolaget själva inte gör några uttalanden och eftersom
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att ingen känslig information kring dem framkommer i denna studie har det därför ansetts
orelevant att anonymisera dem.

2.4.2 Rollen för resultat från tidigare forskning
Med koppling till det induktiva resonemanget som denna studie bygger på är teorins roll
att understödja den empiri som samlats in. I denna studie har dock inte någon specifik teori
använts, istället har forskaren studerat tidigare forskning och sammanfattat resultat som tidigare tagits fram med koppling till informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Detta resultat
har sedan använts i analysen för att understödja och ta fram denna studies resultat.
Data från tidigare forskning har samlats in efter att empiriinsamlingen har skett eftersom
forskaren behövde skapa sig en förståelse av studiefenomenet innan relevant teoribildning
kunde skapas. Walsham (1995) förklarar att den data från tidigare forskning som samlas in
jämförs med studiens empiriska data, varav data från tidigare forskning antingen blir en del
av studiens teoretiska grund, eller så förkastas den eller anses som irrelevant. Att använda
tidigare forskning på detta sätt lägger den empiriska insamlingen i fokus, vilket gör att den
insamlingen från tidigare forskning inte skett innan den ”riktiga studien”. Att genomföra insamlingen på detta sätt kan dock göra det svårt att veta när den teoretiska insamlingen ska
avslutas. Detta förklarar Boell (2014) att det inte finns något rakt svar på, utan datainsamlingen från tidigare forskning kan även fortsätta utföras för att exempelvis stärka studiens
diskussion eller ge förklaring på resultat som forskaren inte förväntade sig att få.
För att förstå data från tidigare forskning har forskaren gått in med ett hermeneutiskt synsätt, både vad gällande bakomliggande filosofi samt metodologi. Detta eftersom detta arbete
bygger på en tolkande ansats och att studien bygger på ett hermeneuistiskt synsätt. Detta
synsätt visar på forskarens förtolkning av den data som undersöks, och hur forskaren sedan
skapar förståelse av sin tolkning av data (Boell, 2014). Detta är en cirkulär process som forskaren genomgått där forskarens tolkning och förståelse har blivit mer berikad ju mer litteratur
forskaren har läst (ibid.). Resultat från tidigare forskning har använts för att fokusera på vilka aspekter av dokumentstudien som har tagits i beaktande och hur de har tolkats. Vad som
varit fokusområde för datainsamlingen från tidigare forskning och vad som ansetts vara relevant resultat har ändrats under studiens gång beroende på forskarens förståelse av ämnet vid
den specifika tidpunkten. Vid studiens avslutande har dock all data från tidigare forskning
som ansetts vara relevant tagits med medan resterande har förkastats eftersom det ansetts
vara orelevant för det slutresultat som tagits fram (Boell, 2014). Eftersom litteraturen främst
har förklarat fenomen på ett abstrakt plan ansågs det därför viktigt att visa på en praktisk
förankring för de områden som denna studie berör, vilket är informationssäkerhet, säkerhet för nation, samt säkerhet för verksamhet med utgångspunkt i säkerhetsstyrning. Trots
att huvudfokuset för studien har legat i det empiriska materialet har materialet från tidigare
forskning legat till grund för hur det empiriska materialet har analyserats och hur resultat
från det empiriska materialet har tagits fram.

2.4.3 Praktiskt genomförande
För att få en överblick och skapa förståelse av studiens filosofiska grundantaganden, det praktiska genomförandet och hur det har lett fram till att besvara studiens forskningsfrågor finns
en överskådlig modell nedan (se figur 2.3).
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Figur 2.3: Studiens arbetsprocess.
Modellen visar valet av det teoretiska ramverket, det filosofiska perspektivet, det filosofiska synsättet, forskinngsanasatsen samt forskningsdesignen som redan har beskrivits mer
ingående ovan. Dessa grundantaganden och val av forskningsansats har vidare lett till val
av den empiriska metodiken. Denna studie utgår från tre metodval för empirisk datainsamling; dokumentstudie, semistrukturerade intervjuer, samt observation. För empirisk dataanalys valdes hermeneuistisk analys som analysmetod för dokumentstudien, vilket grundar
sig i valet av dubbel hermeneutik i det filosofiska synsättet, samt analys med inspiration från
grundad teori som metod för analys av de semistrukturerade intervjuerna och observationen.
Hur datainsamlingen och dataanalysen har gått tillväga kommer att förklaras mer ingående
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nedan. Utgående från den empiriska datan som analyserats kommer frågeställning 1 att besvaras (Vilka utmaningar finns det vid applicering av säkerhetsskyddsanalys för civila verksamheter
inom Sverige?). Denna frågeställning kommer att besvaras genom en kartläggning av säkerhetsskyddsanalysen samt genom beskrivning av identifierade utmaningar vid applicering av
analysen. Genom att besvara denna frågeställning kommer sedan frågeställning 2 att besvaras (Hur bör dessa verksamheter applicera säkerhetsskyddsanalys för att handskas med de identifierade
utmaningarna?). Besvarande av denna frågeställning kommer ske i form av redovisning av ett
ramverk för applicering av säkerhetsskyddsanalys, samt en tillhörande beskrivning.

2.5

Empirisk datainsamling

Walsham (1995) förklarar att empirisk data i en fallstudie kan komma från ett flertal olika
källor. De av hans angivna källor som denna studie använder sig av för den empiriska datainsamlingen är: dokument, intervjuer och observation. Data från dessa källor har samlats
in med hjälp av tre olika metoder: genom en dokumentstudie, semistrukturerade intervjuer,
samt öppen etnografisk observation. Detta för att bygga upp studiens trovärdighet genom
så kallad metodtriangulering, där studiens empiriska data har berikas eftersom det inhämtats
från flera olika källor (Howitt, 2015).
Nedan följer en noggrannare beskrivning av vardera utförd kvalitativa empiriinsamlingsmetod. Denna empiriinsamling har genomförts tills forskaren har upplevt en teoretisk mättnad (Boell, 2014; Bryman, 2011) och därav börjar finna samma slutsatser i materialet utan
några nya upptäckter, eller genom andra avgränsningar för denna studie såsom begränsad
tid och resurs.

2.5.1 Dokumentstudier
Den första datainsamlingsmetoden som genomförts är en dokumentstudie som tagit inspiration från aktionforskning vad gällande tillvägagångssätt. Valet att genomföra en dokumentstudie var relativt självklart eftersom det finns mycket dokumentation, både offentlig och
officiell dokumentation i form av lagförslag, lagstiftningar och förordningar, men även interna arbetsdokument på Knowit, som ligger till grund för studien. De offentliga dokument
som använts för dokumentstudien är namngivna i tabellen nedan (Tabell 2.1).
Tabell 2.1: Offentliga dokument som använts vid dokumentstudien.
Studerade dokument
SFS 2018:585 Säkerhetsskyddslagen
SFS 2018:658 Säkerhetsskyddsförordning
SOU 2015:25 En ny säkerhetslag
PMFS 2019:2 Polismyndighetens föreskrifter om säkerhetsskydd
Genom att genomföra en dokumentstudie ämnar forskaren att undersöka och kritiskt bedöma den kunskap som finns i det problemområde som identifieras och undersöks, samt att
skapa en grund för att identifiera svagheter och kunskapsgap inom området (Boell, 2014).
Att använda arkivdokument och dylika offentliga dokument förklarar Bryman (2011) att har
lägre risk att påverkas av forskarens egna värderingar och uppfattningar. Reaktiva effekter,
även kallat påverkanseffekter, kan alltså bortses och är därav inte någon begränsning för datan (ibid.). Tack vare officiella materials unikhet och statiskhet gör det även dem intressanta
att undersöka då de kan hjälpa till att skapa en övertygande teoretisk beskrivning (ibid.).
Aktionforskning är en datainsamlingsmetod som främst används inom den sociala forskningen där målet både är att generera teori samtidigt som forskaren försöker skapa förändring i det sociala system som studeras (Susman & Evered, 1978). Metoden har en nära anknytning till organisationsvetenskap och tar avstånd från det positivistiska resonemanget,
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vilket sammanfaller med denna studies upplägg (ibid.). Aktionforskning används för att undersöka tillstånd och effekter som olika former av sociala handlingar medför och undersöka
olika faktorer som leder till dessa handlingar (ibid.). Metoden associeras med att användas
inom områden som snarast möjligt behöver genomgå ett förändringsarbete, samt för att skapa kompetens för organisationer att klara sig på egen hand kring det område som studeras
(ibid.). Denna studie har mycket gemensamt med denna typ av forskning eftersom studien
ämnar att skapa en grund för att skapa förändring och anpassning till den nya lagstiftningen.
Dock inriktar sig aktionforskning även till ett närmare kollaborativt arbete mellan forskaren
och deltagarna i studien, där studien även i sig blir en typ av träning för deltagarna (ibid.).
Detta är något som denna studie inte ämnar att genomföra, vilket är varför studien enbart
har inspirerats av den process som utförs i enlighet med aktionforskningen. Denna arbetsprocess utförs i from av en självreflekterande spiral, där en plan har lagts upp, data från
tidigare forskning och empiri har undersökts och analyserats i enlighet med planen, samt en
reflektion har utförts som sedan legat till grund för att lägga upp en ny plan och gå igenom
ovanstående steg igen (ibid.). Detta har utförts så många gånger som har varit behövligt för
att arbetet ska få den teoretiska och empiriska grund som av forskaren ansetts behövas (ibid.).

2.5.2 Semistrukturerade intervjuer
Utöver detta har data samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fem av Knowits
kunder och kontakter som den nya lagstiftningen kommer vara relevant för. Detta har genomförts för att få en insikt kring vad deras tankar och kunskap är kring lagstiftningen och
dess införande i deras verksamhet. Semistrukturerade intervjuer valdes som tillvägagångssätt eftersom det skapar en god empirisk grund vid genomförandet av en fallstudie (Walsham, 1995). Det ger en inblick i aktörernas syn på den organisation och den kontext som
de utövar sin verksamhet inom, som forskaren sedan kan tolka (ibid.). Kvalitativa intervjuer
är en väletablerad del av den kvalitativa forskningen som karaktäristiskt bygger på att vara
designad på ett sådant sätt att det är inbjudande för den som intervjuas att prata fritt och
öppet om de områden som efterfrågas av forskaren (Howitt, 2015). Vilket är hur forskaren
valt att designa intervjuerna i denna studie. För i intervjuerna är det, olikt ett vardagligt samtal, respondenten som sköter det mesta av pratandet eftersom det är från hen som data fås
(ibid.). Forskarens roll som intervjuare är enbart att styra och guida den som intervjuas, samt
be om mer information eller avbryta vid behov (ibid.). Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att de har planerats i förväg och ämnet för intervjun samt några huvudsakliga
diskussionsfrågor är bestämda, men själva intervjun kan sedan gå åt andra håll än vad som
från början har tänkts utan att gå ifrån ämnet för diskussion (ibid.). För detta har forskaren
för denna studie tagit fram en intervjuguide som har använts vid alla genomförda intervjuer för denna studie. Genom att utföra intervjuerna på detta sätt kan diskussionsämnen och
frågor dyka upp under intervjuns gång som forskaren inte ens har tänkt på i förväg, detta
gör det viktigt för forskaren att vara uppmärksam på att lyssna och analysera det som tidigare sagts under intervjun så att hen kan ge fler frågor som bygger vidare på den pågående
diskussionen.
Planering och deltagarurval
För att genomföra en god intervju krävs det att den har byggts på god planering (Howitt,
2015). Detta byggs på att forskaren från grunden har en förståelse för varför semistrukturerade intervjuer behövs för att möta de mål som studien har, och även motivera detta (ibid.).
Detta är varför intervjuerna har skett efter att forskaren har genomfört en del av dokumentstudien där hen har skaffat en förståelse kring det område som undersöks, och därav ställa
relevanta frågor till den intervjuade. Förarbetet bestod av att skapa en intervjuguide, vilket
agerar som en outline för intervjuerna. Intervjuguiden består av en lista med frågor eller ämnen som ska diskuteras. Denna guide finns med i detta arbete som bilaga A.1. Guiden har
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dock inte varit huvudfokuset för intervjuerna utan enbart funnits som stöd i bakgrunden då
frågor och områden kan tas upp i en annan ordning än planerat beroende på respondenten (ibid.). När intervjun börjar närma sig sitt slut har forskaren tagit någon minut för att se
över intervjuguiden för att se till att alla önskvärda områden har täckts och att den data som
skulle samlas in har blivit insamlad (ibid.). Utrymme för att ställa frågor om grundläggande
demografisk information (såsom namn, arbetstitel, organisation, och kontaktuppgifter), fråga efter godkännande för att använda informationen från intervju, samt forskarens säkrande
av konfidentialiteten har även genomförts (ibid.).
Eftersom den största delen av fokuset ligger på respondenten gör det att valet av respondenter som ska intervjuas blir viktigt (Howitt, 2015). Forskaren behöver respondenter som
är i sådan position och har sådan kunskap som är relevant för området som studeras och
som kan bidra med insikter och kunskap till forskaren (ibid.). Urvalet kan göras på flera olika sätt beroende på var respondenter finns att tillgå och vilken kontakt som forskaren har
med dem, samt beroende på varför deltagarna skulle vara intresserade av att delta (ibid.).
Urvalet i denna studie bygger på en blandning av typiskt urval, bekvämlighetsurval och
snöbollsurval. Detta eftersom deltagarna valdes ut utgående från Knowits kunder, men som
var relevanta för ämnet som studeras. På detta sätt blir det ett bekvämlighetsurval för forskaren eftersom hen utnyttjar de kontakter som redan finns, men även ett typiskt urval eftersom
dessa respondenter även har en sådan position att de är typiska för den bakomliggande populationen som undersöks (ibid.). Detta har även lett till ett snöbollsurval då kontakt som
skapats på Knowit används för att bygga ut kontaktnätet av respondenter (ibid.). Platsen
som använts för intervjuerna är ett tyst mötesrum, antingen i Knowits lokaler eller i de möteslokaler som funnits tillgängliga på respondentens arbetsplats. En del av intervjuerna har
även genomförts på distans genom Skype- eller telefonsamtal.
Totalt har fyra intervjuer genomförts med fem respondenter. De flesta har skett enskilt,
men en av intervjuerna var en gruppintervju där två respondenter intervjuades under samma tillfälle. För att säkerställa konfidentialiteten kommer denna studie inte benämna några
namn, men de organisationer som deltagarna har varit delaktiga inom och berättade sina erfarenheter från, samt deras nuvarande arbetstitlar finns i tabellen nedan (Tabell 2.2). Dessa
kommer i en alfabetisk ordning, vilket gör att arbetstitel och organisation inte går att sammankoppla. För att bibehålla konfidentialiteten har forskaren beslutat att inte benämna respondenterna vid pseudonym. Detta för att pseudonymen kopplat med att sammanställa alla
åsikter och citat som presenteras i empiriavsnittet ansågs vara för igenkännande och kunde
därav riskera respondenternas konfidentialitet.
Tabell 2.2: Intervjudeltagarnas delaktighet i organisationer samt arbetstitlar.
Organisationer deltagarna varit aktiva inom
Knowit
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
Post- och Transportstyrelsen
Riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet
Skatteverket
Svenska Kraftnät
Säkerhetspolisen
Deltagarnas arbetstitlar
Seniorkonsult inom Säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddsexpert
Säkerhetsskyddsspecialist
Säkerhetsspecialist
IT-säkerhetschef
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Genomförande av intervjuer
Enligt standard bör en semistrukturerad intervju ej vara längre än två timmar och ska därav
vara avgränsat och ha ett specifikt fokusområde som diskuteras som även den som intervjuas är väl medveten om (Howitt, 2015). Vilket är varför intervjuerna har varit mellan 30-50
minuter långa. Om forskaren börjar ställa en massa frågor från flera olika områden som inte
relaterar till varandra över huvudtaget kan respondenten tappa fokus och förståelsen för vad
det är som forskaren undersöker och försöker få reda på (ibid.). Detta gör att det är viktigt att
forskaren hänger med i samtalet och är skicklig på att ställa relevanta följdfrågor (ibid.). Detta
har gjort att intervjuerna har varit indelade i två fokusområden: nulägesanalys av säkerhetsarbete och kunskap om säkerhetsskydd. Alla respondenter har fått detta förklarat både innan
intervjun samt i början av intervjun för att förstå vad fokusområdet har varit.
Under intervjun har det varit viktigt att ge respondenten tid och möjlighet att både prata
och tänka, och därför har forskaren arbetat för att inte avbryta hens tankegångar eller ”sätta
ord i munnen” på hen. Det viktiga har varit att skapa en uppfattning och förståelse av ämnet
som diskuteras och bygga upp en mental bild av respondentens synsätt av ämnet. Därför
har det varit viktigt att forskaren varken ställt ledande frågor eller kommentarer under intervjun (Howitt, 2015). För att vidare behålla ett ämnesfokus och för att ha möjlighet till att
bearbeta materialet i efterhand har det varit viktigt att spela in intervjun med utrustning som
har testats innan (ibid). Vilket är varför alla intervjuer har spelats in med hjälp av olika tekniska hjälpmedel beroende på vilket forum som använts för intervjun. För Skype-intervjuer
har Skypes egen programvara för inspelning använts, samt programmet mp3 Skype recorder
som back-up. För telefonintervjuer har applikationen boldbeast call recorder använts, och för
intervjuer på plats har forskarens egen mobiltelefon använts för inspelning. Efter intervjuernas genomförande har inspelningarna transkriberats för att förenkla bearbetandet av data
för vidare analys. Efter intervjuerna har genomförts har de transkriberats på ett denaturaliserat sätt (Howitt, 2015). Detta innebär att intervjuerna har transkriberats för att efterlikna det
skrivna språket och inte har lagt vikt på detaljer kring hur någonting har sagts (ibid.). Detta
gjordes för att förenkla analysarbetet med empirin från de semistrukturerade intervjuerna.

2.5.3 Observation
En del av den empiriska insamlingen har även gjorts genom öppen etnografi. Med öppen
etnografi menas att forskaren har genomfört en observation av en social miljö där forskaren
haft en öppen roll (Howitt, 2015). Detta innebär att forskaren har tillkännagivit sin roll och sitt
syfte att vara delaktig i den sociala miljön (ibid.). Denna observation har varit möjlig genom
tillträde till grupper och sammanhang genom nyckelinformanter på Knowit som studien har
haft möjlighet att använda sig av. Den observation som genomförts har varit i en sluten miljö i
form av ett diskussionsforum med säkerhetsskyddsanalys som tema där aktörer relevanta för
studien har samlats för att diskutera ämnen som varit relevanta för studien. Det var ungefär
tolv aktörer som deltog i forumet utöver forskaren. Denna observation ansåg forskaren vara
relevant för denna studie då hen fick chansen att samla in empirisk data från ett flertal aktörer
som diskuterade studiens ämnesområde, där forskaren inte hade någon makt i observations
utförande eller diskussionområde. På detta sätt fick forskaren chansen att lyssna och ta till
sig kunskap relevant för studieområdet som hen möjligtvis annars inte skulle tänkt på att
uppmärksamma.
Forskaren blev inbjuden till detta möte och har haft en öppen roll i sammanhanget, där
forskaren både har deltagit i diskussion samtidigt som fältanteckningar har genomförts och
data har samlats in. På grund av att forskaren har varit inbjuden till dessa miljöer gör att ett
aktivt urval ej har varit möjligt, utan det har blivit ett snöbollsurval, även kallat kedjeurval,
genom nyckelinformanterna (Bryman, 2011; Gold, 1958; Howitt, 2015). Något som är värt
att observera är dock att vid urval inom etnografi är det inte enbart målgruppen människor
som väljs ut, utan även händelser, situationer och miljöer (Bryman, 2011; Gold, 1958; Howitt,
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2015). I detta fall har möjligheterna till dessa situationer även skapats av nyckelinformanterna
och inte varit ett aktivt val hos forskaren (Bryman, 2011; Gold, 1958; Howitt, 2015). Aktörerna
som deltagit i den slutna miljön har varit medvetna om forskarens status och roll (Bryman,
2011; Gold, 1958; Howitt, 2015).
I motsats till de semistrukturerade intervjuerna som var planerade och utformade kring
vilket tema och frågor som skulle diskuteras under sessionen har observationera utförts utan
någon specifik frågeställning i åtanke och därav haft ett öppet angrepssätt (Bryman, 2011).
Detta eftersom forskaren inte velat påverka situationen och aktörerna som deltog (ibid.). I
och med detta har det legat en större vikt på att forskaren har samlat in data på ett strukturerat och effektivt sätt (ibid.). Situationen som observationen skedde i var relativt kort, runt
1-2 timmar långt, vilket har gjort att det öppna angreppssättet har varit görbart utan att datainsamlingen har blivit alldeles för stor. På grund av situationen som observerats där det
är ett flertal respondenter som är med och som även är relativt rörliga i en högljudd miljö
beslutades det att inte spelas in, utan data samlades in genom fältanteckningar istället (ibid.).
Fältanteckningar kan vara knepiga att genomföra, särskilt då forskaren själv deltar i situationen som hen även observerar (Bryman, 2011). Fältanteckningar ska i grunden vara en
detaljerad sammanfattning av ett fenomen som äger rum i situationen, samt forskarens reflektioner över detta (ibid.). Fältanteckningarna består av en provisorisk eller preliminär typ
av anteckningar, vilket är preliminära noteringar som görs under observationens gång (ibid.).
Denna typ av anteckningar är vanligtvis subjektiva och utgår från forskaren själv (ibid.). Efter
detta, så snabbt som möjligt och gärna samma dag, har fullständiga fältanteckningar som är
en noggrannare och mer detaljerad beskrivning av det som observerats gjorts (ibid.). Detta
har bestått av detaljer om händelser, situationer, personer, samtal och dylikt (ibid.). Den slutgiltiga etnografiska produkten var en så allmän och objektiv beskrivning som möjligt för att
inte spegla subjektiviteten hos forskaren alldeles för mycket (ibid.).

2.6

Empirisk dataanalys

Utifrån de ovanstående datainsamlingsmetoderna kommer nedan de två analysmetoderna
som valts att användas i denna studie, vilka är hermeneutik och analys inspirerad av grundad
teori.

2.6.1 Hermeneutik
För dataanalys av de dokument som har studerats i dokumentstudien har inspiration tagits
från den hermeneutiska analysen. Detta eftersom studien grundar sig i ett filosofiskt synsätt
kopplat till dubbel hermeneutik som vidare bygger på det tolkande forskningsperspektivet.
Att vidare arbeta på detta tolkande sätt för dokumentstudien ansåg därför av forskaren att
vara relevant, särskilt då insamlingen av data från tidigare forskning och dokumentstudien
grundar sig i samma tillvägagångssätt för tolkning. Hermeneutik bygger i grunden på tolkning av och förståelse av det fenomen som studeras (Johansson, 2011). Fenomenet är i detta
fall de dokument som har studerats och ska tolkas av forskaren (ibid.). Tolkningen sker inom hermeneutiken i en process som kallas den hermeneutiska cirkeln som har presenterats i
figur 2.2. Denna process har initierats i att forskaren har en egen förtolkning innan hen läser
dokumenten, vilket forskaren sedan använder när hen gör en preliminär tolkning av materialet (ibid.). Efter detta har forskarens förtolkning förändrats efter den nya kunskapen hen
fått, vilket hen har med sig som en ny förtolkning när hen vidare läser och förstår dokumenten (ibid.). För förståelsen har forskaren även en tolkningsprocess som går mellan att förstå
de enskilda delarna för att sedan förstå helheten, och vice versa (ibid.). Vid sidan av detta
följer även en klassificeringsprocess. Den första tolkningen som görs är att avgöra vilka fenomen som kan klassificeras som har mening för studien och som kan vara föremål för vidare
tolkning (ibid.). Sedan görs vidare klassificeringar kring vad som anses vara meningsfullt
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material beroende på innebördeskategoriseringar (ibid.). Detta har varit det grundläggande
analysarbetet för dokumentstudien, där resultatet sedan har klassificerats och presenterats.

2.6.2 Grundad teori
För analys av empirisk data från de semistrukturerade intervjuerna och observationen har
grundad teori använts som inspiration. Anledningen till varför forskaren valde en annan metod för analys av intervjuerna och observationen än för dokumentstudien var att forskaren
ville ha en flexibel analysmetod som byggde på kodning och kategorisering, då det ansågs
mer passande för den typen av empirisk data. Grundad teori är en analysmetod som hämtat inspiration från den symboliska interaktionismen, vilket har som utgångspunkt att den
sociala interaktionen mellan människor i grunden består av utväxlande av meningsfyllda
symboler (Bryman, 2011; Johansson, 2011). Det är dessa meningsfyllda symboler forskaren
vill finna och tolka genom grundad teori (Bryman, 2011; Johansson, 2011). Inom grundad
teori samlar forskaren in empirisk data på olika sätt som sedan ska bearbetas genom kodning där resultatet blir en samling kategorier, som sedan ska generera ny teori (Bryman, 2011;
Johansson, 2011).
Tillvägagångssättet har varit att forskaren börjat med att läsa igenom det empiriska materialet och delat in empirisk data i kategorier som växt fram naturligt under kodningens
gång. Dessa kategorier har noterats för att vidare se vilken data som fallit under kategorierna
vidare i kodningen (Bryman, 2011; Johansson, 2011). I denna fas har det även varit viktigt
att få en förståelse för vad som inte faller under kategorierna, alltså dess motsatser (Howitt,
2015). Motsatserna skapar ett så kallat ömsesidigt beroende, vilket ämnar skapa en djupare
förståelse kring de kategorier som studeras genom att visa på vad kategorin inte är (ibid.).
Slutligen har forskaren inspekterat den insamlade datan och kategorierna för att fundera ut
övriga möjliga egenskaper hos kategorierna som vidare kan berika dem.
Grundad teori har genomföras vid sidan av empiriinsamlingen för att skapa möjlighet för
forskaren att röra sig fram och tillbaka mellan kodningen och kategoriseringen samt empiriinsamlingen och förståelsen av den (Bryman, 2011; Johansson, 2011). Denna frihet att explorativt röra sig mellan empiri, kodning och teoribildning ansågs som något positivt för studien
och som gick väl ihop med studiens grundläggande induktiva antagande, vilket är varför det
ansågs motiverat att ta inspiration från grundad teori för analys (Howitt, 2015). Det interpretativa angreppssättet som studien använder sig av för teoribildning är också något som kan
jämföras med grundad teori, vilket är ännu en motivation till varför denna analys valdes.
En överblick av processen för grundad teori som denna studie tagit inspiration av är illustrerad nedan (Figur 2.4). Denna figur är framtagen av forskaren men har tagit inspiration
från de modeller som återfinns av Bryman (2011) och Howitt (2015). Notera att denna process är utgångspunkten för analysen, men att forskaren har rört sig mellan de olika delarna
beroende på vad som ansetts passande för de olika delarna av analysprocessen.

Figur 2.4: Processen för grundad teori.

2.6.3 Ramverk
För att analysera och presentera resultatet av frågeställning 2 och därav en del av dokumentstudien kommer ett framtaget ramverk att användas. Motiveringen till att genomföra detta
är att ett ramverk är ett bra hjälpmedel för att skapa struktur i att koppla samman modeller
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eller koncept (Jayaratna, 1994). Ett ramverk är en integrerad meta-modell där koncept, modeller och metoder kan struktureras och sammankopplas på ett sätt som ökar förståelsen och
beslutsfattande (ibid.).
Det ramverk som denna studie använt sig av kallas NIMSAD (Normative Information
Model-based Systems Analysis and Design (sv. Normativ Information Modellbaserad Systemanalys och Design) och är utvecklat av Jayaratna (1994). Detta ramverk utvecklades för att vara
ett sätt att förstå problemlösningsområdet generellt, för att utvärdera metodologier, och för
att hjälpa till att dra slutsatser (Jayaratna, 1994). Detta är även ett sätt att utvärdera industrier
och olika verksamheter i praktiken (ibid.). Eftersom syftet med det resulterande ramverket
för denna studie är att förstå problemlösningsområdet (vilket är hur civila verksamheter kan
applicera säkerhetsskyddsanalys) och för att därav agera hjälpmedel för att dra slutsatser
kring hur denna applicering ska gå till, ansågs därför NIMSAD-ramverket relevant att applicera vid utvecklingen av denna studies ramverk.
NIMSAD-ramverket har fyra essentiella element, vilka är (Jayaratna, 1994):
1. Problemsituationen (kontexten)
2. Den tilltänkta problemlösaren (användaren)
3. Problemlösningsprocessen (metodologin)
4. Utvärderingen av de tre ovanstående punkterna
Det första elementet som Jayaratna (1994) beskriver är Problemsituationen. Detta är den
kontext som ska genomgå en förändring (ibid.). Vid utvecklandet av ett ramverk är det viktigt att skapa en förståelse över situationen och de olika relationer och element som befinner
sig i situationen (ibid.). Exempel på detta kan vara mänskliga relationer, arbetsprocedurer,
tekniska interaktioner och dylika och kan tolkas olika av olika personer (ibid.). I detta arbete är problemsituationen inte en specificerade verksamhet, utan ska vara en generaliserbar
verksamhet X som ska genomgå säkerhetsskyddsanalysarbete.
Det andra elementet som beskrivs är Problemlösaren. Problemlösaren är den person som
tolkar kontexten och tar ut de element som anses relevanta för denna person (Jayaratna, 1994).
Faktorer som påverkar detta är problemlösarens perceptuella process (filtrering av information), värden och etik, motiv och fördomar, erfarenheter, förmåga till resonemang (att abstrahera och förstå en tankeprocessen bakom en situation), kunskap och förmåga, strukturerande process, roll, samt kunskap om modeller och ramverk (ibid.). Dessa faktorer eller element
skapar sedan en dynamisk mental konstruktion som problemlösaren använder sig av för
att förstå situationer (ibid.). Problemlösaren kommer under arbetets gång att vara forskaren
själv, men från det framlagda ramverket som detta arbete kommer ge kommer läsaren att
vara problemlösaren som får tolka och förstå ramverket från sin egen mentala konstruktion.
Det tredje elementet är Problemlösningsprocessen. Denna process består av tre huvuddelar: problemformulering, lösningsdesign och designimplementering (Jayaratna, 1994). Dessa
delar förklaras nedan, samt finns som en överskådlig tabell (Tabell 2.3).
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Tabell 2.3: Problemlösningsprocessens åtta steg och deras resultat.
Steg
1. Förstå situationen
2. Utföra en diagnos
3. Definiera prognosens outline
4. Definiera problem
5. Härleda fiktiva system
6. Utföra konceptuell/ logisk design
7. Utföra fysisk design
8. Implementera alla designer

Resultat
Påbörjade diagnosmodeller
Påbyggnad av diagnosmodeller
Påbyggnad av diagnosmodeller
Färdiga diagnosmodeller (DM1 och DM2)
Fiktivt system & Systemspecifikationsdokument
Logisk designspecifikation och Prognosmodell 1
(PM1)
Prognosmodell 2 (PM2)
Ramverket

Den inledande problemformuleringen består av fem steg. Det första är att förstå situationen, vilket innebär en problemformulering och identifiering av intresseområden (Jayaratna,
1994). Det andra steget är att utföra en diagnos. Det innebär att utföra en projektion av den förståelse som fåtts av situationen (ibid.). Genom detta skapas en förståelse av vilka kunskapsluckor som finns, det blir lättare att kommunicera den uppfattning som problemlösaren fått
och gör det lättare att fortsätta utföra aktiviteter (ibid.). Det tredje steget är att identifiera prognosens outline, vilket innebär att definiera vad det är som ska förändras från den nuvarande
situationen och vad som är målsituationen (ibid.). Det fjärde steget är att definiera problem.
Detta är en problemlösningsprocess där anledningarna till varför den nuvarande situationen
inte har förändrats till målsituationen definieras (ibid.). Frågorna som ställs i denna process
är ”vad?” och ”varför?” (ibid.). Utifrån dessa fyra steg tas två diagnosmodeller fram. En för
de konceptuella/logiska uttrycken (DM1), vilket kan vara olika diagram och processer som
redan existerar, och en för fysiska karaktärsdrag (DM2), vilket är för faktiska fysiska produkter, individer, dokument, system och dylikt (ibid.).
Det slutgiltiga steget i denna del är att härleda ett fiktivt system, vilket innebär att identifiera och definiera ett fiktivt system (Jayaratna, 1994). Dessa system bygger på problemlösarens
mentala konstruktion av situationen för att eliminera de problem som identifierades i det
föregående steget (ibid.). Detta system ska byggas för att vara relevant för att få organisationen att gå från den nuvarande situationen till målsituationen (ibid.). Detta sammanfattas i ett
”systemspecifikationsdokument” samt i en fiktiv modell (ibid.).
Det sjätte steget är att utföra en konceptuell/logisk design. Detta medför att förstå anledningen till, naturen av och funktionen av det fiktiva systemet som ska genomföras, detta finns
formulerat i systemspecifikationsdokumentet (Jayaratna, 1994). Problemlösaren ska göra en
jämförelse mellan den framtagna diagnosmodellen och det fiktiva systemet för att göra förändringar i det fiktiva systemet (ibid.). Problemlösaren ska även identifiera de ”logiska elementen”, vilka är element som är användbara och viktiga för det fiktiva systemet, och relationen mellan dem (ibid.). Utav detta skapas en logisk designspecifikation som specificerar
de logiska elementen, samt prognosmodell 1 (PM1) (ibid.). Det sjunde steget är att utföra en
fysisk design. Detta innebär att problemlösaren väljer tillvägagångssätt för att realisera den
logiska designen (ibid.). I detta skede går det att testa flera fysiska designmodeller för att se
vilken som funkar (ibid.). I denna fas behöver problemlösaren ta ekonomiska, sociala, politiska, tekniska och kulturella miljöer i beaktande i vilka modellen ska användas (ibid.). För att
generera dessa designelement måste problemlösaren fråga sig frågor som ”hur?” och ”vem?”
(ibid.). Kriterium som bör beaktas för denna modell är dess effektivitet, reliabilitet, exakthet,
säkerhet, tänjbarhet och tillgänglighet (ibid.). Vad som är de viktigaste kriterierna kan variera beroende på kontexten som ramverket ska appliceras i (ibid.). Den fysiska modellen som
genereras från den logiska modellen i denna fas kallas prognosmodell 2 (PM2) (ibid.).
Slutligen är det åttonde och sista steget att implementera alla designer som har tagits
fram till ett ramverk (Jayaratna, 1994). För implementationen försöker problemlösaren att realisera det fiktiva systemet som tidigare togs fram inom den kontext som det ska användas
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inom (ibid.). I detta steg visar resultatet hur väl problemlösaren lyckats översätta modeller
och verktyg till praktiken (ibid.). Det som forskaren gör är att jämföra de olika modellerna
som tagits fram, där problemlösaren börjar med att jämföra diagnosmodell 1 (DM1) och Prognosmodell 1 (PM1) och se över om det finns några stora skillnader i de logiska elementen
mellan dem som måste klargöras och förändras (ibid.). Den andra jämförelsen är mellan Diagnosmodell 2 (DM2) och Prognosmodell 2 (PM2) där problemlösaren ser över om någon
förändring bland de fysiska elementen i modellen behöver genomföras (ibid.). Slutligen, för
att se över implementeringen över detta ramverk finns det fem uppgifter som behöver genomföras (ibid.):
1. Identifiera de delar av miljön som behöver förändras när ramverket tas i bruk.
2. Identifiera de uppgifter som behöver göras vid förvärvningen av resurser som behövs
i enlighet med ramverket.
3. Se över tillvägagångssätt för den nya utvecklingen kan integreras i kontexten för att
realisera de funktioner som identifierats i modellen.
4. Identifiera och anpassa en strategi för att se över aktiviteterna.
5. Etablera strukturer, kontrollfunktioner och styrning för att se över implementeringen.

2.7

Kvalitet

När det talas om validitet och reliabilitet menar Bryman (2011) att det naturliga är att tänka
på mätningar av olika slag som kan beräknas. När det gäller kvalitativa studier är det dock
viktigt att frångå vikten av frågor som berör mätning men ändå behålla begreppens betydelse
(ibid.). Validitet innebär att det som ”mäts” i sammanhanget är relevant och reliabilitet avser
att detta ”mäts” på ett tillförlitligt sätt (ibid.). Eftersom analysen är genomförd med nära relation till data gör det, enligt Howitt (2015), att validiteten uppfylls eftersom den teori som
utvecklats från empirin bör inge mening och betydelse för de som deltagit i studien. Ett annat sätt att påverka validiteten i arbetet är genom triangulering (ibid.). Triangulering innebär
att empiri inhämtas från mer än en källa med olika typer av metoder, och därav ska detta
berika datan och vidare visa på att den analys som genomförts och det resultat som tagits
fram uppfyller krav för validitet (ibid.). Gällande reliabilitet är det allmänt förekommande i
kvalitativ forskning att det är situationsbundet, vilket innebär att resultatet kan vara korrekt
för en specifik kontext för en specifik målgrupp, men att samma studie i en annan kontext
troligtvis inte kommer ge samma resultat (ibid.). Det viktiga i en kvalitativ studie är dock att
skapa en förståelse och teori för en specifik kontext med en förståelse för att perspektiven kan
vara annorlunda i en annan typ av studie (ibid.).
Generaliserbarhet är även en tredje faktor som är av vikt för detta arbete. För att arbetet ska vara generaliserbart krävs en extern validitet (Bryman, 2011). Extern validitet är den
utsträckning som resultatet i ett arbete kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (ibid.). Detta kan te sig svårt inom ett kvalitativt arbete på grund av ett begränsat urval
och användande av fallstudier (ibid.). Detta är varför det är av stor vikt att använda sig av ett
representativt urval som kan ge en god grundläggande empiri för att få fram ett resultat som
sedan kan generaliseras (ibid.). Detta har denna studie ämnat genomföra genom att intervjua
aktörer från ett flertal olika organisationer som är av stor vikt för studiens ämne.
Målet för denna studie, och kvalitativa studier överlag, är inte att skapa stora sanningar
eller sociala lagar, utan är att tillföra kunskap och nytta för det område som studeras till en
sådan utsträckning att det är generaliserbart (Walsham, 1995). Fallstudier är generaliserbara
till den grad att de är teoretiska propositioner (ibid.). Det vill säga att resultat från fallstudier
är tendenser som har visat sig vid studerandet av nuvarande data, men att det är svårt att
använda sig av det för att förutse framtida situationer (ibid.). En fallstudies resultat är därav
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en förklaring av ett specifikt fenomen som fåtts från en empirisk undersökning i en specifik
kontext, vilket kan vara av värde för liknande kontexter i framtiden (ibid.). Det som denna
studie ämnat göra är att ta fram ett resultat för ett fenomen i en kontext som berör många
verksamheter och därav tagit empiri från mer än en källa. Empirin är framtagen från respondenternas tidigare erfarenheter, dokument som redan skrivits och resultat från tidigare
forskning som redan tagits fram, alltså data som främst skapar ett underlag för hur fenomenet ser ut i dagsläget. Antagandet är att fenomenet inte kommer att förändras inom den
närmaste framtiden, då lagstiftningen och den kontext som det ska appliceras på är relativt
ny, vilket är varför resultatet troligen kommer vara generaliserbart även för situationer i den
närliggande framtiden.

2.8

Etik

De etiska aspekterna som beaktas i denna studie bygger på de principer som benämns i Association for computing machinerys (ACMs) etiska och professionella uppförandekoder (Association for Computing Machinery, 2018). Dessa koder är främst utformade för forskare och
utövare inom dataanvändningsområdet och IS (Informationssystem) området, det har dock
ansets träffande för även denna studie inom informationssäkerhetsområdet som delvis är lik
nämnda områden. Det är ACMs sju generella etiska principer som denna studie kommer att
beakta, vilka kommer att benämnas samt motiveras nedan.
1. Bidra till samhället och det mänskliga välmåendet.
Denna princip utgår ifrån att forskaren ska använda sin förmåga för att bidra till samhället, dess medlemmar och deras omkringliggande miljö (Association for Computing
Machinery, 2018). Det fokuserar på livskvalité för alla individer och att forskaren
ska minimera negativa konsekvenser av sin forskning (ibid.). Särskilt är forskarens
skyldighet att främja de grundläggande mänskliga rättigheterna och att beskydda alla
individers rätt till autonomi (ibid.). Detta ämnas följas genom att denna studie ska bidra
till att stödja verksamheter att skapa ett säkerhetsskydd som beskyddar den egna verksamheten och dess information, som i sin tur bidrar till att individer inte kommer till
skada och att större förödande konsekvenser för samhället inte kommer att ske då den
tjänst eller produkt som verksamheten levererar skadas eller förstörs. Studien lägger
sig på en generaliserbar, styrande nivå och ämnar inte gå emot några grundläggande mänskliga rättigheter eller uppmana till begränsning av individers rätt till autonomi.
2. Undvika att göra skada.
Skada i detta sammanhang menar negativa konsekvenser i form av fysiska och mentala
skador, oberättigad skada och avslöjande av information, samt oberättigad skada på
egendom, rykte och miljö (Association for Computing Machinery, 2018). Forskarens
plikt är att se till att forskningen inte medför oavsiktlig skada, om det finns möjlighet
till att forskningen gör det är det forskarens plikt att rapportera och se till att minimera
riskerna och konsekvenserna att detta sker (ibid.). Om skada utifrån forskningen är
etiskt berättigad ska forskaren se till att skadan är så minimal som möjligt (ibid.). Eftersom denna forskning ämnar hjälpa verksamheter att beskydda och ge verksamheter
en mer defensiv roll för Sveriges säkerhet anses detta inte vara någon risk. Studiens
resultat ämnar hjälpa verksamheter att skydda mot alla dessa typer av skador, både
på deras egendom, rykte och miljö, att information inte skadas eller avslöjas, samt att
individer och samhället inte tar skada. Utifrån denna motivation anses denna princip
vara uppfylld.
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3. Var ärlig och tillitsfull.
För att vara tillitsfull krävs det att forskaren är ärlig i sitt arbete (Association for Computing Machinery, 2018). Forskaren ska arbeta på ett transparent sätt där det är viktigt
att hen tillkännager sina egna samt den genomförda studiens förmågor, avgränsningar,
möjliga problem, kvalifikationer och kompetens (ibid.). Forskaren ska inte medvetet
ange falska eller missvisande påståenden eller fabricera eller tillverka sin egen data
(ibid.). Forskaren ska inte förvränga en organisations riktlinjer eller procedurer, och inte
heller prata för dem om hen inte är auktoriserad att göra det (ibid.). Detta är en viktig
princip för denna typ av studie då ett stort ansvar ligger hos forskaren att tolka den
empiri och data från tidigare forskning som hen samlat in. För att följa denna princip
har forskaren i denna studie försökt vara transparent kring studiens utgångsläge, både
vad gäller forskarens egna kunskap och kompetens samt vilket utgångsläge studien
har haft. Mycket fokus i studien har legat på att förklara och motivera forskningsansatsen och det metodiska valet, samt att diskutera den empiriska tolkningen. Denna
uppsats har även kontrollerats av flera parter för att säkerställa dess riktighet och att
informationen som angivits inte varit missvisande och felaktig på något sätt.
4. Var rättvis och undvik diskriminering.
För denna princip ska forskaren se till att arbeta på ett rättvist och icke diskriminerande sätt, både vad gällande utformningen på studien samt att inte medvetet utesluta
respondenter från studien baserat på diskriminerande värden (såsom kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning, religion, etc.) (Association for Computing
Machinery, 2018). Forskaren ska även tänka på att studiens resultat inte ska förstärka
diskriminering eller orättvisa på något sätt (ibid.). Vad gällande denna studie är den
inte direkt diskriminerande på något sätt då den berör styrning på en övergripande
nivå och inte tar ställning till några diskriminerande faktorer på individuell nivå, vilket
också är hur forskaren hoppas att denna studies resultat kommer att användas. Deltagarna som varit med i denna studie har dock behövt väljas ut genom den kunskap och
erfarenhet personerna haft och vilken position de har i sitt arbetsliv, detta beslut bygger
inte på några diskriminerande värden utan har gjorts för att studiens resultat ska vara
värdeskapande för den målgrupp som studien är ämnad för.
5. Respektera det arbete som lagts ner på att producera nya idéer, innovationer, kreativt
arbete och artefakter för dataanvändning.
Denna princip tar upp vikten av att skaparna bakom idéer, innovationer, arbete och
artefakter ska krediteras för det arbete som de gjort, samt att copyrights, patenter,
affärshemligheter, licensavtal, och övriga skyddsmetoder ska respekteras (Association
for Computing Machinery, 2018). En annan sida av denna princip är även att forskaren
inte ska motsätta sig resonabla användningsområden av deras arbete (ibid.). I denna
studie har det lagts stor vikt på att alla resurser som används noga har refererats till,
den enda motsättningen till detta är den information som samlats in genom de empiriska studierna där privata interna dokument inte har refererats till, samt att deltagarna
som intervjuats och observerats är konfidentiella. Detta anses dock motiverat och har
även bekräftats av deltagarna. Forskaren motsätter sig inte heller användning av denna
studie och dess resultat då hen valt att publicera detta arbete för att agera stöd för vem
som än anses behöva det.
6. Respektera integriteten.
Att respektera integriteten hos de individer som är en del av studien är viktigt (Association for Computing Machinery, 2018). Individerna som är med i studien ska vara
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medvetna om och ha accepterat att personlig information samlas in, vilken information som samlas in, samt att informationen är korrekt och hur den behandlas (ibid.).
Den information som samlas in ska även uppfylla ett tydligt syfte (ibid.). För denna
studie har alla intervjuer spelats in där deltagarna har varit medvetna om detta och
godkänt det. Därav har de även varit medvetna om vilken information som samlats
in, eftersom att det enbart är den information som de berättar under intervjun som har
använts. Att använda inspelning för intervjuerna har ansetts motiverat eftersom det är
ett bra verktyg för att behålla korrektheten i vad som sägs och gett mindre utrymme till
missförstånd för forskaren. Denna inspelning har enbart forskaren lyssnat på och har
sedan förstörts vid studiens avslutande, vilket alla respondenter har blivit informerade
om. I denna uppsats har ingen av deltagarna namngetts, utan den enda informationen
som identifierar deltagarna är deras arbetstitel och deras organisation (vilket inte är
sammankopplat för att minska risken för igenkänning). Presentationen av den insamlade empirin kopplas inte till vem av respondenterna som sagt vad, utan alla empiri
från intervjuerna presenteras gemensamt. Ingen information som inte varit relevant för
studien har efterfrågats eller samlats in.
7. Hedra konfidentialitet.
Denna princip tar upp vikten av att hedra den konfidentiella information som forskaren kan ha fått ta del av under studiens gång (Association for Computing Machinery,
2018). Denna information kan vara i from av affärshemligheter, kunddata, icke-publika
businessstrategier, finansiell information, forskningsdata, icke-publicerade dokument
och artiklar, patenter och dylikt (ibid.). Detta ska hållas hemligt så länge inget bryter
mot lagen, organisationens regelverk eller någon kodex. Om detta är fallet ska relevant
auktoritär meddelas (ibid.). Denna etiska princip har fullföljts genom att forskaren
delvis har skrivit på sekretessavtal med företaget Knowit, som är studiens fall som
undersöks, samt att studien och uppsatsen granskas av interna medarbetare innan det
har publicerats, för att säkerställa att ingen konfidentiell information finns nedskriven.
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Tidigare forskning

Nedan följer det avsnitt som ligger till grund för studiens resultatframtagning kopplat till empirianalysen. Dispositionen är indelat i tre nivåer. Först förklaras informationssäkerhet på en övergripande
nivå, vilket sedan leder vidare till att gå djupare in på informationssäkerhet på nationell nivå, samt
på verksamhetsnivå. Inom området för säkerhet på verksamhetsnivå kommer även säkerhetsstyrning,
förändringsarbete kopplat till säkerhet, säkerhetskultur, samt medarbetares arbete med säkerhet att förklaras.

3.1

Informationssäkerhet

För att uppnå en omfattande säkerhet i en organisation förklarar Mishra och Dhillon (2006)
att säkerheten behöver säkras samtidigt på tre olika nivåer; formell nivå, informell nivå, och
teknisk nivå. Den formella nivån är där information från externa parter tolkas och kommuniceras för att effektivisera operationer inom organisationen (ibid.). Detta kan göras genom olika
styrdokument, riktlinjer, business-strategier, samt planering på exempelvis finansiell nivå,
HR nivå och marknadsföringsnivå (ibid.). Detta medför ett management-arbete där, med inriktning på säkerhet, det behöver skapas säkerhetsriktlinjer, procedurer, bedömning av interna kontroller, uppmuntran av arbetsgruppens beteende, en bra ledarskapsstil och ett system
för hur avvikande och oönskat beteende ska behandlas (ibid.). Den informella nivån är till för
att stödja den formella nivån, som exempelvis undergrupper i organisationen, implicit kunskap av arbetsprocesser, samt tro hos medarbetare och den interna politiken mellan grupper
(ibid.). Denna nivå förstärker säkerhetsarbetet i praktiken genom att ta normativa kontroller,
säkerhetskulturen inom företaget, vardagliga normer, individuell tro och personliga värderingar hos medarbetare i beaktande i hur säkerhetsarbetet ska genomföras (ibid.). Den tekniska nivån är den nivå som antar att den formella nivån redan existera eftersom den troligen
handskas med en del av det (ibid.). Exempel på denna nivå är IT som automatiserar businessprocessers arbetsflöden (ibid.). För denna nivå ingår i praktiken att lägga upp stränga
regler, procedurer, detaljer för olika operationer, övervakning och handskas med feedback
(ibid.). Säkerhet bör vara en integrerade del av alla ovanstående nivåer och inte enbart på
exempelvis den tekniska nivån (Dhillon, 2007; Mishra & Dhillon, 2006).
Informationssäkerhet brukar vanligtvis kategoriseras in i konfidentialitet, riktighet och
tillgänglighet (Jin Cha & Jong Kim, 2019). Dessa tre kategorier är de som vanligtvis är utgångspunkten när information ska skyddas från säkerhetsrisker, att förebygga säkerhetsincidenter, samt att försäkra om att verksamheten kan fortgå och minimera skador på verksamheten (ibid.). Konfidentialitet innebär förebyggandet av obehörigt avslöjande av information
(Goodrich & Tamassia, 2014). Detta innebär att data skyddas genom att ge tillgång till informationen för de som ska ha tillgång till den, och inte ge tillgång för resterande icke-behöriga
(ibid.). Riktighet innebär att information inte har blivit förändrad på något otillåtet sätt, utan
att informationen ska vara korrekt och de som har tillgång till informationen ska lita på att
informationen är korrekt (ibid.). Tillgänglighet innebär att information finns att tillgå och går
att förändra av de som har behörighet till det när de behöver det (ibid.). Informationen ska
alltså finnas tillgänglig i den utsträckning som den behöver vara det (ibid.). Dessa tre grun-
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degenskaper utgör vad informationssäkerhet är för något och vad som ska eftersträvas att
genomföras för att informationen ska anses vara säker (ibid.).
Området för informationssäkerhet har genomgått många olika utvecklingstrender. Jin
Cha och Jong Kim (2019) förklarar att det har funnits fyra tydliga trender, nämligen: en teknisk trend, en management trend, en institutionell trend, samt den nuvarande säkerhetsstyrningstrenden. Säkerhetsstyrning tar in viktiga aspekter av säkerhets-management, samt lägger vikt på ansvar och värdeskapande genom säkerhet (ibid.). Säkerhetsstyrning är en viktig
del av informatinossäkerhetsarbetet eftersom det möjliggör att skapa en effektiv säkerhet för
verksamheter genom att arbeta med säkerhet på en övergripande styrnings- och administrativ nivå (ibid.). Säkerhetsstyrning kommer förklaras mer ingående nedan inom säkerhet för
verksamhet, men först kommer säkerhet på nationell nivå att diskuteras.

3.2

Säkerhet för Nationen

Säkerhet sett ur ett nationellt perspektiv är komplext och beror på vilken nation det är som
diskuteras och hur nationens politiska och ekonomiska ekosystem ser ut (Boeke, 2018). Eftersom samhället idag har ett ökat beroende på IT, samt att kritisk infrastruktur i samhället
har en växande sammankoppling med varandra har skapat nya sårbarheter och risker för
samhället (ibid.). Dessa sårbarheter och risker uppkommer av skadliga aktörer och olyckor
(ibid.). Risker på nationell nivå kan skapa stora konsekvenser då det kan leda till att exempelvis allvarligt störa samhällets förmåga att erbjuda publika tjänster (ibid.). En av de vanligaste
åtgärderna sedan början på 2000-talet för att förbättra säkerheten inom nationen är att skapa
nationella säkerhetsstrategier (ibid.). Det svåra är dock att avgöra vilka roller och ansvar som
organisationer ska ha och hur dessa riktlinjer ska koordineras och implementeras (ibid.).
Boeke (2018) förklarar därav att länder vanligtvis har ett val att göra rörande organisation
av cyberförsvar och risk management. Detta val är om nationens cyberkapacitet ska vara
centraliserad i en enhet för nationen eller om den ska vara spridd över flera olika sektorer
och organisationer. Beroende på valet skapar det olika behov och risker för den nationella
säkerhetsstrategin (ibid.). Vidare består ett samhälle av både publik och privat sektor, där
regeringens ledande roll inte alltid är självklar. För marknadsekonomier sker operationerna
för en stor del av den nationella kritiska infrastrukturen av privata aktörer, såsom privata
el-leverantörer eller nätverksleverantörer (Boeke, 2018). Därav är relationen mellan publika
och privata aktörer en viktig del av de nationella säkerhetsstrategierna (ibid.). Dessa sektorer
jobbar dock annorlunda och det kan lätt ske missförstånd på grund av deras olika intressen,
olikheter i användningen av definitioner, samt hos vem ansvaret för kostnaderna ska ligga
(ibid.). Det är dock en beroende-relation då staten förväntar sig att privata aktörer ska ta
hand om sin egen informationssäkerhet, men samtidigt ha ett ansvar för den huvudsakliga
säkerheten mot stora hot, då särskilt hot från andra nationer (ibid.). Staten är också beroende
av att de privata aktörerna meddelar vid incidenter som skett (ibid.).
Mullon och Ngoepe (2019) förklarar att det krävs att säkerhetsstyrning ska regleras och
utformas på nationell nivå för att det ska hjälpa filtreringen av arbetet på verksamhetsnivå.
De förklarar att säkerhetsstyrningen på nationell nivå agerar som en enskild koordinerad
kropp som agerar som tillsyn.

3.3

Säkerhet för Verksamheten

Från det nationella perspektivet på säkerhet kommer följande del specifikt att diskutera säkerhet ur ett verksamhetsperspektiv. Detta görs genom att diskutera säkerhetsstyrning med
inriktning på verksamhetsförändring vid införande av nya säkerhetsrutiner, till följt av diskussion kring säkerhetskultur inom en verksamhet samt säkerhetsarbete som genomförs av
individerna inom verksamheten och deras attityder till det.
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3.3.1 Säkerhetsstyrning
Styrning definieras som auktoritetens uppgift att distribuera makt (Daneshmandnia, 2019).
Det ingår dock mer i detta begrepp än att bara distribuera den makt som auktoriteten i fråga
besitter. Inom begreppet styrning ingår även att auktoriteten ska utforma goda strukturer,
legala relationer, auktoritära mönster, rättigheter, samt ansvar och beslutsfattande processer
(ibid.). För en effektiv styrning krävs det även att auktoriteten har ett gott omdöme (ibid.).
Andra viktiga egenskaper hos auktoriteten är ansvar, deltagande, förutsägbarhet, transparens och effektivitet (ibid.). Vad gällande auktoritetens uppgifter kopplat till en organisation
är de främst följande (ibid.):
1. Att främja teknik för teknologisk- och organisationsutveckling. Dessa tekniker är oftast informationsriktlinjer och IT-system där auktoriteten kan hämta information samt
kontrollera sin styrning.
2. Att identifiera risker enligt viktiga nyckelaktörer.
3. Att applicera regler för att styra informationstillämpningar för att de ska överensstämma med interna och externa riktlinjer.
Auktoriteten hamnar därför i en viktig position där de behöver medla och tolka de riktlinjer som kommer från externa parter och som därav behöver anpassas till deras egen verksamhet (Daneshmandnia, 2019). Det är därför viktigt att identifiera de interna och externa faktorerna som influerar styrningen inom organisationen (ibid.). Exempel på externa faktorer som
påverkar organisationen är förändringar i säkerhetshot, risker, den legala/regulatoriska miljön, standarder och marknadssituationer (Singh & Gupta, 2019). Medan exempel på interna
faktorer kan vara verksamhetsproblem, outsourcing av projekt, IT-infrastruktur, organisatoriska riktlinjer och målsättningar (ibid.).
Ansvaret för att designa och utveckla en informationssäkerhetsstrategi som följer verksamhetsmålen för organisationen ligger hos auktoriteten för organisationen i form av styrelsen och de som har högsta ansvaret för management inom organisationen (Singh & Gupta,
2019). Att skapa omfattande säkerhetsriktlinjer är ett första steg för att utveckla en effektiv
informationsssäkerhetsstrategi (ibid.). De har även ansvaret för att förmedla och göra medarbetare medvetna om de riktlinjer, risker och motåtgärder som organisationen har och arbetar
med genom återkommande träningar och utbildning (ibid.). Ansvaret för informationssäkerheten är även ett kollektivt ansvar inom organisationen, men det är viktigt att auktoriteten ser
till att det är så (ibid.). Det är därför viktigt att se över de olika aktiviteterna kopplat till säkerhet som genomförs på olika nivåer inom organisationen, såsom den strategiska nivån (säkerhetsstyrningen), den taktiska nivån, samt den operationella nivån (ibid.). Säkerhetsstyrning
är ett kontinuerligt arbete, men det är även ett arbete som behöver genomgå förändring när
behovet finns. Vilket är varför diskussionen vidare kommer gå in på verksamhetsförändring
kopplat till information och IT.

3.3.2 Verksamhetsförändring
Lychnell (2010) förklarar att när förändringar försöker genomföras i verksamheten kan informationstekniken spela en central roll trots att det i sig inte är en teknikdriven förändring. Det
innebär att en IT-relaterad verksamhetsförändring är vad som försöker åstadkommas, vilket
Lychnell uttrycker som en varaktig förändring av verksamhetens sätt att komma till uttryck
som inbegriper personer, verksamhetsramar och informationssystem. Lychnell (2010) menar
även att med verksamhetsförändring är det ”varaktiga effekter” som försöker uppnås, vilket
Lychnell förklarar att är de handlingar och den aktivitet som upprätthåller att dessa effekter
upprepas tills vidare och blir en del av den vardagliga och för givet tagna verksamheten.
På grund av konkurrens behöver organisationer ofta anpassas efter kontinuerliga förändringar, där idag förändringarna på många sätt är relaterade till informationsteknik av olika
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slag. Lychnell (2010) förklarar vidare att det finns två typer av arbeten för förändring: utveckling och användning. Utveckling innebär att utveckla och införa eller förändra informationssystem, arbetsrutiner, kunskaper, attityder, värderingar eller dylikt, och användning innebär
att konkret använda denna utveckling i det operativa arbetet för att åstadkomma önskad effekt inom verksamheten (ibid.). Utveckling och användning utgör två delar av verksamheten
som en helhet, vilket är varför de inte kan åstadkomma någon verksamhetsförändring av sig
själva (ibid.). Problem som uppstår vid användning är ofta att själva utvecklingen har fått
ett leveransfokus snarare än ett användningsfokus, vilket då leder till att utbildningar, arbetsruitner och informationssystem blir begränsade i sin användning eller inte används alls
(ibid.). Vidare anses det att för att nå de önskade effekterna med verksamhetsförändringen
krävs det flera iterationer av utveckling och användning, vilket ofta är en utmaning beroende på utvecklingsarbetets storlek och karaktär, samt att dessa två delar även kan utföras
samtidigt (ibid.).
De flesta verksamhetsutvecklingsarbeten utgår ifrån någon form av ledning som beslutar
att införa någon form av strategi för utveckling (Lychnell, 2010). Detta inleder de med genom
att skapa en framtida vision över hur det framtida läget ska se ut efter utvecklingen för att sedan låta implementera förändring (ibid.). Saker och ting förändras dock på vägen och skapar
därav ofta inte den framtida visionen som från början togs fram (ibid.). Ett utvecklingsarbete grundar sig i de intentioner som ges av denna vision, men hur utvecklingsarbetet utförs
och hur leveranserna används kan skilja sig åt, vilket påverkar effekterna av arbetet (ibid.).
Endast en del av effekterna som uppnås av förändringsarbete är planerade utgående från
intentionerna, resterande är konsekvenser som vuxit fram av oplanerade förändringar under
arbetets gång (ibid.). Det finns även de planerade förändringarna som inte realiserades och
därav inte skapade någon effekt i verksamheten, men som då kanske i sig är en effekt (ibid.).
Lychnell (2010) sammanfattar i sin studie ett flertal framgångsfaktorer som tagits fram
från ett flertal andra studier. Detta är då framgångsfaktorer när det gäller IT-relaterade utvecklingsinsatser i småföretag. De faktorer som han förklarar är relaterade till:
• VD:ns perspektiv, kunskaper om och attityder till IT (Caldeira & Ward, 2002; Cragg,
2002; Cragg & King, 1993; Thong, 1999).
• VD:ns involverande och deltagande (Caldeira & Ward, 2002; Lin & Wu, 2004; Premkumar, 2003; Thong, 2001; Thong, Yap & Raman, 1997).
• VD:ns förmåga att allokera resurser (Caldeira & Ward, 2003; Thong, 2001).
• Användarnas kunskaper om och attityder till IT (Thong, 1999, 2001; Thong, Yap & Raman, 1996).
• Användarnas involvering och deltagande (Montezami, 1988; Thong, 2001).
• Intern IT-kompetens (Caldeira & Ward, 2002; Cragg, 2002; Raymond, 1985).
• Externa experter (Cragg & King, 1993; Thong, Yap & Raman, 1994; Thong m. fl., 1996,
1997).
• Planering och användning av formella metoder (Montezami, 1988).
• Dokumentation, support, underhåll och utbildning (Cragg & King, 1993; Palvia & Palvia, 1999).
Trots att dessa framgångsfaktorer tagits fram från att studera småföretag finns det även
möjlighet att studera och applicera dessa på även större företag. Dessa framgångsfaktorer ska
dock inte följas strikt vid verksamhetsförändringsarbete då det varierar från fall till fall. Vad
som är en faktor av stor vikt kan vara olika, såsom förändringsarbeten i sig är olika (Lychnell,
2010). Vidare kommer diskussionen att gå in på de mänskliga faktorerna för säkerhetstsyrningen, då genom att förklara begreppet säkerhetskultur inom en verksamhet för att sedan
diskutera de enskilda individernas syn på säkerhetsarbetet.
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3.3.3 Säkerhetskultur
Begreppet organisationskultur är relativt brett, vilket är varför det bör förklaras djupare.
Grunden för en organisationskultur ligger i de antaganden som görs av de aktiviteter, attityder och beteende som betecknar en organisations arbetsmiljö i det dagliga arbetet (Daneshmandnia, 2019). Dessa antaganden ligger på en djupare nivå inom arbetsmiljön som
delas av organisationen, vilket gör att det kan vara svårt att se och förstå organisationskulturen för en utomstående (ibid.). Organisationskulturen är även något som kan undersökas
för att förutspå hur övriga utfall för organisationen kommer vara (ibid.). Därför krävs det att
organisationskulturen tas i beaktande för att få medarbetares accepterande vid implementationen av en lyckad styrning (ibid.). Utifrån detta är begreppet säkerhetskultur den interna
organisationskulturen som har ett fokus på säkerhetsarbetet inom organisationen (ibid.).
Mishra och Dhillon (2006) förklarar i sin artikel fem teman som de funnit vara problemområden inom styrning av säkerhetsarbete. Dessa fem områden är:
1. Proaktiv säkerhetskultur
2. Interna kontrollbedömningar
3. Implementation av säkerhetsriktlinjer
4. Individuell värdering och tro
5. Säkerhetsträning
Alla dessa områden berör organisationskulturen och de enskilda medarbetarna inom organisationen på något sätt. Först benämns den proaktiva säkerhetskulturen, med vilket menas
att proaktivt skapa en säkerhetskultur inom organisationen. Detta innefattar att skapa en
stark medvetenhet kring säkerhet för medarbetare och att skapa goda säkerhetsvärden hos
dem (Mishra & Dhillon, 2006). Att skapa denna medvetenhet om säkerhet för medarbetarna
kommer att påverka deras normer, tro och värden (ibid.). Att grunda säkerhetskulturen i denna medvetenhet skapar därav ett genomgående säkerhetstänk i organisationen (ibid.). Sedan,
med interna kontrollbedömningar menas att skapa interna kontroller som bedöms med jämna
mellanrum (ibid.). Interna kontroller kan vara olika typer av praktiker, procedurer, riktlinjer
och ansvarsstrukturer för att styra skyddet från möjliga risker och att skydda information
inom organisationen. Kontrollerna beslutas efter att riskerna har bedömts och en prioritering
av tillvägagångssätt för att skydda information från riskerna har genomförts (ibid.). Exempel
på sådana kontroller är lösenordsskydd, fysiska tillgänglighetsskydd, och segregering av arbetsuppgifter (ibid.). Implementering av säkerhetsriktlinjer är skapandet och implementeringen
av tydliga och koncisa säkerhetsriktlinjer (ibid.). Dessa riktlinjer formar infrastrukturen av
styrningen av säkerhetsarbetet (ibid.). Säkerhetsriktlinjer bör vara baserade på de arbetsuppgifter och det arbete som medarbetare redan utför, snarare än att skapa onödiga förändringar
i businessprocesser (ibid.). Riktlinjer är ett pågående arbete som bör granskas och revideras
periodiskt (ibid.). Det är även viktigt att kommunicera ut riktlinjernas existens och vikt för
medarbetare (ibid.). Med individuell värdering och tro menas medarbetarnas tolkningar av säkerhetsåtgärderna i en organisation (ibid.). Hur de tolkar åtgärderna är även avgörande för
hur bra säkerhetsarbetet lyckas i en organisation då det är de som ska följa och utföra åtgärderna (ibid.). För att påverka och förstå medarbetarnas tolkningar behövs normativa kontroller, vilket är olika sätt för att hantera medarbetare på ett informativt sätt och för att nå ut med
information till dem (ibid.). Genom att göra detta kan en förutsägelse göras för hur medarbetarnas attityd och beteende kommer att vara vid införandet av nya riktlinjer eller rutiner
(ibid.). Det sista temat som tas upp är Säkerhetsträning. Denna typ av träning är ämnad för
att lära medarbetarna om vikten av säkerhet i organisationen och därav öka medvetenheten
kring det för att undvika ignorans hos dem (ibid.). Detta kan även verka förebyggande mot
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säkerhetsattacker av olika slag (ibid.). Träningen är ett hjälpmedel för att bättre utnyttja säkerhetsåtgärderna inom organisationen, att skapa en bättre intern kontroll, att implementera
och kommunicera ut riktlinjer, skapa säkerhetsmedvetenhet samt skapar värde till säkerhetsarbetet (ibid.).

3.3.4 Säkerhet för individen
Effektiviteten av informationssystem kan endast mätas i enlighet med hur de bidrar till informationsanvändarna i organisationen (Jayaratna, 1994). Detta eftersom det är användarna
som bidrar med data och som troligen använder den resulterade informationen från systemen (ibid.). Om det inte finns kunskap om vad användarna gör med informationen och hur
de använder den gör det att det inte går att mäta effektiviteten av systemen (Ibid.) Därför
behöver informationssystemens funktion undersökas ur ett organisatoriskt och användarcentrerat perspektiv (ibid.). För att förstå en organisation kan det ses som ett system med ett
syfte (ibid.). Denna typ av system behöver designas och utformas på ett sätt som gör att syftet
uppnås (ibid.). Detta kan förklaras genom fyra dimensioner som en organisation består av:
uppgift, struktur, människor och teknik, som binds samman med en process (ibid.).
Organisationer och verksamheter brukar överlag vara bra på att använda olika typer av
tekniska verktyg för att öka säkerheten. Dock kan en heltäckande informationssäkerhet inte
uppnås med enbart tekniska verktyg, utan det behövs även säkerhetsriktlinjer inom organisationen. Herath och Rao (2009) förklarar därav i sin studie att det inom organisationer
har börjat läggas mer ansträngning på olika typer av kontrollmekanismer i säkerhetsarbetet,
såsom riktlinjer, procedurer, organisationskultur, samt enskilda medarbetares roll i säkerhetsarbete. Det som deras studie fick fram var en lista av olika orsaker till varför medarbetares
attityder till organisationens säkerhetsriktlinjer påverkas negativt, dessa orsaker är (Herath
& Rao, 2009):
• Om en medarbetare inte har tillräcklig med kunskap om säkerhetsattacker och inte har
kunskap om hur sannolikt det är att attacken ska inträffa.
• Om säkerhetsarbetet kommer i vägen för deras dagliga arbete.
• Om medarbetare inte ser att deras säkerhetsarbete leder till någon nytta.
• Om medarbetare har svårt att få tillgång till de resurser som behövs för säkerhetsarbetet.
• Om chefer och kollegor har en negativ inställning till organisationens säkerhetsriktlinjer.
• Om medarbetaren inte vet vad som förväntas av dem i deras säkerhetsarbete på organisatorisk överskridande nivå.
• Om medarbetaren inte är särskilt engagerade i organisationen.
• Om det finns ett uppföljningsarbete av säkerhetsriktlinjerna och medarbetaren kan bli
påkommen med att inte ha gjort det som hen ska.
• Om det är ett hårt straff om medarbetaren inte gör sitt säkerhetsarbete.
En medarbetares motivation till att beskydda information i en organisation kommer i
grunden från att individen har kunskap om vilka säkerhetshot som finns och har kunskap
och förståelse om hur säkerhetsriktlinjer faktiskt fungerar som en beskyddande mekanism
mot detta (Herath & Rao, 2009). Herath och Rao (2009) förklarar att om hen har en förståelse för vilka konsekvenser som kan uppstå på grund av säkerhetshotet kan en rädsla skapas
hos denna person och därav motivera denne att agera. De förklarar även att det är viktigt att
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komma ihåg att alla medarbetare har sina specifika arbetsuppgifter och sina rutiner i hur de
arbetar från dag till dag, och om säkerhetsriktlinjer kommer i vägen för denna rutin eller skapar besvär eller olägenheter i deras rutin är chansen mindre att de faktiskt arbetar i enlighet
med den. Detsamma gäller om de anser att resurser för att utföra deras säkerhetsarbete är
för svåra att komma åt gör det dem mer angelägna att låta bli (ibid.). Det är viktigt för dem
att ha en förståelse av det säkerhetsarbete som de utför utifrån hur stor sannolikhet en säkerhetsattack är och hur stor skada den gör (både för dem själva och organisationen), samt hur
effektivt deras säkerhetsarbete faktiskt är för att stå emot denna typ av attack (ibid.). De behöver helt enkelt se att det arbete som de gör faktiskt leder till någon form av nytta. Det räcker
oftast inte för dem om det enbart är på lednings- och managementnivå, samt från informationssystemssäkerhetsavdelningar som påtryck för att följa riktlinjer kommer, de behöver se
och motiveras av att deras kollegor och chefer också tycker att säkerhetsarbetet är viktigt och
gör det (ibid.). Det behöver alltså skapas en organisationskultur där det är självklart att säkerhetsriktlinjer ska följas (ibid.). Medarbetare behöver även en tydlighet i vad de ska göra och
behöver förstå vad som förväntas av dem (ibid.). Herath och Rao (2009) förklarar att något
som även är positivt är om en medarbetare är särskilt engagerade i organisationen på något
sätt, och att organisation i så fall är öppen för att medarbetare kan engagera sig i den. Detta
ökar sannolikheten att medarbetaren kommer vara mer benägen att följa säkerhetsriktlinjer
och utföra det arbete som efterfrågas (ibid.). De förklarar även att en annan motivation till
medarbetarnas attityd är om organisationen genomför uppföljningsarbete där de kontrollerar att alla utfört sin del av säkerhetsarbetet. Om det finns en chans att medarbetarna kan
bli påkomna med att inte ha följt säkerhetsriktlinjerna och gjort sina uppgifter blir de mer
motiverade att följa dem (ibid.). Dock gäller detta enbart vid kontroll eftersom det inte har
setts någon attitydförändring utifall straffet för att inte följa riktlinjer är hårt (ibid.).
Medarbetarnas attityd för säkerhet går även ihop med deras regelefterlevnad. Hur en
medarbetare samtycker till de säkerhetsrutiner en organisation tillför beror på deras perception, tro, preferens, intention, samt beteende för säkerhet (Jin Cha & Jong Kim, 2019). De
konsekvenser som kan uppkomma om ansvariga på en strategisk- och styrande position inte
tar detta i beaktande är att säkerheten kan falera på grund av enskilda individers ignorans,
misstag eller till och med avsiktliga beteende (ibid.). För att kontrollera medarbetares regelefterlevnad behövs interna och externa revisioner för att säkerställa att säkerhetsrutinerna följs
och för att identifiera vad som möjligtvis måste förbättras (Singh & Gupta, 2019). Utan någon
form av kontroll är det svårt att veta vilken status organisationens säkerhetsarbete har (ibid.).
För att ytterligare säkerställa regelefterlevnaden är en effektiv metod att förse medarbetare
med en plattform där de kan dela effektiva och goda tillämpningar av organisationens säkerhetsriktlinjer med varandra (ibid.). Detta ger medarbetare en möjlighet att diskutera deras
säkerhetsarbete samt hjälper organisationen att bygga upp en omfattande säkerhetskultur
grundat på individnivå (ibid.).
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Empiri

Nedan följer en genomgång av den insamlade empiriska datan. Inledningsvis förklaras den empiriska
kontexten i vilken datan har inhämtats från. Sedan följer en genomgång av empirin från dokumentstudien, vilket först beskrivs genom en övergripande genomgång av säkerhetsskyddslagstiftningen med en
tillhörande begreppsordlista följt av en kartläggning av säkerhetsskydsanalysen. Avslutningsvis följer
en genomgång av empirin som tagits fram från de semistrukturerade intervjuerna och observationen,
samt en avslutande sammanfattning av det presenterade empiriska materialet.

4.1

Empirisk kontext

Den empiriska kontexten utgår ifrån denna studies fall, vilket är konsultbolaget Knowit cybersäkerhet och juridik. Detta konsultbolag har kunder både inom privat och offentlig sektor
och inom flera olika branscher och finns som stöd i olika säkerhetsfrågor och -utmaningar
(Cybersäkerhet & juridik - Knowit Insight, u. å.). Inom konsultbolaget kopplas experter samman
inom strategi, teknik och juridik kopplat till cybersäkerhet och arbetar vanligtvis med riskbedömningar, kodgranskningar, penetrationstester, riskhantering, incidentutredningar, säkerhetstester och dylikt (ibid.). De är även involverade i arbetet med säkerhetsskydd och har
flera medarbetare, samt kunder och kontakter ute i Sverige och har aktivt under denna studies gång annordnat workshops, frukostseminarier, diskussionsforum och dylikt för att agera informationskälla kring detta område. Utifrån denna empiriska kontext har forskaren för
denna studie tagit del av relevant dokumentation tack vare medarbetare som haft kunskap
och insyn i området, samt även fått handledning inom området. Forskaren har även tagit
del av bolagets kunder som arbetar med säkerhetsskyddsfrågor, samt använt ett av bolagets
diskussionsforum som observationsunderlag.

4.2

Empiri av dokumentstudien

I detta avsnitt kommer empirin från dokumentstudien att presenteras. För denna del har fyra
dokument lästs och tolkats av forskaren i enlighet med hermeneutisk analys. Detta innebär
att forskaren har läst igenom ett dokument i taget, skapat sig en tolkning som hen reflekterat
över, som hen sedan tagit vidare till nästa dokument. På detta sätt har forskaren skapat sig en
förståelse av området. Presentationen av empirin följer i två underliggande avsnitt, där det
första avsnittet kommer behandla säkerhetsskyddslagstiftningen och -förordningen i stort.
Sedan följer ett avsnitt som specifikt inriktas på säkerhetsskyddsanalysen.

4.2.1 Säkerhetsskyddslagstiftningen och -förordningen
Nedan följer en övergripande genomgång av den uppdaterade säkerhetsskyddslagstiftningen och -förordningen. Denna genomgång bygger på studiens genomförda dokumentstudie
utifrån tre källor, säkerhetsskyddslagstiftningen (Justitiedepartementet, 2018a), säkerhetsskyddsförordningen (Justitiedepartementet, 2018b) och polismyndighetens föreskrifter (Säkerhetspolisen, 2019). Denna genomgång är uppdelad i tio delar som kommer att förklaras
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under vardera underrubrik. För att få en övergripande förståelse av områdena finns alla områdena benämnda i tabell 4.1 nedan. I denna tabell följer rubriken för varje område, en benämningen av vilken typ av område det är, samt vilka källor från dokumentstudien som
empirin inhämtats från för respektive del. De olika typerna är indelade i tre delar: internt,
externt och hjälpmedel. Med internt menas att området förklarar vad som ska genomföras
internt med koppling till lagstiftningen (som exempelvis hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar, klassificeringar, hantering av informationsssystem och dylikt), medan
med externt menas att området förklarar vad som ska genomföras externt (som exempelvis
anmälan av incidenter, säkerhetsavtal med leverantörer, internationell samverkan). Typen
hjälpmedel är till för att agera stöd för läsaren, då genom att förklara viktiga begrepp samt
ge exempel på de samhällssektorer som påverkas av denna lagstiftning.
Tabell 4.1: Tabell över säkerhetsskyddslagstiftningens tio beskrivna områden.
Rubrik
Begreppsordlista

Typ
Hjälpmedel

Säkerhetsskyddsanalys

Internt

Behörigheter och säkerhetsskyddsklassificeringar

Internt

Informationssystem
Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar
Säkerhetsavtal
Incidentsanmälan
Internationell samverkan
Tillsynsmyndigheter
Samhällssektorer med särskilda skyddsvärda funktioner

Internt
Internt
Externt
Externt
Externt
Externt
Hjälpmedel

Källa
Justitiedepartementet (2018b)
Justitiedepartementet (2018a)
Justitiedepartementet (1999)
Säkerhetspolisen (2019)
Justitiedepartementet (2018b)
Justitiedepartementet (2018a)
Säkerhetspolisen (2019)
Justitiedepartementet (2018b)
Säkerhetspolisen (2019)
Justitiedepartementet (2018a)
Justitiedepartementet (2018a)
Justitiedepartementet (2018a)
Justitiedepartementet (2018a)
Justitiedepartementet (2018a)
Justitiedepartementet (2018a)
Justitiedepartementet (2015)

Begreppsordlista
I och med att det med den uppdaterade lagstiftningen tillkommer mycket begrepp som
kommer att användas återkommande i denna text följer nedan en ordlista med begreppen
i alfabetiska ordning. På detta sätt kan läsaren enkelt återgå närsom i sin läsning till denna del.
• Informationssystem = ett system av sammansatt mjuk- och hårdvara som behandlar
information (Justitiedepartementet, 2018b).
• Internationellt säkerhetsskyddsåtagande = detta innebär att Sverige som stat har
tecknat ett avtal med en annan stat. Detta kallas GSA (General Security Agreement).
Detta avtal kan vara bara mellan Sverige och en annan stat, kallat bilateralt, eller ett
avtal mellan Sverige och flera andra stater, kallat multilateralt. Ett exempel på detta
är att det finns ett multilateralt säkerhetsskyddsavtal mellan de nordiska länderna
(Justitiedepartementet, 2018a).
• Säkerhetskänslig verksamhet = en verksamhet som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/eller handlingar (Säkerhetspolisen, 2019).

35

Elin Sjöström

Kapitel 4. Empiri

• Säkerhetsskydd = skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (Justitiedepartementet, 2018a).
• Säkerhetsskyddschef = person som ansvarar för säkerhetskänslig verksamhet och dess
säkerhetsarbete. Har delegerats detta ansvar från en verksamhetsutövare (Justitiedepartementet, 2018b).
• Säkerhetsskyddsklassificerad handling = en handling som innehåller en eller flera
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (Justitiedepartementet, 2018b).
• Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter = uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen
(Justitiedepartementet, 2009) eller som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen,
om den hade varit tillämplig (Justitiedepartementet, 2018a).
• Verksamhetsutövare = varje fysisk eller juridisk person som driver eller innehar en
verksamhet eller anläggning eller som på annat sätt har rätt att fatta avgörande ekonomiska beslut om verksamhetens eller anläggningens tekniska drift. Detta är inom en
myndighet en myndighetschef, och inom ett enskilt bolag en VD. Säkerhetsskyddsansvar kan delegeras av denne person till en utsedd säkerhetsskyddschef (Justitiedepartementet, 1999).
Säkerhetsskyddsanalys
Innan en verksamhet dock börjar ge sig in på allt som omfattas av den nya lagstiftningen och
förordningen är det viktigt att notera om lagen är relevant för dem. Detta eftersom lagstiftningen endast gäller för de som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för
Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande
om säkerhetsskydd. Denna typ av verksamhet kallas för en säkerhetskänslig verksamhet. De
huvudaktiviteter som lagen föreskriver att säkerhetskänsliga verksamheter ska göra är att:
1. Genomföra och dokumentera säkerhetsskyddsanalys.
2. Utifrån analysen planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs.
3. Kotinuerligt kontrollera säkerhetsskyddet i verksamheten, samt anmäla och rapportera
incidenter.
Säkerhetsskydsåtgärderna som ska genomföras enligt punkt två kan vidare delas in i tre
kategorier: informationssäkerhet, fysisk säkerhet, och personalsäkerhet. Informationssäkerheten innefattar att verksamheten ska arbeta förebyggande mot att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs tillgängliga eller förstörs. Det innefattar även ett
förebyggande arbete mot all övrig skadlig inverka på uppgifter och informationssystem inom verksamheten. Den fysiska säkerheten innefattar förebyggandet mot skadlig inverkan och
att obehöriga får tillträde till områden, byggnader, och andra anläggningar eller objekt där de
kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetsskänslig verksamhet i övrigt bedrivs. Slutligen innefattar personalsäkerheten att förebygga att personer som
inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en säkerhetsskänslig verksamhet i övrigt. Det
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innefattar även att de som är medarbetare inom en säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd. En kortfattade övergripande förklaring av dessa områden
finns nedan i tabell 4.2.
Tabell 4.2: Kortfattad förklaring av de tre olika säkerhetsområdena.
Informationssäkerhet
Uppgifter ska ej obehörigen röjas, ändras, göras tillgängliga eller förstöras.

Fysisk säkerhet
Ej obehörigt tillträde till
områden, byggnader, och
andra anläggningar eller
objekt

Personalsäkerhet
Personer som ej är pålitliga ej deltar i en säkerhetskänslig verksamhet och
att de som deltar är utbildade.

Utöver dessa områden finns även tre perspektiv som är viktiga att ta i beaktande i säkerhetsarbetet. Dessa tre perspektiv är: tillgäglighet, riktighet och konfidentialitet. Tillgänglighet
innebär att en vara, tjänst, funktion, system eller uppgift ska finnas tillgänglig för de som behöver det när de behöver det. Ta exempelvis en bankomat, den behöver finnas tillgänglig
hela tiden för bankens kunder. Riktighet innebär att en uppgift, tjänst eller vara inte förändras eller manipuleras, både av behöriga och icke-behöriga. Detta innebär att det ska gå att
lita på en uppgift eller tjänst är skyddad från att någon med avsikt eller av misstag förändrar
uppgiften eller tjänsten. Konfidentialitet innebär att en uppgift eller verksamhet inte röjs eller
görs tillgänglig för någon som är obehörig, alltså att information och funktion som inte får
vara tillgänglig för obehöriga ska hållas skyddad från dem. En överblick över begreppen och
en kortfattad förklaring till dessa finns i tabell 4.3 nedan.
Tabell 4.3: Kortfattad förklaring av de tre olika säkerhetsperspektiven.
Tillgänglighet
Att uppgift eller verksamhet inte röjs till någon
obehörig.

Riktighet
Att en vara, tjänst, funktion, system eller uppgift
finns tillgänglig.

Konfidentialitet
Att en uppgift, tjänst eller vara inte förändras eller manipuleras.

Om verksamheten har identifierat att de bedriver en säkerhetskänslig verksamhet ska en
säkerhetsskyddsanalys genomföras. Denna analys har ett flertal mål som ska uppfyllas. Det
första målet är att identifiera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vad som i övrigt
behöver säkerhetsskydd inom verksamheten. Det andra målet är att identifiera vilka delar av
verksamheten som är skyddsvärda med hänsyn till Sveriges säkerhet. Det tredje målet är att
identifiera vilka hot och sårbarheter som finns kopplade till det identifierade skyddsvärdet
inom verksamheten. Och det sista målet är att bedöma vilka säkerhetsskyddsåtgärder som
är nödvändiga för verksamheten. Säkerhetsskyddsanalysen är inte ett engångsarbete utan
är något som ska se pågående och uppdateras. En mer noggrann genomgång av säkerhetsskyddsanalysen följer i avsnitt 4.2. Kartlägning av säkerhetsskyddsanalysen.
Behörigheter och Säkerhetsskyddsklassificeringar
Det har nämnts mycket om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, men vad innebär det
egentligen? Utgångsläget för klassificeringen av en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift är
att det är en uppgift som kan medföra skada för Sveriges säkerhet utifall den röjs. Det är
också en uppgift som kan medföra skada för Sveriges förhållande till en annan stat eller
mellanfolklig organisation om den röjs. Med en uppgift kan många olika saker menas, det kan
vara information, ett informationssystem, en funktion, eller dylikt. Beroende på vilken typ av
uppgift det är ska den kategoriseras på olika sätt. Om uppgiften är någon form av information
ska verksamheten kategorisera uppgiften utifrån en skala för hur allvarlig skada det skulle
bli utifall informationen skulle röjas. Säkerhetsskyddsklassificeringen för information består
av följande klassificeringar:
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1. Kvalificerat hemligt - synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet
2. Hemlig - allvarlig skada för Sveriges säkerhet
3. Konfidentiell - inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet
4. Begränsat hemlig - liten skada för Sveriges säkerhet
Klassen kvalificerat hemligt är här den högsta säkerhetsskyddsklassen därför att röjande
av den typen av uppgift skulle innebära en synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet,
och klassen begränsat hemlig är den lägsta säkerhetsskyddsklassificeringen då röjande av
den typen av uppgift skulle innebära en liten skada för Sveriges säkerhet.
Utifrån dessa klassificeringar av säkerhetsskyddsuppgifter i form av information har även
en klassificering bestående av tre säkerhetsklasser genomförts. Dessa säkerhetsklasser är till
för att ha kontroll över vilka medarbetare som behandlar vilken typ av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. För denna klassificering är säkerhetsklass 1 den högsta och mest kritiska,
medan säkerhetsklass 3 är den lägsta. För att få tillsätta en anställd i någon av följande säkerhetsskyddsklasser krävs det att denne person genomgår en säkerhetsprövning.
Säkerhetsprövningen består av tre delar: grundutredning, registerkontroll och särskild personutredning. Grundutredningen ska genomföras för alla som anställs inom en säkerhetskänslig verksamhet. Denna utredning består av införskaffande av den sökandes betyg, intyg, referenser, övriga uppgifter som är relevanta och möjligtvis en identitetskontroll vid behov.
Utifall grundutredningen inte uppfyller de krav som godkänns för säkerhetsprövning ska
en registerkontroll och särskild personutredning genomföras. Denna kontroll utförs av Säkerhetspolisen och ska ske med skriftligt samtycke från den som ska anställas och kontrolleras.
Säkerhetspolisen får genomföra registerkontroll efter att de fått skriftlig ansökan från de som
beslutat om personens placering i säkerhetsklass. I denna ansökan ska det även tydligt förekomma vilken säkerhetsklass personen ska placeras i. När det gäller säkerhetsklass 1 kommer
detta beslut från regeringen, när det gäller säkerhetsklass 2 och 3 kommer beslutet från relevant kommun, landsting eller myndighet (vilken typ av verksamhet som ska vända sig till
vilket beslutsorgan diskuteras i avsnittet Tillsynsmyndigheter). För säkerhetsklass 1 och 2 ska
Säkerhetspolisen även tillhandahålla ett skriftligt underlag om personens personliga förhållanden.
Nedan följer en tabell (4.4) som visar de tre ovannämnda säkerhetsklasserna samt vilken
omfattning personer i de klasserna får tillgång till uppgifter av de olika klassificeringarna
som också nämndes ovan. Kolumnen längst till höger sammanfattar även konsekvenserna
som personer inom de olika säkerhetsklasserna kan åstadkomma utifall de missbehandlar de
säkerhetsklassificerade uppgifterna.
Tabell 4.4: Säkerhetsklasserna och deras behörigheter.
Hemlig

Konfidentiell

Säkerhetsklass 1

Kvalificerat
hemligt
Stor omfattning

-

-

Begränsat
hemlig
-

Säkerhetsklass 2

Liten omfattning

Stor omfattning

-

-

Liten omfattning

Omfattande

-

Säkerhetsklass 3
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Även när en anställd ska byta säkerhetsklass ska Säkerhetspolisen underrättas. Det är
även viktigt att påpeka att placering i någon säkerhetsklass ska vara en sista utväg och är inte
något som ska eftersträvas. Verksamheten ska enbart tillsätta en anställd i någon säkerhetsklass utifall medarbetarens dagliga arbete blir betydligt försvårat eller ej går att genomföra
utan åtkomst till de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna.
Utöver dessa kategorier för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och medarbetare som ska
hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter finns även en skild kategorisering för den övriga verksamheten som anses vara säkerhetskänslig. Detta kan vara exempelvis anläggningar,
objekt, system och liknande verksamhet. Denna kategorisering ska utgå från vilken typ
av skada för Sveriges säkerhet en antagonistisk handling mot en viss verksamhet skulle
medföra. För detta finns två delar: konsekvenskategorier och konsekvensnivåer. Konsekvenskategorierna är de kategorier som används för att identifiera vilken typ av skada för Sveriges säkerhet en antagonistisk handling skulle medföra på olika typer av anläggningar/objekt/system/underverksamheter inom en verksamhet. Utifrån dessa kategorier ska
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kategoriseras. Det finns fem konsekvenskategorier
som finns benämnda nedan.
• Den första kategorin är skada för Sveriges yttre säkerhet, vilket innebär att konsekvensen
inger skada på Sveriges förmåga att upprätthålla nationellt försvar (territoriell suveränitet) samt att upprätthålla Sveriges integritet, oberoende och handlingsfrihet (politiska
självständighet).
• Den andra kategorin är skada för Sveriges inre säkerhet, vilket innebär att konsekvensen
blir skada för Sveriges förmåga att upprätthålla och säkerställa grundläggande strukturer i form av det demokratiska statsskicket, rättsväsendet och brottsbekämpande förmåga på nationell nivå.
• Den tredje kategorin är skada på nationellt samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att
konsekvensen blir skada och/eller påverkan på leveranser, tjänster och funktioner som
är nödvändiga för samhällets funktion på nationell nivå.
• Den fjärde kategorin är skada för Sveriges ekonomi, vilket innebär att konsekvensen blir
skada på den nationella betalningsförmågan, där skadan kan få negativa konsekvenser
för Sveriges suveränitet, handlingsfrihet och oberoende.
• Den femte och sista kategorin är skadagenererande verksamhet, vilket innefattar de verksamheter som, om de utsätts för antagonistisk handling, kan generera allvarliga skadekonsekvenser för andra säkerhetskänsliga verksamheter. Dessa verksamheter kan då
antingen direkt eller uppenbart indirekt generera nationella skadekonsekvenser.
Sedan följer konsekvensnivåerna. Dessa nivåer är fem stycken som går i nedåtgående
riktning vad gällande grad av skada. Dessa finns benämnda nedan.
• Den första nivån, som även är den mest allvarliga nivån, är nivå 5: synnerligen allvarlig
skada för Sveriges säkerhet. Denna nivå innefattar att det skett en synnerligen allvarlig
skada på systemnivå där kritiska funktioner är utslagna eller allvarligt påverkade. Det
kan även finnas en synnerligen allvarlig påverkan på andra säkerhetskänsliga verksamheter. Verksamheten har även förlorat sin suveränitet eller oberoende. Denna typ
av skada ger långsiktiga konsekvenser samt göra det mycket svårt att återgå till ett normalläge.
• Den andra nivån, som också är allvarlig, är nivå 4: allvarlig skada för Sveriges säkerhet.
Denna nivå innefattar att det skett en allvarlig skada på viktig verksamhet där det då
finns allvarliga begränsningar i verksamhetens suveränitet eller oberoende. Kritiska delar är utslagna eller skadan har orsakat allvarlig påverkan på andra säkerhetskänsliga
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verksamheter. Denna typ av skada gör det svårt för verksamheten att återgå till ett normalläge.
• Den tredje nivån, som fortfarande har påverkan, är nivå 3: icke obetydlig skada för Sveriges
säkerhet. Skada på denna nivå skapar en påverkan på verksamheten. Effekten av konsekvensen är påtagligt negativ men i en begränsad omfattning. Det är möjligt att återgå
till ett normalläge efter denna typ av skada.
• Den andra nivån är nivå 2: liten skada för Sveriges säkerhet. Denna nivå omfattar skada
som kan ge möjlig påverkan på viss verksamhet. Det finns potentiella negativa effekter i
mindre omfattning av denna typ av skada, men dess konsekvenser går att konkretisera.
• Den första nivån, som då är den sista, är nivå 1: ej mätbar eller relevant konsekvens med
bäring på Sveriges säkerhet. Denna nivå omfattar precis vad nivåns namn antyder: de
nationella konsekvenserna kan varken påvisas, konkretiseras eller mätas. Vilket gör att
verksamheten inte behöver ta ställning till samma grad som exempelvis de första tre
nivåerna.
De första tre konsekvensnivåerna (nivå 3-5) har även redan benämnts i tabell 4.4 i kolumnen längst till höger eftersom det är viktigt att ta med konsekvensnivån vad gällande
säkerhetsklassificeringen för medarbetare.
Informationssystem
Informationssystem som behandlar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inom en säkerhetsskänslig verksamhet har enligt lagstiftningen ett antal säkerhetskrav som bör uppfyllas.
Främst ligger ett ansvar hos verksamhetsutövaren som ska se till att lämpliga åtgärder vidtas
för att upptäcka, försvåra och hantera skadlig inverkan på informationssystemet. Lämpliga
åtgärder ska även vidtas för att skydda informationssystemet från obehörig avlyssning och
obehörig åtkomst och nyttjande av det. Slutligen ska det även finnas spårbarhet i systemet
för händelser som är av betydelse ur säkerhetssynpunkt. Mer skyddsåtgärder ska även genomföras utifall informationssystemet behandlar säkerhetsskyddsuppgifter i säkerhetsklassen konfidentiell eller högre, samt om obehörig åtkomst till systemet kan medföra skada för
Sveriges säkerhet som inte är obetydlig. Med andra ord, obehörig åtkomst till information
som annars enbart skulle ges till någon i säkerhetsklass 3 eller högre. De skyddsåtgärder
som då behöver genomföras är även att beakta risken för röjande signaler och vidta vidare
lämpliga skyddsåtgärder för informationssystemet.
Det kan även hända att säkerhetsskyddade uppgifter ska behandlas utanför verksamhetens kontroll. Då behöver verksamhetsutövaren försäkra sig om att säkerhetsskyddet för
uppgifterna i informationssystemet är tillräckligt, samt att förbindelsen och kommunikationen mellan de inre och yttre systemen skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som
har godkänts av Försvarsmakten.
Om ett informationssystem ska sättas i drift inom en verksamhet finns ett flertal steg som
först behöver genomföras som finns illustrerade i figur 4.1. Det första steget innefattar en
särskild bedömning som ska utföras av verksamhetsutövaren där hen tar ställning till vilka
säkerhetskrav som är motiverade för informationssystemet och därav se till att säkerhetsskyddet utformas för att tillgodose dessa säkerhetskrav. Detta ska dokumenteras. Om informationssystemet ska behandla säkerhetsuppgifter i säkerhetsklasserna konfidentiell eller
högre eller där obehörig åtkomst till systemet kan medföra en risk för Sverige som inte är
obetydlig, ska verksamhetsutövaren skriftligt samråda med Säkerhetspolisen. Slutligen ska
verksamhetsutövaren godkänna informationssystemet ur säkerhetssynpunkt innan det får
tas i drift. Även detta ska dokumenteras.
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Figur 4.1: Process över de steg som ska genomföras vid driftsättning av informationsystem.
Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar
En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska förses med en anteckning om vilken säkerhetsskyddsklass uppgifterna i handlingen har. Om handlingen består av uppgifter med olika
säkerhetsskyddsklassificeringar ska den uppgift med högst säkerhetsskyddsklass avgöra vilken säkerhetsskyddsklass som ska noteras i anteckningen tillhörande den säkerhetsskyddade handlingen. Med anteckningen ska det även noteras vilket som är den säkerhetsskyddade
uppgiftens ursprungsland om det inte av någon anledning skulle vara olämpligt.
Lagen föreskriver även att de säkerhetsskyddsklassificerade handlingarna ska inventeras
med olika mellanrum. Om handlingen är säkerhetsklassad hemlig eller högre ska handlingen
inventeras minst en gång per år. Detta gäller även för arkiverade handlingar. Om handlingen
är klassad som konfidentiell ska inventeringen göras i enlighet med Säkerhetspolisens föreskrifter.
Vad gällande den fysiska säkerheten för säkerhetskänsliga verksamheter ska områden,
byggnader och övriga anläggningar och objekt där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
förvaras eller behandlas, eller där den säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs vara försedda med funktioner för att upptäcka, försvåra och hantera obehörigt tillträde och skadlig
inverkan utifrån ett identifierat säkerhetsskyddsbehov. Medan vad gällande personalsäkerheten ska verksamhetsutövaren eller annan som tilldelats ansvar över den säkerhetskänsliga
verksamheten se till att medarbetare får utbildning i säkerhetsskydd, då både vid anställning
samt uppföljning vid senare tillfällen. Personalsäkerheten innefattar även att personer som
ska anställas inom säkerhetskänslig verksamhet ska ha bedömts pålitliga ur säkerhetssynpunkt, de ska ha tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, samt att de behöver tillgång till
de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna inom den säkerhetskänsliga verksamheten för
att utföra sitt dagliga arbete eller på annat sätt delta i verksamheten.
Säkerhetsavtal
För alla statliga myndigheter, kommuner och landsting, samt enskilda verksamhetsutövare inom Sverige, som avser genomföra en upphandling ska ingå ett ett säkerhetsskyddsavtal
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med leverantören utifall leverantören kommer att komma i kontakt med eller ha åtkomst till
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddsavtalet ska upprättas om leverantören kan få tillgång till eller ha möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
utanför verksamhetens lokaler som har säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre, och om
leverantören kan få tillgång till säkerhetskänsliga informationssystem utanför verksamhetens lokaler, samt om obehörig åtkomst till detta informationssystem kan medföra allvarlig
skada för Sveriges säkerhet. Det är viktigt att verksamhetsutövaren gör det tydligt för leverantören att verksamheten är säkerhetskänslig och att verksamheten därför lyder under
säkerhetsskyddslagen.
Men innan avtalet ingåtts ska verksamheten genomföra ett förarbete. Detta förarbete innefattar att göra en särskild säkerhetsbedömning för att identifiera och dokumentera vilka
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetskänsliga informationssystem som leverantören kan få del av och som därav kräver säkerhetsskydd. Det innefattar även att verksamheten ska anmäla detta till den myndighet som utövar tillsyn över verksamheten (vilka
myndigheter det rör sig om förklaras i avsnittet Tillsynsmyndigheter). Verksamheten ska även
samråda med tillsynsmyndigheten om de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna genom
säkerhetsavtalet kommer att behandlas utanför verksamhetens lokaler.
När sedan upphandlingen är genomförd och säkerhetsskydddsavtalet är ingått är det
verksamhetsutövarens ansvar att följa upp och kontrollera att leverantören följer säkerhetsskyddsavtalet. Det är även verksamhetens ansvar att anmäla till Säkerhetspolisen att detta
avtal har ingåtts, och verksamheten ska även underrätta dem igen när avtalet upphör att
gälla. En process som visar alla de steg som förklarats visas nedan (Figur 4.2).

Figur 4.2: Process över de steg som ska genomföras vid upphandling av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/eller säkerhetsskänsliga informationssystem.
Incidentsanmälan
En anmälan ska göras till Säkerhetspolisen om en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan
ha röjts, en IT-incident har inträffat i ett informationssystem som verksamhetsutövaren är
ansvarig för och som har betydelse för den säkerhetskänsliga verksamheten och där incidenten kan påverka säkerheten i systemet, samt när verksamhetsutövaren får kännedom eller
42

Elin Sjöström

Kapitel 4. Empiri

misstanke om någon annan allvarlig säkerhetshotande verksamhet som kan påverka dem på
något sätt.
Om verksamheten tillhandahåller tjänster åt en annan verksamhet ska verksamhetsutövaren för den tillhandahållande tjänsten informera verksamhetsutövaren i den andra verksamheten utifall en incident inträffat och även vid behov samråda med de uppdragsgivare
som berörs av incidenten. Om den andra verksamheten befinner sig i en annan stat och de
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna som innefattas i incidenten omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande så underrättar Säkerhetspolisen den myndighet som är
nationell säkerhetsmyndighet i den staten incidenten i enlighet med det internationella säkerhetsskyddsåtagandet.
Internationell samverkan
Om säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ska delas med en annan stat finns det ett flertal
tillhörande föreskrifter som ska följas. För det första ska Sverige ha ingått en överenskommelse om säkerhetsskydd med den andra staten. För det andra ska den andra staten ha godkänts
genom en kontroll enligt den andra statens säkerhetsskyddslagstiftning. Detta kan kontrolleras genom att kontakta NSA (National Security Agency (sv. den nationella säkerhetsmyndigheten)) som är en del av utrikesdepartementet. Utrikesdepartementet ska även vara nationell
säkerhetsmyndighet för internationella säkerhetsskydsåtaganden gentemot EU (Europeiska
Unionen) och dess medlemsländer inom ramen för EU-arbetet, NATO (Nordatlantiska fördragspakten) och ESA (Europeiska rymdorganet). Slutligen ska de säkerhetsskyddsklassificerade handlingarna som ska delas med en annan stat omfattas av detta internationella
säkerhetsskyddsåtagandet hos den mottagande myndigheten/organisationen, om det inte
finns särskilda skäl för att inte göra det.
Tillsynsmyndigheter
Vilken myndighet som utövar tillsyn varierar mellan de olika uppgifter och områden som en
verksamhet arbetar med. Tabellen nedan (4.5) ger en överblick över de tillsynsmyndigheter
som finns i Sverige samt vilka tillsynsområde som de har.
Tabell 4.5: Tillsynsmyndigheterna och deras tillsynsområden
Myndighet
Försvarsmakten
Säkerhetspolisen
Affärsverket svenska kraftnät
Transportstyrelsen
Post- och telestyrelsen
Länsstyrelserna

Tillsynsområde
Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, samt myndigheter under försvarsdepartementet
Myndigheter, kommuner och landsting
Enskilda verksamhetsutövare för elförsörjning
Enskilda verksamhetsutövare för flygtrafiktjänst för civil
luftfart, flygtrafikledningstjänst för militär luftfart och övrig luftfartsskydd, hamnskydd och sjöfartskydd
Enskilda verksamhetsutövare före elektronisk kommunikation och posttjänst
Enskilda verksamhetsutövare som bedriver övrig säkerhetskänslig verksamhet

Samhällssektorer med särskilda skyddsvärda funktioner
Vilka samhällssektorer som påverkas av lagstiftningen ska först och främst avgöras av den
enskilda verksamheten efter genomgången verksamhetsanalys. Men det finns även information att tillgå med exempel på samhällssektorer där det främst finns särskilda skyddsvärda
funktioner, där en verksamhet troligen påverkas av lagstiftningen om den infaller under någon av nedanstående organisationer.
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• Annan livsmedelsförsörjning
Inom denna sektor innebär detta produktion, kontroll, lagerhållning och distribution
av livsmedel. De stora matvarudistributörerna bör har beredskapsplaner vid angrepp.
• Centrala stadsledningen
De delar av sektorn där det finns skyddsvärda funktioner som ej bör stoppas.
• Elektronisk kommunikation
Denna sektor är, vid sidan av energiförsörjningen, avgörande för att upprätthålla
skyddsvärda verksamheter och funktioner i samhället. Det som innefattas här är fast
och mobil telefoni, internet, IT-kommunikation och radio. Här ingår även driftledningscentraler, centrala kopplingspunkter, transmissionsnät, signalspaning, samt system som hanterar verkställighet av hemlig avlyssning och övervakning.
• Energiförsörjning
För denna sektor menas sådana delar av försörjningen som är kritisk för produktion,
transmission och distribution av energi i olika former, samt elhandeln. Detta innefattar
viktiga delar och anläggningar i elsystemet, driftfunktioner, datastödsystem, information om anläggningars sårbarheter och kapacitet, funktion och roll i elsystemet, exakta
lägesanvisningar och vilka skyddåtgärder som har vidtagits för dem. De flesta verksamheter är dock beroende av elförsörjning. Ur säkerhetsskyddspunkt är även kärnkraftverk och dammanläggningar kritiska funktioner.
• Finansiella tjänster
Inom denna sektor ingår funktioner i centrala finans- och betalningssystemet för upprätthållande av fungerande kapitalmarknader, att tillförsäkra befolkningen tillgång till
nödvändiga betalningsmedel och säkerställa att finansiella transaktioner inte stannar
upp eller kommer på avvägar. Denna sektor är även särskilt beroende av elkraft då
uttagsautomater även behöver fungera.
• Folkbokföring och socialförsäkring
Exempel på verksamheter inom denna sektor är skatte- och folkbokföringen, socialförsäkringssystemet och länsstyrelsernas och kommunernas förvaltningar.
• Funktioner som berör internationella relationer
Exempelvis diplomatiska beskickningar, konsultat, missioner i Sverige, utländska statsfartyg och statsluftfartyg samt internationella prövningar. Inom denna sektor ingår
även särskilt fredssäkerhetsarbete, rymdfrågor, sanktioner, försvarsexportfrågor och
icke-spridningsfrågor.
• Funktioner som skyddar mot olyckor
Exempel på verksamheter inom denna sektor är alarmeringstjänster, räddningstjänstens lednings- och stödfunktioner, samt radiokommunikationssystemet Rakel.
• Hälso- och sjukvård
Exempel inom denna sektor är akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, samt
smittskydd.
• Industri, forskning och utveckling
Inom denna sektor ingår produktion som kan hänföras till kritisk infrastruktur och försvarsindustri som från ett nationellt perspektiv är viktigt för Sverige. Detta kan exempelvis vara explosiva ämnen, giftiga material, samt bakteorologiska områden.
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• Rättsväsendet
Funktioner för att uppräthålla lag och ordning och ett fungerande rättsväsende.
• Sektorer med skyddsvärda IT-system
IT-system för ledning, styrning, reglering och övervakning av samhällsviktiga funktioner. Fokuset för dessa system är att informationen ska vara tillgänglig och riktig.
• Sektorer med ömsesidiga beroenden
De sektorer som är beroende av en eller flera andra organisationer, som exempelvis eloch vattenförsörjningen som är beroende av fungerande elektronisk kommunikation
eller livsmedelsförsörjningen som är beroende av transporter.
• Säkrande av samhällsviktig infrastruktur
De verksamheter som ser till att säkra den samhällsviktiga infrastrukturen och dess
behov, samt säkerställer att det finns tillräcklig försörjning av strategiska förnödenheter.
• Totalförsvaret
Utöver totalförsvaret ingår även de verksamheter som är med i samverkan av planeringen av försvaret, såsom statliga myndigheter, kommuner, landsting, sammanslutningar och näringsidkare.
• Transporter och kommunikation
För denna sektor ingår all skyddsvärd transport på land, till sjöss och i luften. Detta
kan exempelvis vara färdmedel, viktiga styrsystem samt infrastruktur. Denna sektor
innefattas även av elkraft och internationella relationer.
• Vattenförsörjning och avloppshantering
Då särskilt vattentäkter, produktionsanläggningar och distributionssystem som förser
Sverige med dricksvatten, samt avloppssystem och -hantering. Dock gäller detta enbart
för de verksamheter som kan ge allvarliga nationella konsekvenser om det blir utsatta
för angrepp.
• Övriga evenemang
För denna sektor ingår exempelvis internationella konferenser, politiska högnivåmöten
och dylikt. Det kan även vara skyddande av statschef, regering eller riksdag. Detta är
sådana evenemang som möjligtvis kan utsättas för terrorism. I första hand inefaller
skyddet under Säkerhetspolisens personsskyddsverksamhet.
Värt att notera är att oftast betraktas inte en hel verksamhet och alla dess tillgångar som
skyddsvärda eller faller under säkerhetsskyddslagen, utan det är enbart vissa delar av verksamheten som gör det.

4.2.2 Kartläggning av säkerhetsskyddsanalysen
Utifrån ovanstående empiriska kontext kommer nu studiens huvudämne, säkerhetsskyddsanalysen, att förklaras genomförligt. Nedan kommer därför den empiri som samlats in genom
dokumentstudien att presenteras för att därav skapa en kartläggning av säkerhetsskyddsanalysen. Dokumenten som denna del bygger på är säkerhetsskyddslagstiftningen (Justitiedepartementet, 2018b), säkerhetsskyddsförordningen (Justitiedepartementet, 2018a) och utredningen av den nya säkerhetsskyddslagen (Justitiedepartementet, 2015).
Som tidigare benämnts är det viktigt att en verksamhet börjar med att genomföra en värdering av om någon tillgång eller funktion som de besitter kan anses vara skyddsvärd. Denna värdering ska vara konsekvensdriven, vilket innebär att verksamheten ska se över vilka
45

Elin Sjöström

Kapitel 4. Empiri

möjliga konsekvenser som finns om tillgången eller funktionen påverkas negativt (Justitiedepartementet, 2015). Detta skyddsvärde ska omprövas kontinuerligt, samt när ny tillgång
eller funktion tillkommer i verksamheten (ibid.). Trots att säkerhetsskyddsanalysen ska omprövas är det ändå en del utav ett större arbete. Efter genomförd säkerhetsskyddsanalys ska
arbete kring en säkerhetsskyddsplan tas vid (ibid.). I säkerhetsskyddsplanen kommer tydligare tidsförhållanden, ansvar och kostnader för olika säkerhetsskyddsåtgärder att definieras,
vilket är varför det inte ska definieras redan i säkerhetsskyddsanalysen (ibid.).
Vad gällande säkerhetsskyddsanalysen är dess syfte att i en verksamhet identifiera de
allra känsligaste delverksamheterna, dels att upprätta en handling som dokumenterar de resonemang som leder fram till bedömningen av vad som är skyddsvärt och hur detta skyddas
(Justitiedepartementet, 2015, 2018a). Syftet är även att tydliggöra vilka typer av hot och sårbarheter de föreslagna säkerhetsskyddsåtgärderna ska skydda mot och vilka negativa konsekvenser antagonistiska angrepp kan medföra (Justitiedepartementet, 2015, 2018a). Detta
innebär att det som främst ska genomföras med en säkerhetsskyddsanalys är att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vad som i övrigt behöver säkerhetsskydd ska identifieras (Justitiedepartementet, 2015, 2018a, 2018b). Vidare ska även säkerhetshot och potentiella
konsekvenser, sårbarheter, samt behovet av säkerhetsskyddsåtgärder bedömas (Justitiedepartementet, 2015, 2018a, 2018b). Detta ska dokumenteras och uppdateras, samt ligga till
grund för planeringen av verksamhetens säkerhetsskydd (Justitiedepartementet, 2018a). Arbetet med säkerhetsskyddsanalysen är en process som pågår under relativt lång tid. Detta
eftersom hot kan förändras, vilket även gör att det är viktigast att fokusera på verksamhetens
sårbarheter snarare än hoten i sig. Trots att säkerhetsskyddsanalysen kan ses som något stort
med många delar är det dock viktigt att säkerhetsskyddsarbetet inte görs mer omfattande
än vad som är nödvändigt (Justitiedepartementet, 2015). Detta eftersom ett för omfattande
säkerhetsskyddsarbete kan påverka en verksamhet negativt istället, genom till exempel nedsatt funktionalitet, effektivitet eller tillgänglighet (ibid.). Vilket är några av de värden som
säkerhetsskyddsanalysen ska agera hjälpmedel för att stärka. Säkerhetsskyddsanalysen ska
vara ett verktyg för att öka effektiviteten av säkerhetsarbetet samt finnas till för att tydliggöra
investeringar för säkerhetsskyddsåtgärder (ibid.).
Varför benämningen säkerhetsskyddsanalys har valts är för att särskilja den från andra
former av risk- och sårbarhetsanalyser som kan ses vara relativt lika. Särskilt då grunden
i säkerhetsskyddsanalysen ligger i de konsekvenser som de säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifterna kan ha för Sveriges säkerhet vid antagonistiska hot och händelser (Justitiedepartementet, 2015). Vikten ligger i Sveriges säkerhet, vilket är varför uppgifter eller handlingar
kanske inte har ett behov av säkerhetsskydd om det enbart är verksamheten som subjektivt anser att en uppgift eller handling är viktig. Benämningen säkerhetsskyddsklassificerad
uppgift är även något som är relativt brett eftersom det även kan vara IT-system, tjänster eller
funktioner, andra elektroniska system som kan påverka säkerhetsskyddet och dylikt, vilket
är varför det kan vara svårt att identifiera (Justitiedepartementet, 2015, 2018b).
Säkerhetsskyddsanalysen består av sex steg (Justitiedepartementet, 2015). Dessa steg finns
visualiserade i figur 4.3 nedan och kommer vidare att förklaras steg för steg i följande sex
underrubriker.
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Figur 4.3: Process över alla steg som ska genomföras vid utförande av säkerhetsskyddsanalys.
Steg 1: Verksamhetsanalys
Det första steget i säkerhetsskyddsanalysen är att genomföra en verksamhetsanalys (Justitiedepartementet, 2015). Syftet med att genomföra en verksamhetsanalys är att delvis klargöra verksamhetens övergripande uppdrag, samt kartlägga och beskriva hur verksamheten
fungerar och vilka externa verksamheter den kommunicerar med. Verksamhetsanalysen är
ett viktigt ingångsvärde för säkerhetsskyddsanalysen och bidrar till att underlätta identifieringen och prioriteringen av de skyddsvärda tillgångarna i en verksamhet (ibid.). I tabell
4.6 nedan finns en sammanfattning av detta stegs viktigaste delar. Först förklaras syftet med
verksamhetsanalysen, som redan beskrivits ovan, vilket är att beskriva och kartlägga vad
verksamheten gör och hur den fungerar, vad den har för syfte, vilka den kommunicerar med
och vilka beroenden som finns. Sedan följer de frågor som är viktigast att ställa i detta skede,
nämligen hur verksamheten arbetar, vilka externa verksamheter som verksamheten kommunicerar med och är beroende av, samt vad i verksamheten som vidare ska analyseras. Detta
gör att den huvudsakliga uppgiften för detta steg är att skapa ett ingångsvärde för hela säkerhetsskyddsanalysen för att vidare underlätta identifieringen och prioriteringen av skyddsvärda tillgångar (Justitiedepartementet, 2015). Detta steg ska sedan resultera i en förståelse
för vad som ska analyseras inom verksamheten, samt en verksamhetsbeskrivning. Detta kan
dokumenteras i någon form utav lista.
Tabell 4.6: Sammanfattning av verksamhetsanalysens arbete.
Syfte
Frågor

Uppgifter
Resultat
Kategorisering

Verksamhetsanalys
Beskriva och kartlägga vad verksamheten gör och hur den fungerar,
vad den har för syfte, vilka den kommunicerar med och vilka beroenden som finns.
Hur arbetar vår verksamhet?
Vilka externa verksamheter kommunicerar vi med och är vi beroende
av?
Vad i verksamheten är det som ska vidare analyseras?
Skapa ett ingångsvärde för säkerhetsskyddsanalysen för att underlätta
identifieringen och prioriteringen av skyddsvärda tillgångar.
Förståelse för vad som ska analyseras inom verksamheten och en verksamhetsbeskrivning.
Lista
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Steg 2: Identifiera det skyddsvärda
Följande steg i säkerhetsskyddsanalysen är att identifiera det skyddsvärda inom verksamheten (Justitiedepartementet, 2015). I föregående steg genomfördes en mer överskådlig definiering och tydliggörande av verksamhetens behov av säkerhetsskydd, men i detta steg
görs detta mer i detalj. Därav måste verksamheten analyseras i detalj för att identifiera den
skyddsvärda verksamheten, de skyddsvärda uppgifterna, handlingarna och informationssystemen (Justitiedepartementet, 2015). Det som är viktigt i detta steg är spårbarheten, vilket
innebär att den bakgrund och den argumentation som genomförts som lett till att något har
identifierats som skyddsvärt ska vara dokumenterat för att spåra beslutets ursprung (ibid.).
Genom att göra detta förenklar verksamheten arbetet med att gå tillbaka i säkerhetsskyddsanalysen och härleda vilka faktorer som legat till grund för olika bedömningar, förslag och
beslut som gjorts (ibid.). Med detta kan det även vara viktigt att dokumentera de resonemang
som verksamheten stödjer sig på när något bedömts att inte vara skyddsvärt (ibid.). Nedan
följer tabell 4.7 som ger en sammanfattning av detta stegs viktiga delar. Denna tabell har samma uppbyggnad som tabellen för steg 1 ovan. Först benämns syftet, vilket är att identifiera
det skyddsvärda i verksamheten. Sedan följer de viktigaste frågeställningarna verksamheten
ska ställa i detta steg, vilket är om det finns något skyddsvärt i verksamheten, vad det i så
fall är som är skyddsvärt, och varför det är skyddsvärt. Den huvuduppgift som finns i detta steg är att identifiera skyddsvärda delar av verksamheten, uppgifter och system (ibid.).
Vid identifieringen av det skyddsvärda ska en lista med motiveringar finnas. Vid slutskedet
av detta steg ska det finnas en bedömning/förslag/beslut om vad som är skyddsvärt, samt
dokumentation kring varför detta är skyddsvärt (ibid.).
Tabell 4.7: Sammanfattning av arbetet att identifiera det skyddsvärda.
Syfte
Frågor
Uppgifter
Resultat
Kategorisering

Identifiera det skyddsvärda
Identifiering av det skyddsvärda i verksamheten.
Finns det något skyddsvärt i vår verksamhet?
Vad är det som är skyddsvärt?
Varför är det skyddsvärt?
Identifiera skyddsvärd verksamhet, uppgifter och system.
Bedömning/Förslag/Beslut om vad som är skyddsvärt. Dokument
med spårbarhet om varför något bedöms som skyddsvärt (bakgrund
och argumentation).
Lista

Steg 3: Konsekvensanalys
Det tredje steget i säkerhetsskyddsanalysen är konsekvensanalysen (Justitiedepartementet,
2015). Syftet med konsekvensanalysen är att bedöma skyddsvärdet av olika delar av verksamheten för de säkerhetskänslig verksamheter där en antagonistisk händelse skulle medföra allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet (ibid.). Men för att analysera vilka konsekvenser som kan uppstå krävs det att oönskade antagonistiska händelser och potentiella
orsakskedjor utifrån dessa händelser som kan påverka det skyddsvärda negativt identifieras (ibid.). Eftersom ett av de viktigaste syftena med säkerhetsskyddsanalysen i stort är att
säkerställa ett skydd för verksamheter där påverkan genom antagonistiska angrepp skulle
medföra allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet gör det viktigt att grunda konsekvensbedömningen i vad konsekvensen för Sveriges säkerhet skulle bli (ibid.). Vid värderingen av
de negativa konsekvenserna som kan uppstå bör därför antalet människoliv och antalet människors hälsa även beaktas för konsekvensbedömningen (ibid.). En annan viktig aspekt att ta
i beaktande vid värderingen är även hur stort det geografiska området som kommer påverkas av konsekvensen är, samt hur, när och hur länge konsekvensen skulle kvarstå (ibid.). En
tredje viktig aspekt är om konsekvensen utgör allvarliga sociala, ekonomiska eller politiska
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konsekvenser för samhället och om andra samhällsviktiga verksamheter (som t.ex. elförsörjning och elektronisk kommunikation) påverkas allvarligt (ibid.).
Såsom tidigare steg har även detta steg en tillhörande tabell med en sammanfattning
av konsekvensanalysens arbete (se tabell 4.8). Syftet har redan benämnts ovan. Vad gällande frågorna är det främst om oönskade antagonistiska händelser och angrepp får allvarliga konsekvenser på nationell nivå, samt hur allvarlig varje konsekvens blir. De uppgifter
som ska genomföras i detta steg är att identifiera de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
för vilket antagonistiska angrepp och oönskade händelser kan inträffa och vilka de negativa konsekvenserna i så fall blir (Justitiedepartementet, 2015). Resultatet av detta steg är en
konsekvensbedömning av de identifierade skyddsvärda uppgifterna (ibid.). Dessa ska kategoriseras på olika sätt utifall den skyddsvärda uppgiften antingen är information, eller om
det är någon annan skyddsvärd uppgift (ibid.). Om det är information som ska klassificeras används kategorierna: kvalificerat hemlig, hemligt, konfidentiell och begränsat hemlig
(Justitiedepartementet, 2018b). Dessa kategorier förklarades närmare i avsnitt 4.1.2.3 Behörigheter och Säkerhetsskyddsklassificeringar där kvalificerat hemlig är den kategori där konsekvensen utifall informationen skulle röjas är av synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet
och de övriga kategorierna benämns i nedåtgående nivå vad gällande allvarlig konsekvens
på Sveriges säkerhet (ibid.). Med detta menas då att kategorin begränsat hemlig är av liten skada för Sveriges säkerhet (ibid.). Om det dock är något övrigt som inte är information
som anses vara skyddsvärt ska klassificeringen ske utifrån konsekvenskategorierna, vilket
är: skada för Sveriges yttre säkerhet, skada för Sveriges inre säkerhet, skada på nationellt
samhällsviktig nivå, skada för Sveriges ekonomi och skadegenererande verksamhet (Justitiedepartementet, 2015). Även dessa kategorier förklarades i avsnitt 4.1.2.3 Behörigheter och Säkerhetsskyddsklassificeringar. Dessa kategorier tydliggör indelningen på vilken del av Sveriges
säkerhet som konsekvenser vid röjning kommer påverkas på (Justitiedepartementet, 2015).
Övriga skyddsvärda uppgifter ska utöver konsekvenskategorierna även klassificeras utifrån
följande konsekvensnivåer: 5: synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet, 4: allvarlig
skada för Sveriges säkerhet, 3: inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet, 2: liten skada för
Sveriges säkerhet, 1: inte mätbar eller inte relevant konsekvens med bäring på Sveriges säkerhet (Säkerhetspolisen, 2019). Även dessa klassificeringar förklarades i avsnitt 4.1.2.3 Behörigheter och Säkerhetsskyddsklassificeringar. Dessa konsekvensnivåer bygger på graden av skada
för Sveriges säkerhet som sker utifall den övriga skyddsvärda uppgifften röjs, där nivå 5 är
den allvarligaste nivån på skada för Sveriges säkerhet och de övriga är i nedåtgående nivå
vad gällande nivån på skada för Sveriges säkerhet, där nivå 1 är den nivå som ej är mätbar
eller relevant (Säkerhetspolisen, 2019). Slutligen ska även de nu säkerhetsksyddsklassificerade uppgifterna kategoriseras utifrån de tre säkerhetsperspektiven: tillgänglighet, riktigthet
och konfidentialitet (Säkerhetspolisen, 2019). Säkerhetsperspektiven förklarades närmare i
avsnitt 4.1.2.2 Säkerhetsskyddsanalys där tillgänglighet innebär att en uppgift eller verksamhet
inte röjs till någon obehörig, riktighet innebär att en vara, tjänst, funktion, system eller uppgift ska finnas tillgänglig, och konfidentialitet att en uppgift, tjänst, eller vara inte förändras
eller manipuleras (Säkerhetspolisen, 2019).

49

Elin Sjöström

Kapitel 4. Empiri
Tabell 4.8: Sammanfattning av konsekvensanalysens arbete.

Syfte
Frågor
Uppgifter
Resultat
Kategorisering

Konsekvensanalys
Bedöma skyddsvärdet av olika delar av verksamheten för de verksamheter där antagonistiska handlingar skulle medföra allvarliga konsekvenser för nationen.
Kan oönskade händelser och angrepp mot det som är skyddsvärt i verksamhetens få allvarliga konsekvenser för nationen?
Hur allvarlig konsekvens får varje identifierad skyddsvärd uppgift?
Identifiera oönskade händelser och potentiella orsakskedjor som kan
påverka det skyddsvärda negativt. Värdera de negativa konsekvenserna som kan uppstå. Kategorisera skyddsvärda uppgifter.
Konsekvensbedömning av identifierade skyddsvärda uppgifter.
Säkerhetsskyddad information:
Bedöm säkerhetsskyddsklassificeringen på säkerhetsskyddad information genom:
- Kvalificerat hemlig,
- Hemligt,
- Konfidentiell,
- Begränsat hemlig.
Övriga skyddsvärda uppgifter:
Bedöm konsekvenserna av övriga skyddsvärda uppgifter utifrån Konsekvenskategorierna:
- Skada för Sveriges yttre säkerhet,
- Skada för Sveriges inre säkerhet,
- Skada på nationellt samhällsviktig nivå,
- Skada för Sveriges ekonomi,
- Skadegenerande verksamhet.
och Konsekvensnivåerna:
- 5: Synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet,
- 4: Allvarlig skada för Sveriges säkerhet,
- 3: Inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet,
- 2: Liten skada för Sveriges säkerhet,
- 1: Inte mätbar eller inte relevant konsekvens med bäring på Sveriges
säkerhet.
Alla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter:
De säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna ska även kategoriseras
utifrån säkerhetsperspektiven:
- Konfidentialitet,
- Tillgänglighet,
- Riktighet.

Steg 4: Säkerhetshotbedömning
Det fjärde steget i säkerhetsskyddsanalysen är att genomföra en säkerhetshotbedömning (Justitiedepartementet, 2015). Syftet för säkerhetshotbedömningen är att klarlägga vilka slags
hot som kan riktas mot den säkerhetskänsliga verksamheten (ibid.). Denna hotbedömning
avser antagonistiska hot, vilket är de hot där det står en aktör bakom i form av en enskild
individ, en grupp, ett nätverk, en organisation, en stat, eller dylikt, som har förmåga och
avsikt att genomföra en antagonistisk händelse (ibid.). Den hotnivå som bedöms innebär en
samlad bedömning av en eller flera aktörers kapacitet, intention och tillfälle att i tid och rum
direkt eller indirekt angripa eller på annat sätt medvetet påverka en eller flera identifiera50
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de skyddsvärda intressen (ibid.). Detta kan vara svårt för en verksamhetsutövare att göra
på egen hand, vilket är varför verksamheten kan bistås med underlag från tillsynsmyndigheterna som t.ex. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten (ibid.). Vägledning kan även fås av
underrättelsemyndigheternas årsrapporter och webbplatser (ibid.). Denna hotbedömning är
bra att genomföra och det är viktigt att hållas uppdaterad och informerad om hotets utveckling och vilka nya hot som uppstår för att värdera om de säkerhetsåtgärder som vidtagits i
den säkerhetskänsliga verksamheten är tillräckliga (ibid.). Den aktuella hotbilden bör dock
inte vara av avgörande betydelse för hur säkerhetsskyddet utformas (ibid.). Men en dimensionerande hotbeskrivning, vilket är en allmän beskrivning av en tänkt hotaktörs förmåga
och tillvägagångssätt, bör ligga till grund för dimensioneringen av säkerhetsskyddet (ibid.).
Hotbeskrivningen bör, såsom även den tidigare värderingen av skyddsvärda intressen, vara konsekvensdriven, eftersom det är konsekvensen som är det viktiga (ibid.). Därför bör
fokus inte ligga på att göra en sannolikhetsbedömning för hur sannolikt det är att ett hot
ska realiseras (ibid.). Men det kan dock vara lämpligt att göra relativa bedömningar genom
att rangordna möjliga hot mot en viss säkerhetskänslig verksamhet efter hur troliga de bedöms vara i förhållande till varandra (ibid.). Med andra ord att avgöra vilka hot som är de
viktigaste att skydda sig mot. I tabell 4.9 nedan finns en sammanfattning av säkerhetshotbedömningens arbete. Här beskrivs syftet vara att kartlägga vilka slags hot som kan riktas
mot den säkerhetskänsliga verksamheten och därav gör det att frågorna som bör ställas är:
vilka hot som finns för verksamheten, vilka konsekvenser hoten medför om de realiseras,
samt vilka hot som är mest troliga att inträffa. Huvuduppgiften för detta steg är att skapa en
medvetenhet kring vilka hot som finns för den säkerhetskänsliga verksamheten, vilket gör
att detta steg resulterar i en dimensionerande hotbeskrivning i form utav en lista med hot,
samt en rangordning på vilka som är mest troliga att kommer ske för den säkerhetskänsliga
verksamheten.
Tabell 4.9: Sammanfattning av säkerhetshotbedömningens arbete.
Syfte
Frågor
Uppgifter

Resultat
Kategorisering

Säkerhetshotbedömning
Kartlägga vilka slag av hot som kan riktas mot verksamheten.
Vilka hot finns för den skyddsvärda verksamheten?
Vilka konsekvenser har det för verksamheten om hoten realiseras?
Vilka av hoten är mest troliga att kan inträffa?
Skapa en medvetenhet kring vilka hot som finns och hålla sig uppdaterad kring dem. Detta kan göras genom: underlag från tillsynnsmyndigheten och årsrapporter/webbplatser från underrättelsemyndigheter. Göra en dimensionerande hotbeskrivning som är konsekvensdriven. Rangordna möjliga hot efter hur troliga de bedöms i förhållande
till varandra.
Dimensionerande hotbeskrivning.
Lista + rangordning

Steg 5: Sårbarhetsanalys
Det femte steget i säkerhetsskyddsanalysen är sårbarhetsanalysen (Justitiedepartementet,
2015). Sårbarhetsanalysens syfte är att identifiera de brister och svagheter som finns i skyddet
av sådant som har bedömts vara det mest skyddsvärda inom verksamheten och som därav
kan utnyttjas av en tänkt hotaktör och medföra allvarliga konsekvenser (ibid.). Sårbarhetsanalysen innefattar identifiering och besiktning av befintliga skyddsåtgärder och bedömning
av hur effektiva existerande skyddsåtgärder är, samt identifiering av potentiella sårbarheter
(ibid.). I sårbarhetsanalysen ingår arbetsuppgifter såsom mätningar av säkerheten, analys av
inträffade händelser och praktiska tester av skyddet (ibid.). I detta arbete är det viktigt att relatera till den dimensionerande hotbeskrivningen som togs fram i föregående steg, eftersom
ett tecken på sårbarhet är utifall säkerhetsskyddet inte klarar av att hantera det identifie51
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rade dimensionerande hotet (ibid.). Sammanfattningen av sårbarhetsanalysen finns i tabell
4.10 nedan. Eftersom syftet och uppgifterna för sårbarhetsanalysen redan har förklarats kan
frågorna som ska besvaras förklaras. Frågorna som ska besvaras är vilka sårbarheter den säkerhetskänsliga verksamheten har i relation till den dimensionerande hotbeskrivningen, och
om den säkerhetkänsliga verksamheten då klarar av att hantera det dimensionerande hotet.
För att bedöma säkerhetsskyddet ska verksamheten utgå från de tre kategorierna: informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Dessa kategorier förklarades mer djupgående i avsnitt 4.1.2.2 Säkerhetsskyddsanalys, där informationssäkerhet innebär att uppgifter
ej ska obehörigen röjas, ändras, göras tillgängliga eller förstöras, fysisk säkerhet innebär att
obehöriga ej har tillträde till områden, byggnader, och andra anläggningar eller objekt, och
personalsäkerhet innebär att personer som ej är pålitliga ej ska delta i en säkerhetskänslig
verksamhet och att de personer som deltar i den säkerhetskänsliga verksamheten är korrekt
utbildade för säkerhet (Justitiedepartementet, 2018b). Som resultat av sårbarhetsanalysen följer de identifierade sårbarheterna i verksamheten.
Tabell 4.10: Sammanfattning av sårbarhetsanalysens arbete.
Syfte
Frågor
Uppgifter

Resultat
Kategorisering

Sårbarhetsanalys
Identifiera de brister och svagheter i skyddet av sådant som bedömts
vara det mest skyddsvärda som kan utnyttjas av en tänkt hotaktör och
som kan medföra allvarliga konsekvenser.
Vilka sårbarheter har verksamheten i relation till den dimensionerande
hotbeskrivningen?
Klarar verksamheten av att hantera det dimensionerande hotet?
Identifiering och besiktning av befintliga skyddsåtgärder. Bedömning
av hur effektiva existerande skyddsåtgärder är. Identifiering av potentiella sårbarheter. Praktiskt utförande kan vara: mätningar av säkerheten
och analys av inträffade händelser, samt praktiska tester av skyddet.
Identifierade sårbarheter i verksamheten.
Bedöm säkerhetsskyddet utifrån kategorierna:
- Informationssystem,
- Fysisk säkerhet,
- Personalsäkerhet.

Steg 6: Identifiering och värdering av säkerhetsårgärder
Det sjätte och sista steget i säkerhetsskyddsanalysen är identifieringen och värderingen av
säkerhetsåtgärder (Justitiedepartementet, 2015). Även detta steg finns sammanfattat i tabellen nedan (tabell 4.11). Syftet för detta steg är att identifiera och värdera möjliga säkerhetsskyddsåtgärder, vilket är varför frågor om vilka åtgärder som behövs samt vilka åtgärder
som är realiserbara behöver ställas (ibid.). Uppgiften för detta steg är att värdera de säkerhetsskyddsåtgärder som är lämpliga, där flera olika faktorer bör tas i beaktande (ibid.). Först
ska verksamheten utgå ifrån konsekvensgraden, vilket togs fram i konsekvensanalysen i steg
3 (ibid.). Sedan bör hotaktören beaktas och vilka troliga tillvägagångsätt aktören har för att
genomföra en händelse eller incident, vilket togs fram i säkerhetshotbedömningen i steg 4
(ibid.). Sedan bör även de skydd som den säkerhetskänsliga verksamheten redan har beaktas, vilket har tagits fram i sårbarhetsanalysen i steg 5 (ibid.). Övriga faktorer som även bör
beaktas är skyddsåtgärdernas möjligheter att åstadkomma ett verksamt skydd, skyddsåtgärdernas begränsning av verksamhetens huvudsyfte, kostnaden för olika åtgärder, samt hur
skyddet påverkar den personliga integriteten (ibid.). Resultatet ska kategoriseras i en lista
och rangordnas över möjliga säkerhetsskyddsåtgärder. Detta kommer sedan att agera underlag för att prioritera, införa, planera och och utvärdera säkerhetsskyddsåtgärder, vilket sker i
säkerhetsplanen (ibid.). Säkerhetsplanen är nästa steg i säkerhetsarbetet, men som inte i detta
arbeta har tolkats som att vara en del av säkerhetsskyddsanalysen. Vilket är varför säker52
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hetsskyddsanalysarbetet anses vara klart efter att de möjliga säkerhetsskyddsåtgärderna har
listats och rangordats.
Tabell 4.11: Sammanfattning av arbetet med säkerhetsåtgärder.
Syfte
Frågor
Uppgifter

Resultat
Kategorisering

Identifiering och värdering av säkerhetsåtgärder
Identifiera och värdera möjliga säkerhetsskyddsåtgärder.
Vilka säkerhetsskyddsåtgärder behöver vår verksamhet?
Vilka säkerhetsskyddsåtgärder är realiserbara?
Bedöm åtgärder som är lämpliga genom: graden av konsekvens (steg
3), troligaste tillvägagångssättet för en hotaktör (steg 4), samt vilket
skydd som redan finns (steg 5). Beakta om åtgärderna är realiserbara
om: de åstadkommer ett verksamt skydd, om de inte begränsar verksamhetens huvudsyfte, kostnad, och om de inte går emot den personliga integriteten.
Underlag för att prioritera, införa, planera och utvärdera säkerhetsskyddsåtgärder (grunden för en säkerhetsplan).
Lista + rangordning

Sammanfattning
Ovanstående sex steg är alltså vad säkerhetsskyddsanalysen i grunden består av. Sedan kan
dock omfattningen av säkerhetsskyddsanalysen och därav även säkerhetsskyddet skilja sig
mellan olika verksamheter. Särskilt vad gällande om det är hela verksamheten som är säkerhetskänslig eller endast en liten del eller funktion av verksamheten som är det. Avslutningsvis är det även viktigt att komma ihåg två saker. Delvis att medarbetare inom den säkerhetskänsliga verksamheten behöver ha kunskap, förståelse och utbildning för säkerhetsskyddet.
Och att även säkerhetsskydda säkerhetsskyddsanalysen då det är en noggrann beskrivning
av en säkerhetskänslig verksamhets säkerhetsskydd där det även kan finnas spårbarheter till
olika skydd och sårbarheter inom verksamheten.

4.3

Empiri av semistrukturerade intervjuer

I denna del presenteras det empiriska materialet som framkommit från de semistrukturerade intervjuerna. Materialet presenteras utifrån sju huvudområden som kommer att förklaras
mer genomgående under respektive underrubrik. En övergripande presentation av huvudområdena presenteras i tabell 4.12 nedan. I denna tabell visas respektive huvudområdes rubriknummer, dess namn, samt antal respondenter som diskuterat och tagit upp något tema
inom detta område (där totala antalet respondenter som mest kan vara fem). Efter tabellen
följer sedan de genomgående förklaringarna av respektive huvudområde i samma ordning
som följer i tabellen. Som tidigare nämnt kommer respondenterna att förbli anonyma i detta
arbete, vilket innebär att varje enskild respondent inte har angivits med sitt riktiga namn eller pseudonym. Detta är för att det inte ska vara möjligt att identifiera enskilda respondenter
utifrån deras arbetstitel, organisation och deras citat eller information hämtat från deras intervju. Dock innefattar detta avsnitt enbart empiri hämtat från vad någon av respondenterna
har sagt och inte från någon annan källa.
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Tabell 4.12: De sju huvudområden som kategoriserats och presenteras utifrån den empiriska
materialet som tagits fram från de semistrukturerade intervjuerna.
Rubrik
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Huvudområde
Individuellt ansvar och regelefterlevnad
Få med verksamheten på säkerhetståget
Ledningen
Resurser
Erfarenhet
Ett lapptäcke av säkerhetsskydd
Svårigheter med säkerhetsskyddsarbetet

Antal Respondenter
Fem
Fyra
Fyra
Tre
Tre
Tre
Fem

4.3.1 Individuellt ansvar och regelefterlevnad
Ett genomgående tema som identifierats i alla intervjuer är individernas enskilda roll i en
verksamhets omfattande säkerhetsarbete.
I en av intervjuerna benämndes compliance som någonting viktigt. Compliance benämndes tidigare i denna text där det valdes att översätta det till regelefterlevnad med tanke på det
område som begreppet diskuteras inom. I intervjun benämndes verksamheten ha en stark
regelefterlevnads-kultur där respondenten menade att medarbetare inom denna kultur vill
göra rätt och vill sköta sig. Trots detta kan det dock ändå bli fel och misstag kan hända, men
respondenten ansåg att detta var en bra grund för en verksamhet att stå på vad gällande säkerhetsarbetet. I samma anda förklarade en annan av respondenterna att de har försökt att
skapa ett mer effektivt säkerhetsarbete genom att skapa en ansvarskänsla hos de enskilda
individerna. Detta genom att göra individerna mer delaktiga i de analyser som ska genomföras som en del av säkerhetsarbetet. Genom att skapa denna ansvarskänsla hoppas de att
medarbetare ska känna ansvar för det som anses vara skyddsvärt i verksamheten och för de
säkerhetsskyddsåtgärder som sedan genomförs.
Oavsett vad lagen- och föreskrifterna säger kommer det dock tolkas på flera nivåer, dels
av verksamheten i stort och dels av individen. En av respondenterna som varit delaktiga vid
att ta fram lagstiftningen förklarade att de har ett tankesätt kring säkerhetsskydd som kanske
skiljer sig från tidigare tankesätt. Detta skapar ett personberoende, både hos de som skrivit
lagstiftningen men också hos de som bedömmer och tolkar den. En annan av respondenterna
gick in på området kring personalsäkerhet, vilket är en del av säkerhetsskyddslagstiftningen.
Kring det förklarade respondenten att misstag händer och kommer att hända när det kommet till personalen på individuell nivå. Följande citat är från denne repsondent:
”Alltså människor gör ibland dumma saker och i en stor organisation med många människor så
kommer det hända lite oftare. Att det blir sådana fall, sådana ärenden helt enkelt. Så det är en del utav säkerhetsarbetets vardag, det här att hantera dom situationerna då människor gör någonting dumt.”
Med detta ville respondenten säga att det finns mycket faktorer som påverkar en enskild individ, och en stor organisation med många individer kommer därav att ha mycket
som påverkar dem. Respondenten förklarar att dessa faktorer kan vara någon yttre person i deras omgivning som påverkar dem eller det kan vara sjukdom eller dylikt. Oavsett
kommer misstag hända och verksamheter måste därför förebygga och anpassa sig efter de
möjligheterna. Vidare diskuterade respondenten huruvida det vanligtvis är mänskliga faktorer som ger upphov till incidenter och säkerhetsbrister, där respondenten gav följande citat:
”Om man säger såhär att upphov till incidenter, vad beror det på? Jag har ingen siffra på, eller
procenttal eller någonting sådant att säga det är bara människor. Maskinerna sköter sig väl liksom, det
kan man nog inte riktigt säga. Därför att det är olika saker, och alltså båda sakerna, båda företeelserna,
kan ha saker att berätta. Och det ena utesluter inte det andra, har vi ett IT-system så gör vi inte
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någonting med systemen så kommer systemet få fler och fler sårbarheter, för sårbarheter blir kända
med tiden. Så gör vi inte någonting med ett IT-system så kommer antalet sårbarheter med tiden bara
öka, kända sårbarheter då. Som någon skulle utnyttja för att angripa system och gör någonting som
inte är tänkt. Och där så måste man ju då ha rutiner, organisationer, och även ha dom människor
som bara hanterar förvaltning och risk av IT-system så att dom kända sårbarheterna uppmärksammas.”
Med detta förklarar respondenten att sårbarheter kan finnas både hos människorna och
”maskinerna” (med vilket forskaren antar att IT-system och övrig teknisk utrustning inom en
verksamhet menas), samt att dessa kan påverka varandra. Respondenten förklarar att maskinerna behöver säkerhetsuppdateringar, som ska skötas av människor, för att inte sårbarheter
ska uppkomma hos dem. Och angående människor kan det inträffa saker i deras liv som kan
göra dem sårbara, vilket kan leda till att de även blir sårbara på deras arbetsplats. Detta gör
det viktigt att fånga upp när en individ verkar sårbar på arbetsplatsen, då av hens närmaste
chefer och kollegor, eftersom hen kan utgöra en säkerhetsrisk utan att hen kanske är medveten om det. Denna typ av mänskliga misstag är en del av det vanliga, normala säkerhetsarbetet. När en incident uppkommer på grund av ett mänskligt misstag trycker respondenten
på att det viktiga är att det hanteras: att ta reda på vad som hänt, vad som ska göras för
att minska konsekvenserna av det som hänt och vad som ska göras för att se till att det inte
inträffar igen. Beroende på incidentens allvarlighet och individens agerande avgörs det vad
konsekvenserna blir för individen. I de flesta fall när det är lindrigare incidenter förklarar
respondenten att individen vanligtvis inte avskedas, utan incidenten hanteras genom att ta
lärdom utav det som skett, men om det är en allvarligare incident där individen agerade fel
trots bättre vetande och trots att hen inte fick lov att ge upphov till denna incident vilket gör
att medarbetaren kan missta sin anställning.
Ett sista tema som identifierades på den individuella nivån var något som en av de intervjuade benämnde som ett förtroendekapital. Med detta menade hen att, för att få jobba med
säkerhetsskydd och att få det underlag som krävs från verksamheter för att arbeta med säkerhetshot och för att bedöma andras skyddsvärde krävs det att individen besitter ett högt
förtroendekapital från dem. Att de som individen jobbar för har ett högt förtroende för den
individ som utför detta arbeta för dem. Anledningen till detta är att priset är högt utifall information kring säkerhetsskyddsarbetet röjs, vilket är varför det ofta tar tid att bygga upp ett
förtroende att få arbeta med denna typ av frågor. Delvis internt men också som konsult.

4.3.2 Få med verksamheten på säkerhetståget
Följande huvudområde som identifierades i det empiriska materialet var vikten av att inkludera verksamheten i säkerhetsarbetet. En av respondenterna uttryckte sig på följande sätt,
vilket är ganska träffande för detta område:
”För det är ju just det här med säkerhetsarbete är inte någonting som man på säkerhetsenheten,
som vi bedriver själva, utan vi ser att vi lägger grunden till det för att stötta alla andra medarbetare,
så vi gör det tillsammans, det är ju det som är utmaningen, att få med alla på tåget liksom.”
Med detta förklarar respondenten att det inte bara är de som specifikt arbetar med säkerhet inom en verksamhet som ska, eller ens kan, stå för verksamhetens säkerhetsarbete
på egen hand. Utan de lägger grunden för säkerhetsarbete men som sedan måste stöttas av
övriga medarbetare för att uppfyllas. Därav metaforen att få med alla inom verksamheten
”på tåget”. Samma respondent förklarade att en utmaning med säkerhetsskyddsarbetet var
att få ut kunskapen till övriga verksamheten om huruvida säkerhetsskydd behövs, vad det
är för någonting, samt om säkerhetshot finns på riktigt eller om det är ”sånt man ser i James
Bond filmer...”. Denna kunskap behöver nå ut till medarbetarna som kanske inte jobbar med
säkerhet i vardagen på samma sätt. Respondenten förklarar även att de även gör detta för
att lägga säkerhetsenheten på kartan i organisationen för att på så sätt göra att den övriga
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organisationen förstår vad de arbetar med och varför de har förslag på åtgärder, det är inte
bara för att de är ”jobbiga”. Att få ut kunskap kring säkerhet och säkerhetsskydd är även
något som flera respondenter har varit inne på, där utbildning i säkerhetsskydd för medarbetare som inte arbetar med säkerhet i vardagen har setts som en utmaning. En annan av
respondenterna förklarar att utbildning för den breda massan i en verksamhet är någonting
som finns som krav i den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Hur respondenten tänker kring
den breda säkerhetsskyddsutbildningen förklaras i följande citat:
”Det är förståelsen för varför det finns begränsningar i, alltså säkerhet blir ofta begränsningar
i effektivitet, alltså sälja in vilket hot finns det, varför är vi viktiga, det här med konsekvens och
skyddsvärden. Och sen lite smalare är ju att utbilda kanske, specialister inom vissa funktioner, att ni
måste jobba exakt såhär och det här är förutsättningarna och ni måste incidentrapportera därför att.
Och där är det en lite smalare krets som får en fördjupad säkerhetsskyddsutbildning och sen, sen så är
det även då, jag vet inte om man tänkt så långt, men utbilda specialister också då inom säkerhetsskydd,
nya, som kommer in. Och det är ju egentligen tre nivåer, en bredare, en för de som jobbar med det
absolut mest skyddsvärda, och en som kan arbeta med säkerhetsskyddsfrågorna.”
Denna respondent föreslår att utbildningen därav ska ske på tre nivåer med olika fördjupning beroende på hur relevant det är för respektive anställd. En annan av respondenterna var
också inne på detta där hen förklarade att det var svårt att veta vad det är för kunskapsgap
som finns hos medarbetare inom detta ämne och på vilken nivå utbildningen därav ska
läggas. Samt att det finns en komplexitet att genomföra en utbildning som ska vara för alla,
särskilt i större organisationer där många ska lyckas delta. Ett annat tema som kan relatera
till detta är att utöver att skapa en kunskap och förståelse i en verksamhet behöver det
även skapas en medvetenhet och attityd kring säkerhetsarbete i verksamheten. Två andra
respondenter diskuterar detta och därav vikten av att ha en omfattande säkerhetskultur
inom verksamheten. En av dessa respondenter gav följande citat:
”...säkerhet är inte så digitalt som det kan låta utan det är att försöka få en säkerhetskultur med
beteenden och att man är liksom tränade för att tänka säkerhet - så jag tror man kommer kunna lösa
alla möjliga tekniska grejer med säkerhet men det är inte där skon klämmer utan jag tror det är mer
beteenden och attityder. . . och medvetenheten kopplat till det.”
Här benämns även det sociala och mentala aspekterna inom en organisation vad gällande
säkerhetsarbetet, vilket respondenten förklarar att också är något som behöver tränas upp.
Båda respondenterna har även förklarat att de ser säkerhetsskydd som en integrerad del
i allt i deras verksamhet, särskilt då deras verksamhetssystem är samhällskritiska. När en
verksamhet är säkerhetskänslig, förklarar en av respondenterna att ”det innebär att alla tar
säkerhetsskyddshatten på sig” när medarbetarna jobbar i denna typ av verksamhet.

4.3.3 Ledningen
De tidigare två huvudområdena som har benämnts är den individuella rollen i säkerhetsarbetet, samt den mer kollektiva rollen i säkerhetsarbetet. Följande huvudområde kommer
därav att gå in på ledningens styrande roll i säkerhetsarbetet. Ledningen har benämnts som
viktig av flera respondenter under empiriinsamlingen. En av respondenterna förklarar att det
är viktigt att ledningen tycker att säkerhet är viktigt och att de prioriterar det. Hen förklarar
att det ananars är svårt att få ut säkerhetsarbetet i organisationen, för ”varför ska vi andra göra
det här om det inte finns stöd uppifrån?”. Detta är en utmaning som hen anser att finns både
bland myndigheter och privata organisationer. En annan respondent nämner också vikten
av en ledning som tycker att säkerhet är viktigt och att det finns ett stöd därifrån. Denna
respondent nämner att hen får vara med i ledningen en gång i månaden och förklara hur
verksamhetens säkerhetsläge ser ut, vilket hen ser som något positivt. En tredje respondent
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instämmer på detta och förklarar att, utifrån ett management-perspektiv är det jätteviktigt
med styrningen, organisationens och ledningens vilja.
Ett annat tema som togs upp av en respondent var ansvaret som nu läggs på chefer och
generaldirektörer på ett annat sätt en tidigare. Respondenten förklarar att högste ansvarig
säkerhetsskyddschef inom en verksamhet (vilket kan vara VD, generaldirektör, eller annan
högste ansvarig chef) tvingas skriva under den genomförda säkerhetsskyddsanalysen, vilket
sätter krav på dem att ta ansvar för säkerhetsskyddsanalysen. Nedan följer ett citat från
respondenten som tar upp exemplet med transportstyrelsen som tidigare nämndes i inledningen:
”Och så, om man tar Transportstyrelsen, SVK’s generaldirektörs uppsägningar, rätt eller fel, men
i alla fall. Men de har ju blivit uppsagda. Så att jag tror att, likt det här, det blir lite piska, men det
kommer att fungera till en viss nivå. Så jag hoppas ju på, framförallt med att övervaka, säg att de ska,
inom IT-området då, plötsligt outsourcea all IT-drift av riksbankens system, till exempel. Jag har ingen
aning, men vi tar det som ett exempel. Då kommer ju generaldirektören ha ett annat fokus, för man
skrev ju under den förra analysen och så finns det då krav att i den här särskilda säkerhetsskyddsbedömningen att göra väsentliga förändringar, och då. Jag tror ju ändå att det kanske, hm, jag tror ändå
att det möjliggör att de har ett större fokus. Plus, allt det här mediadrevet kring alla de här skandalerna
tror jag också har bidragit. Till att, framigen, det finns bättre fokus.”
Här förklaras att det finns ett ansvar för säkerhetsskyddsanalysen som därav bidrar lite som en piska för att se till att säkerhetsskyddsanalysen faktiskt blir väl utförd. ”Det finns
ett bättre fokus” som respondenten beskriver det. Det finns ett fokus på att genomföra säkerhetskyddsanalysen på en ledande nivå, vilket respondenten uttrycker som något hoppfullt.
Utöver säkerhetsansvaret som kan finnas på en ledande nivå nämner även en av respondenterna ett annat intressant begrepp som hen förklarar i följande citat:
”Ett intressant begrepp som vi använder är perspektivträngsel. Att få med. För en chef till exempel
så behöver dom ta med allt möjligt integrerat i sin vardag, vi pratar arbetsmiljö, psykosociala kulturen,
alltså allting, och så lön och så budget och så verksamhetsutveckling. Så vi har en väldig bredd och att
få in det här som en naturlig del, det behöver finnas i perspektivet. Det är perspektivträngsel, så det
ska vi vara medvetna om och ha respekt för. Det är basic, det är hygienfaktorer.”
Med detta förklaras att en chef vanligtvis har många faktorer att beakta i sin vardag, och
att säkerhet bör vara ett av dem. Det är viktigt att respektera att cheferna har många områden
som trängs i det perspektiv som hen kan ha, men att säkerhet borde trängas in bland dem. Att
jämföra säkerhet som ”hygienfaktorer” kan kopplas till den enkla aktiviteten att komma ihåg
att tvätta händerna, något som helt enkelt görs på rutin utan någon större bakomliggande
tankeverksamhet.

4.3.4 Resurser
Det fjärde området som identifierades i empiriinsamlingen var behovet av resurser. Flera
respondenter förklarade att det var svårt att få tag på rätt resurser för säkerhetsskyddsområdet. En av respondenterna förklarade att det är brist på rätt arbetskraft och att det därav
är svårt att rekrytera. Hen förklarar även att det finns en brist på utbildningar som passar
detta område och kompetenser inom säkerhetsskydd. En annan respondent sade att de var
rätt bra riggade med resurser men att det säkert skulle behövas fler resurser ändå. En tredje
respondent var också inne på detta och förklarde att ”kompetensförsörjningen är en utmaning”.
Detta ansåg hen eftersom det finns få människor som har rätt kompetens inom området för
säkerhetsskydd.
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Denna typ av diskussion ledde in på vilka kompetenser det är som respondenterna anser
att behövs. En respondent ger följande citat:
”...såklart är det ju specialister inom olika områden. Om vi säger liksom fysisk säkerhet där behövs
det då människor som bara arbetar med fysisk säkerhet. Då menar jag på det sättet att man förstår
den fysiska säkerheten, och det kan ju handla om, vad är olika material, beskaffenheter, vad är, hur
arbetar man med inbrottslarm, hur, vad, det här med lås är ju en hel vetenskap. Det är ju människor
som bara jobbar med det. Dom människorna kan ju inte finnas överallt i organisationen, utan typiskt
är att ju mer specialiserade kompetenserna är med människorna som arbetar med det, desto mer
i den här, kanske jag inte nämnde pyramiden, det är inte på lokal eller regional nivå, utan det är
på den centrala nivån hos oss som har den typen av specialister. Specialister på fysisk säkerhet till
exempel, specialister på säkerhetsprövning, det kan vara psykologer, det kan vara självklart informationssäkerhetsspecialister. Där finns det både, hur ska man uttrycka det, generalister men också dom
som är väldigt djupa inom tekniska områdena....sen kan det då finnas mer generalister som är breda
inom flera områden. Till exempel för att hantera frågor om säkerhetsskyddad upphandling, säkerhetsskyddsavtal, där man behöver lite om mycket. Det behövs jurister, i synnerhet dom med den nya
lagstiftningen, och i synnerhet med dom förslagna skärpningarna till den nya säkerhetsskyddslagen...”
Här går respondenten in på något som även en annan respondent går in på, nämligen
att både den specialiserande och den mer generaliserande kompetensen behövs. Dock är det
svårt för varje verksamhet att besitta all typ av specialistkompetens, utan det finns på en central nivå inom de organisationer som har möjlighet att ha det. Respondenten nämner specifikt
fysisk säkerhet som exempel, vilket är ett av de tre områdena som ingår i säkerhetsskyddslagen (de övriga två är personalsäkerhet och informationssäkerhet), där även specialistkompetens behövs. Vad gällande den generaliserande kompetensen går även två andra respondenter in på vikten av tvärvetenskaplig kompetens, alltså lite mer egenraliserande kompetens.
De beskriver då exempelvis beteendevetare och jurister som kan arbeta med regulatoriska
aspekter, samt ekonomer.

4.3.5 Erfarenhet
Ett viktigt tema som dök upp under empiriinsamlingen var huruvida erfarna verksamheterna som respondenterna arbetade inom lade en grund för hur långt de kommit i säkerhetsskyddsarbetet. Flera av respondenterna var delaktiga i offentliga myndigheter, och alla
dem uttryckte att de var på god väg i säkerhetsarbetet. En av respondenterna förklarade att
hens verksamhet hade byggt upp en god grund för säkerhetsskyddsarbetet, som de sedan
skulle jobba vidare med efter att lagen och föreskrifterna blev färdigställda den första april
2019. Samma respondent förklarade att hen dock trodde att många verksamheter kommer
börja med säkerhetsskyddsarbetet från den första april 2019 där de nya verksamheter som
kommer omfattas av lagstiftningen kommer att behöva börja arbeta från och med då, särskilt då de nya privata aktörerna som kommer omfattas, men även övriga myndigheter som
har en ouppdaterad säkerhetsskyddsanalys som kommer att behöva göra ett omtag i sitt säkerhetsskyddsarbete. Samma respondent uttryckte dock att ”...man har en väldigt bra grund”
om en verksamhet har en väl genomförd säkerhetsskyddsanalys enligt den äldre säkerhetsskyddslagstiftningen från 1996, men att verksamheten behöver skapa ett helhetsgrepp kring
de nya begreppen, såsom ”tillgänglighet” och ”riktighet” som den nya lagstiftningen kräver
att verksamheten hanterar.
En annan respondent är inne i samma tankegångar som den ovanstående respondenten, vilket är att säkerhetsskydd är ingenting nytt för dem utan är vad de har arbetat med
hela tiden. Men att det finns en rad myndigheter också som kommer behöva förstärka sin
organisation genom säkerhetsskyddet, samt att de organisationer som ska utöva tillsyn av
säkerhetsskydd kommer att få mycket att göra. Denna respondent förklarar:
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”Alltså, bara för att lagen säger någonting och det finns föreskrifter kring det så betyder inte det att
man har ett tipp-topp säkerhetsskydd. Så skulle jag vilja påstå att det varit ett monumentalt ointresse
också för säkerhetsskyddsfrågor. Så att, vi, har påverkats tror jag i mindre utsträckning än om man
jämför med många andra, som har insett att ”oj, vi måste faktiskt göra någonting”.”
Här förklarar respondenten att säkerhetsskydd är något som inte varit särskilt intressant
under en lång tid, där hen även senare i intervjun tar upp att på grund av omvärldsläget idag
börjar dock allt flera intressera sig för säkerhetsskyddsfrågor. Här tar respondenten även upp
det som ovanstående respondent var inne på, att verksamheter som inte tidigare varit inkluderade i lagstiftningen kommer helt plötsligt att vara det, eller verksamheter som trott att de
gjort tillräckligt kommer se att de inte gör tillräckligt, vilket kan komma som en överraskning
för flera.
En tredje respondent förklarade att de också är på god väg och har redan innan den nya
lagstiftningen lagt stor vikt vid säkerhetsskyddsarbetet och uppdaterat den redan tidigare.
De perspektiv som tillkommit i den nya lagstiftningen har de redan börjat hantera sen tidigare, eller försökt trycka in i det arbete som de redan utför. Respondenten uttryckte att ”nu
håller vi ju på, vi går ju som en ångvält fram just nu för att rätta till dom sista aspekterna”, med
vilket respondenten förklarade att de anser att de ligger bra till i säkerhetsskyddsarbetet.
En framgångsfaktor som två av respondenterna tryckte på kopplat till detta var att jobba
på ett systematiskt och långsiktigt sätt. En av respondenterna förklarar att det fortfarande
finns en låg mognad kopplat till IT-säkerhet och att det därför finns en vilja att få folk att
jobba mer systematiskt. Med detta hade respondenten upplevt att ”här måste man nästan ge
dem en checklista” för att klara av jobbet. En annan respondent förklarade att inom hens verksamhet försöker de jobba systematiskt och mer analysbaserat med säkerhetsarbetet. På detta
sätt förklarade respondenten att de försöker hitta rätt nivå att lägga sitt säkerhetsarbete på så
att de ”inte lägger ner för mycket pengar och resurser på säkerhetsarbetet kontra att *de* lägger ner
för lite pengar och för lite resurser på det”. På detta sätt blev säkerhetsarbetet mer strategiskt och
mer långsiktigt.

4.3.6 Ett lapptäcke av säkerhetsskydd
Följande tema som även var ett ämne som diskuterades mycket var vad det är som ska
skyddas och hur det ska skyddas. Vad är det som är säkerhetskänsligt helt enkelt? En av
respondenterna förklarade följande:
”Nu pratar man ju om säkerhetskänslig verksamhet så då blir det ju också en sån här vridning att
man vill ju skydda en verksamhet, man vill ju inte skydda en papperslapp, för den i sig är ju inte värd
någonting.”
Detta citat lyfter någonting viktigt. Att det är hela den säkerhetskänsliga verksamheten i
sig som det är viktig att skydda och inte en specifik ”papperslapp”. Detta helhetsperspektiv
är även något som en annan respondent tar upp. Denna respondent förklarar att helhetsperspektivet är viktigt för att verksamheten ska lägga resurser på rätt saker för att verksamheten
ska fortsätta utföra ett betydande arbete. Denna respondent gav ett exempel att ”...man sätter
upp en jättestark dörr men samtidigt så kanske det inte finns väggar runt omkring”, med vilket
hen ville förklara att ett bra heltäckande säkerhetsskydd är bättre än att fastna alltför mycket i en specifik säkerhetsskyddsåtgärd. För att vidare skydda hela den säkerhetskänsliga
verksamheten förklarar den första respondenten att det dock inte räcker med att ha kontroll
över enbart den egna verksamheten då verksamheter idag oftast inte är isolerade, utan de är
beroende av andra verksamheter. På detta sätt förklarar denna respondent följande:
”Det som kommer bli en skillnad där och som man måste ändra helt framöver är, och det är att
man måste titta på andras konsekvenser ett steg bort. Både föreskriften och lagen, vägledningen säger
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ju det. Att man pratar om direkt och uppenbart indirekta konsekvenser, för Sveriges säkerhet. Så då
menar man det, ett steg bort. Om alla gör det, och det är inte svårt att lista ut, så blir det som ett
lapptäcke av säkerhetsskydd.”
Med detta menar respondenten att, för att skapa ett heltäckande skydd för Sveriges
säkerhet på nationell nivå ska det byggas upp verksamhet för verksamhet och även för de
kopplingar som finns mellan verksamheterna. På detta sätt, som respondenten beskriver i
sin metafor, kan ett lapptäcke av säkerhetsskydd bildas. Men detta är inte bara viktigt ur
ett nationellt perspektiv, utan det är lika viktigt för de enskilda verksamheterna. Två av
respondenterna förklarade deras betydelsefulla relation till sina leverantörer och hur viktigt
det är att även leverantörerna har ett bra säkerhetsskydd samt en förståelse för deras egna
säkerhetskänsliga verksamhet. Beroende på leverantörens roll för verksamheten kan det
därav bli mer eller mindre allvarliga konsekvenser om säkerhetsskyddet brister hos leverantören. För, som respondenten ovan även beskrev, idag är verksamheter inte isolerade utan
blir levererade olika typer av tjänster eller produkter av andra verksamheter. Vilket både
den säkerhetskänsliga verksamheten samt leverantören måste anpassa sig efter. Nedan följer
ett lite längre citat från en av respondenterna som ansåg att hens verksamhet har viktiga
relationer till deras leverantörer:
”Förr i tiden hade *vi* egna resurser för att till exempel baka bröd. Det har inte *vi* idag. Sånt där
gör någon annan, och så köper man det. Om man då inte kan få stöd utav de här andra myndigheterna
eller företag när man behöver försvara Sverige, då blir det ju svårare för oss att göra våra arbetsuppgifter. Och med det sagt, information som behöver delges, annan myndighet eller andra myndigheter
behöver kommunicera med oss på ett säkert sätt, hur vi hanterar leveranser, vad det nu kan vara för
någonting. Risker i säkerhetsskyddet hos andra påverkar *vår* förmåga att försvara Sverige. Så där
är, för vår del, är andras säkerhetsskydd viktigt för oss, annars kan vi inte göra vad vi ska göra. Och
konsekvenserna där är ju klart allvarliga eller mindre allvarliga beroende på vad.”
Denna respondent förklarar även att detta beroende till andra myndigheter, företag och
leverantörer kan skapa konsekvenser men är fortfarande något som behövs (exempelvis borde en verksamhet som inte är ett bageri kanske inte fokusera på att baka bröd). Detta kan göra
att brister i säkerhetsskyddet i verksamheten kan bero på brister i säkerhetsskyddet i andra
verksamheter som de är beroende av. Detta gör att verksamheter som agerar som leverantörer behöver ha en förståelse för vilka de levererar sina tjänster eller produkter till. Den andra
respondenten med betydelsefulla leverantörer förklarar också här att verksamheten behöver
bygga upp ett säkerhetsskydd tillsammans med sina leverantörer, vilket inte byggs på en dag
utan är mer omfattande än så.

4.3.7 Svårigheter med säkerhetsskyddsarbetet
Det sista och avslutande området som kom upp under intervjuerna var de svårigheter som
finns i arbetssättet vad gällande säkerhetsskyddsarbetet. Två av respondenterna slog ett slag
för standardisering och harmonisering. En av respondenterna förklarade att det saknas ett
gemensamt spår vad gällande grundläggande teknisk och administrativ säkerhet. Den andra
respondenten förklarar att det finns ett behov av ”en harmonisering i hur vi ser på information
utifrån Sveriges ögon”. Detta förklarar respondenten att är viktigt eftersom verksamheten inte
ska lägga ner en massa pengar på att klassificera och skydda en viss typ av information
som andra inte har. Samma respondent kopplar även denna harmonisering till att bli mer
”sampratade’ mellan olika myndigheter och med leverantörerna, vilket redan diskuterats i
området ovan. Kopplat till standardiseringen diskuterade även en annan respondent om att
informationsklassificeringen är den del av säkerhetsskyddsanalysen som troligen är svårt för
många.
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En annan svårighet som nämndes av en av respondenterna var ”komplicerade interna processer” som kan komma i vägen för säkerhetsskyddsarbetet. Med detta menade respondenten
de interna processer som används i verksamhetens vardag som är mer komplexa och skapar
mer tidsåtgång än vad som kan tänkas. Och dessa processer kanske måste vara en del av
arbetet och inte går att göra något åt. Respondenten förklarar att när det kommer till säkerhetsarbetet behöver dessa processer tas i beaktande innan arbetet går vidare. Respondeten
sade exempelvis att ”...det är inte bara det att åh vi har en jättesårbarhet i windows, gud vad ska
vi göra, utan det i sig kan vara komplicerat och jobbigt för säkerhetsarbetet för att komma fram i säkerhetsarbetet måste man hantera dom här interna komplicerade processerna, och det ska man inte
underskatta.”.

4.4

Empiri av observationen

Vidare följer en genomgång av den empiri som inhämtades från observationstillfället. Empirin kommer att diskuteras stegvis utifrån åtta huvudområden som kategoriserats. Dessa
områden finns uppradade i tabell 4.13 nedan med respektive rubrik som området förklaras
under. Även för denna del följer enbart resultat som inhämtats från observationen, dock kommer alla deltagare att vara anonyma vilket är varför allt resultat kommer beskrivas utifrån
vad som allmänt diskuterades under observationstillfället.
Tabell 4.13: De åtta huvudområden som kategoriserats och presenteras utifrån den empiriska
materialet som tagits fram från observationen.
Rubrik
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8

Huvudområde
Gråzonen
Fokus inom respektive säkerhetsområde
Trycka ut ansvaret
Svårt att veta var gränsdragningen går
Genomförande av säkerhetsskyddsanalys
Från det gamla till det nya
Kultur
Bryt ner till mindre delar

4.4.1 Gråzonen
En problematik och utmaning som nämndes var vad som kallades för gråzonen. Gråzonen är
den zon dit antagonistiska handlingar tillhör som är svåra att kategorisera och tolka. Det är
mellanlandet mellan krig och fred, samt Sveriges yttre och inre säkerhet. Det är krigsföring
som sker fast det inte är krig, men de antagonistiska handlingarna kan fortfarande tolkas som
krigsföring. Denna gråzon gäller särskilt för cyberattacker och dylikt som kan vara svårtolkade och därför hamnar i denna gråzon. Särskilt om det sker av en enskild antagonist eller
organisation, och inte en hel stat. Detta skapar en problematik kring hur denna typ av antagonistiska handlingar ska hanteras och klassificeras, vilket skapar en risk för säkerhetsskyddet.
En visualisering av detta kan ses i figur 4.4 nedan.
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Figur 4.4: Visualisering av gråzonen.

4.4.2 Fokus inom respektive säkerhetsområde
För de tre säkerhetsområdena som tidigare diskuterades under avsnitt 4.1.2.2 Säkerhetsskyddsanalys, vilket är informationssäkerhet, fysisk säkerhet, och personalsäkerhet, förklarades det
under observationstillfället att det finns olika fokusområden inom dessa områden. För informationssäkerhet ligger fokuset på detaljnivå, medan för personalsäkerhet är det mer målstyrt. För fysisk säkerhet ligger dock fokuset på strategi och metod.

4.4.3 Trycka ut ansvaret
Under observationstillfället förklarades det även att Säkerhetspolisen själva tidigare försökte
klassificera alla svenska verksamheter som var i behov av säkerhetsskydd. Men att de kom
fram till att detta inte var genomförbart. Detta är varför det istället beslutades att detta ansvar
skulle tryckas ut till de individuella verksamhetsutövarna istället. Utöver detta ska även de
enskilda verksamheterna kommunicera med alla andra verksamheter de har att göra med
ett steg bort. Dock inte mer eftersom det blir alltför omfattande och komlext. Verksamheterna
ska även kommunicera med sina konkurrenter för att förstå vilka ansvarsområden respektive
verksamhet har, samt utifall de har samma kunder som de själva och hur kunderna kommer
påverkas utifall någon negativ händelse händer för någon av dem.

4.4.4 Svårt att veta var gränsdragningen går
Under observationstillfället diskuterades även att det finns en svårighet att veta när någonting övergår från att vara kommunalt skadligt till nationellt skadligt. Detta särskilt för kommuner och kommunala myndigheter. Många kommunala verksamheter är även viktiga på
nationell nivå, vilket är varför detta kan ses som en utmaning. Detsamma gäller de privata aktörerna, vilka har svårt att se hur deras egen verksamhet har för koppling till Sveriges
nationella säkerhet och därav även veta vilka förväntningar som finns på dem.

4.4.5 Genomförande av säkerhetsskyddsanalys
Vad gällande genomförande av säkerhetsskyddsanalysen togs det upp några faktorer under
observationstillfället. För det första förklarades det att säkerhetsskyddsanalysen kan genomföras genom ett tidsperspektiv. Då särskilt vad gällande konsekvensanalysen. Med detta me62
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nades att verksamheten ska fråga sig vad konsekvenserna är och hur verksamheten klarar
sig efter en attack efter: 1 dag, 1 vecka, och 3 månader. Detta eftersom återhämtningstiden
är en viktig del av avgörandet för vad ett säkerhetshot är och hur stora konsekvenserna blir
utifall hotet uppfylls. En annan viktig aspekt som togs upp var vikten att inte bara se på säkerhetsskydd utifrån IT-system och databaser, eftersom säkerhetsskyddet är mer omfattande
än det. Två andra aspekter som togs upp var även behovet av standardiseringar i säkerhetsskyddsanalysarbetet, samt att verksamheter ska se till att ha en kontinuitetsplannering vad
gällande säkerhetsskydd. Vad gällande standardiseringar uppkom det även diskussion om
svårigheten att klassificera och förstå vad grundkravet för vad en säkerhetsskyddsklassificerad handling som är ”hemligt” och ”begränsat hemligt” är. Detta gör att många verksamheter
troligen överskattar sin egen information och anser sig vara mer hemliga än vad de egentligen är.

4.4.6 Från det gamla till det nya
Ett återkommande tema under observationstillfället var hur en verksamhet ska hantera de
rutiner som redan finns mot hur de borde vara enligt lagstiftningen. Som exempel diskuterades om en verksamhet redan genomför en massa olika säkerhetsanalyser, om det då fanns en
möjlighet för verksamheten att integrera säkerhetsskyddsanalysen i deras pågående arbete
för att inte belasta arbetsbördan mer än nödvändigt. Ett annat exempel som diskuterades var
problematiken med att konvertera de avtal som verksamheter redan har med leverantörer
för att de ska följa den standard på säkerhetsavtal som lagen föreskriver, samt problematiken
med om en ny grundutredning måste genomföras med de som redan är medarbetare inom
en säkerhetskänslig verksamhet.

4.4.7 Kultur
Den interna kulturen inom verksamheten och vilken typ av verksamhet det rör sig om var
även något som diskuterades. Exempelvis diskuterades komplexiteten av att vara en del av
en sekretessbelagd verksamhet men som fortfarande är delad och behöver kommunicera med
andra. Ett annat exempel var en verksamhet som även är en skadegenererande verksamhet
genom att ha tillgång till farlig utrustning. Ett tredje exempel var en verksamhet som måste
vara allmän och öppen och ha transparens mot gemene man eftersom vem som helst ska ha
möjlighet komma och gå i deras lokaler, vilket kan vara knepigt med tanke på säkerhetsaspekten.

4.4.8 Bryt ner till mindre delar
Ett annat diskussionsämne var hur en verksamhet kan brytas ner i mindre delar. Som exempel diskuterades att arbetet med säkerhetsskyddsanalysen kan genomförs avdelnings- eller
enhetsmässigt, som sedan kan övergå till en övergripande analys. Ett annat exempel var hur
en verksamhet kan dela upp funktionaliteten i sin verksamhet till olika separata delar eller
zoner. På detta sätt, om en del eller zon blir utsatt för hot eller blir nedlagd av någon anledning betyder det inte att hela verksamheten i hela Sverige ligger nere.

4.5

Sammanfattning

I detta avsnitt har det empiriska materialet presenterats. Kapitlet började med en genomgång av den empiriska kontexten, vilket var en beskrivning av fallet Knowit. Sedan följde
det empiriska resultatet i tre delar. Först presenterades en beskrivning av säkerhetsskyddslagstiftningen i sin helhet och en kartläggning av säkerhetsskyddsanalysen, vilket följde av
denna studies dokumentstudie. Denna kartläggning bestod av sex steg: verksamhetsanalys,
identifiering av skyddsvärde, konsekvensanalys, säkerhetshotbedömning, sårbarhetsanalys
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och identifiering och värdering av säkerhetsåtgärder. Sedan följde en genomgång av det empiriska resultatet av studiens genomförda semistrukturerade intervjuer. Detta resultat presenterades utifrån sju övergripande teman, vilket var: individuellt ansvar och regelefterlevnad, få med verksamheten på säkerhetståget, ledningen, resurser, erfarenhet, ett lapptäcke
av säerhetsskydd, samt svårigheter med säkerhetsskyddsarbetet. Slutligen presenterades det
empiriska resultatet från studiens genomförda observation. Även detta resultat presenterades
utifrån ett antal teman, men i detta fall var det åtta övergripande teman, vilka var: gråzonen,
fokus inom respektive säkerhetsområde, trycka ut ansvaret, svårt att veta var gränsdragningen går, genomförande av säkerhetsskyddsanalys, från det gamla till det nya, kultur, samt bryt
ner till mindre delar. Utifrån detta empiriska resultat kommer följande avsnitt att diskutera
den vidare analysen som genomförts för att sammankoppla resultaten från alla respektive
delar till en helhet.
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Analys och diskussion

I denna del följer analys och diskussion av resultatet inhämtat från empirin, samt studiens insamlade
data från tidigare forskning. Kapitlet inleds genom en diskussion av den insamlade datan från tidigare
forskning och empirins relevans till varandra, samt en diskussion av hur analysen genomförts. Därefter
följer en resultatgenomgång som är indelad i två delar. Först kommer utmaningar med appliceringen
av säkerhetsskyddsanalys att identifieras och presenteras, vilket är resultatet för frågeställning 1. Sedan
följer en presentation och diskussion av ramverket för applicering av säkerhetsskyddsanalys, vilket är
resultatet för frågeställning 2.

5.1

Diskussion av relationen mellan tidigare forskningsresultat och
empiri

I denna studie har data och information samlats in genom ett flertal olika tillvägagångssätt.
Ett tillvägagångssätt har varit insamling av data från tidigare forskning, vilket är vad som
sammanställdes i avsnitt 3 Tidigare forskning. Ett annat tillvägagångssätt har varit den empiri
som samlats in genom dokumentstudier, semistrukturerade intervjuer och observation, vilket
sammanställdes i avsnitt 2.4.4 Empirisk datainsamling. Data från tidigare forskning i denna
studie är till för att delvis skapa en grund för både forskaren och läsaren att stå på i sin
förståelse för informationssäkerhet och faktorer som påverkar informationssäkerheten, samt
för att komplettera vissa delar av empirin för att tydliggöra dess vikt.
Nedan följer en diskussion av resultatet för denna studie. För den första delen kommer de
identifierade utmaningarna för applicering av säkerhetsskyddsanalys att diskuteras (kopplat
till studiens första frågeställning: Vilka utmaningar finns det vid applicering av säkerhetsskyddsanalys för civila verksamheter inom Sverige?), där huvudsakligen empiri från de semistrukturerade intervjuerna och observationen kommer grunda resultatet, men med koppling till den inhämtade datan från tidigare forskning. En vidare reflektion kring studiens
användning av empiri och teori kommer följa i avsnitt 7 Reflektion.
För den andra delen av resultatdiskussionen följer diskussion kring ett ramverk för applicering av säkerhetsskyddsanalys (kopplat till studiens andra frågeställning: Hur bör dessa
verksamheter applicera säkerhetsskyddsanalys för att handskas med de identifierade utmaningarna?). Detta bygger på den empiri och data från tidigare forskning som utgör resultatet i
den första delen för de identifierade utmaningarna, samt kartläggningen av säkerhetsskyddsanalysen i empiriavsnittet (se avsnitt 4.2 Kartläggning av säkerhetsskyddsanalysen) som bygger
på empirin från dokumentstudien. På detta sätt kommer detta resultat främst lägga tyngd
vid empirin, men som trots detta även bygger på tidigare forskning utifrån besvarandet av
den första frågeställningen genom de identifierade utmaningarna.

5.2

Analysdiskussion

Vidare har analysen av det empiriska resultatet genomförts i enlighet med den metod som
beskrivits i avsnitt 2 Metod. Dokumentstudien genomfördes genom en hermeneutisk analys
där forskaren tolkande dokumenten genom en återkommande tolkning och reflektion av helheten av dokumenten samt dess separata delar, i enlighet med den hermeneutiska cirkeln.
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Detta gjordes genom att forskaren läste in sig på ett dokument i gången och skrev ner och
tolkade dess delar för att sedan göra en genomgående reflektion av dokumentets helhet innan forskaren studerade följande dokument på samma sätt. På detta sätt byggdes forskarens
helhetsförståelse upp allteftersom materialet studerades. Resultatet av den hermeneutiska
analysen kan ses genom avsnitt 4.1.2. Säkerhetsskyddslagstiftningen och -förordningen och avsnitt 4.2. Kartläggning av säkerhetsskyddsanalysen.
Den empiri som samlades in från de semistrukturerade intervjuerna transkriberades och
den empiri som samlades in från observationens fältanteckningar renskrevs. Där empirin
sedan analyserades genom att ta inspiration från grundad teori. Genom analysprocessen
tolkade forskaren empirin genom att genomföra en kodning som vidare ledde till en kategoribildning. Förekomsten av liknande kategorier mellan de olika empirikällorna berikades
sedan, delvis genom att empirin från de olika källorna med samma kategorisering kompletterade varandra, samt genom att koppla samman dessa kategoriseringar med den insamlade
datan från tidigare forskning. Denna typ av analys genomfördes sedan en gång till för resultatframtagningen av de identifierade utmaningarna som kommer beskrivas i avsnitt 5.2.1.
Identifierade utmaningar nedan.
Vad gällande resultatframtagningen av ramverket för applicering av säkerhetsskyddsanalys som kommer beskrivas i avsnitt 5.2.2. Ramverk för applicering av säkerhetsskyddsanalys
nedan, genomfördes analys även genom att använda NIMSAD-ramverksframtagningen som
beskrevs i avsnitt 2.6.3. Ramverk. Denna analys genomfördes i de åtta steg som beskrevs. Nedan följer de åtta stegen och hur de genomförts i denna specifika studie:
1. Förstå situationen - Har genomförts genom empiriinsamlingen (Avsnitt 2 Metod).
2. Utför en diagnos - Har genomförts genom analys och resultat av empiriinsamlingen
(Avsnitt 4 Empiri).
3. Definiera prognosens outline - Har genomförts genom kartläggningen av säkerhetsskyddsanalysen (Avsnitt 4.2.2. Kartläggning av säkerhetsskyddsanalysen).
4. Definiera problem - Har genomförts genom de identifierade utmaningarna (Avsnitt
5.3.1. Identifierade utmaningar).
5. Härleda fiktivt system - Har genomförts genom att lägga ihop den data som samlats
in genom tidigare steg och se hur de identifierade utmaningarna kan handskas för att
uppnå den tänkta målsituationen (en väl genomförd säkerhetsskyddsanalys).
6. Utför konceptuell/logisk design - Har genomförts genom att jämföra modellen från
steg 5 med steg 3 och 4.
7. Utför fysisk design - Har genomförts genom att bestämma hur ramverket praktiskt ska
genomföras.
8. Implementera alla designer - Har genomförts genom att skapa det slutgiltiga ramverket
(Avsnitt 5.3.2. Ramverk för applicering av säkerhetsskyddsanalys).
På detta sätt har ramverket som presenteras tagits fram. I det första steget skapade forskaren en förståelse av situationen genom att samla in data genom empiriinsamlingen. Vilket
vidare ledde till en diagnos av empirin. Diagnosen är den analys som genomförts av empiriinsamlingen och det resultat som framkommit. I steg tre definierades prognosens outline
genom att kartlägga säkerhetsskyddsanalysen. Vilket vidare i steg 4 ledde till att definiera de
utmaningar som finns kopplat till den kartlagda säkerhetsskyddsanalysen. Alla dessa fyra
steg genomfördes automatiskt eftersom de behövdes för att ta fram de identifierade utmaningarna. För steg fem krävdes dock en vidare analys som var specifik för att lägga grunden
till ramverket. I detta steg togs alla tidigare steg i beaktande där en första modell på hur en organisationen kan ta utmaningarna i beaktande för att nå en tänkt målsituation genomfördes.
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Denna grundläggande modell jämfördes sedan med de modeller och tabeller som framkommit i steg tre (kartläggningen av säkerhetsskyddsanalysen) och steg fyra (de identifierade
utmaningarna). I det sjunde steget beslutade forskaren ramverkets design och praktiska utformning för att sedan vidare i det åttonde steget ta alla tidigare steg i beaktande för att bygga
upp det slutgiltiga ramverket.

5.3

Resultat

För denna del följer en diskussion av studiens resultat. Denna del är indelad i två huvuddelar:
identifierade utmaningar och ramverk för applicering. Diskussionen inleds med en genomgång av de identifierade utmaningar som framkommit vid analys av de semistrukturerade
intervjuerna och observationen med relation till studiens teori. Sedan följer en diskussion av
det ramverk som tagits fram för applicering av säkerhetsskyddsanalys för civila verksamheter inom Sverige. Detta ramverk bygger på kartläggningen av säkerhetsskyddsanalysen som
presenterades i empirikapitlet (se avsnitt 4.2 Kartläggning av säkerhetsskyddsanalysen), samt de
identifierade utmaningarna.

5.3.1 Identifierade utmaningar
Utifrån den data från tidigare forskning, empirin från de semistrukturerade intervjuerna,
samt observationen kommer nu de utmaningar som identifierats att förklaras. Efter empirigenomgång och analys har 24 huvudsakliga utmaningar identifierats. Dessa har framkommit i minst en av de datainsamlingar som benämnts ovan. Dessa 24 utmaningar har delats in
i fyra huvudområden: nationella utmaningar, verksamhetsutmaningar, ledningsutmaningar,
och medarbetarutmaningar. Några av utmaningarna har placerats mitt emellan nationella utmaningar och verksamhetsutmaningar för att visualisera att dessa är utmaningar är kopplat
till verksamheten men för externa parter och organisationer. Detta innebär att det är utmaningar som verksamheten behöver hantera, men kanske inte så lätt kan hantera eftersom det
inte är interna utmaningar. Alla utmaningar kommer nedan att presenteras en efter en under vardera huvudområde. Först följer dock en övergripande figur över alla utmaningar som
identifierats och dess huvudområden (se figur 5.1).
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Figur 5.1: En överblick av de identifierade utmaningarna.
För att skapa en överblick från vilken respektive källa utmaningarna bygger på finns tabell 5.1 att tillgå nedan. I denna tabell är utmaningarna uppradade i samma nummerordning
som de kommer att presenteras och förklaras i avsnitten nedan. För de källor som respektive
utmaning bygger på har ett X blivit placerat under dess kolumn. Vad som kan observeras
är att större delen av alla utmaningar bygger på empirin från intervjuerna, detta är för att
empirin från dessa väger tungt i detta arbete och för att de på ett nyanserat sätt visade på flera utmaningar med direkt koppling till arbetet med säkerhetsskyddsanalysen. Eftersom det
endast var ett observationstillfälle som genomfördes innebär detta att empirin inte var lika
omfattande, utan denna empiri är främst komplement till empirin från intervjuerna Empirin
från observationerna gav även nya perspektiv, vilket gör att en del utmaningar enbart bygger på observationen. Data från tidigare forskning samlades in för att understödja studiens
empiri vid framtagningen av utmaningarna. Detta är varför enbart en utmaning bygger på
data från tidigare forskning, medan denna data annars enbart förekommer i samband med
data från en annan källa. Det är dock viktigt att förhålla sig kritiskt till detta då denna studies främsta fokus inte var på att genomföra en noggrann genomgång av tidigare forskning
av ämnet. Detta medför att även övriga utmaningar där det i denna tabell inte framkommer
någon koppling till tidigare forskning så kan det möjligtvis finnas tidigare forskning som
understödjer detta. Men detta är inte något forskaren kan säga med säkerhet.
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Tabell 5.1: Överblick över vilka källor respektive utmaning bygger på.
Nr

Utmaning

Intervjuer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kompetensförsörjning
Standardisering
Gråzonsproblematik
Få med privata och nya aktörer
Svalt intresse för säkerhetsskydd
Utbildning
Få verksamheten att agera
Säkerhetskultur
Intern kultur
Tillgänglighets- och riktighetsperspektiven
Rätt nivå för rätt mängd resurser
Gränsdragning
Konsekvenser hos verksamheter ett
steg bort
Extern kultur
Harmonisering
Säkerhetsskyddade leverantörer
Ledningen känner ansvar i säkerhetsfrågor
Ledningen stödjer säkerhetsarbetet
Ledningen prioriterar säkerhet
Attityder
Mänskliga fel
Regelefterlevnad
Förtroendekapital
Individuell tolkning

X
X

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X
X
X
X
X

Observation

X
X

Tidigare
forskning

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

Nationella utmaningar
De utmaningar som följer under den nationella nivån är:
1. Kompetensförsörjning
2. Standardisering
3. Gråzonsproblematik
4. Få med privata och nya aktörer
5. Svalt intresse för säkerhetsskydd
Till nationell nivå hör de utmaningar som finns på en mer allmän nivå och som inte specifikt är en enskild verksamhets ansvar. Trots detta innebär utmaningarna på denna nivå även
vidare problematik för de enskilda verksamheterna.
Den första utmaningen är kompetensförsörjning. Detta var något som framkom genom
intervjuerna där det uttrycktes ett behov av att finna rätt kompetenser för anställning av
uppdrag kopplade till säkerhetsskydd. De kompetenser som framkom i intervjuerna att särskilt behövdes var specialister, generalister, jurister, beteendevetare och ekonomer. Denna
utmaning identifierades särskilt eftersom forskaren själv anser att det blir en svårighet att
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genomföra säkerhetsskyddsanalys om verksamheter har problem med att anställa personer
med korrekt kompetens. Ingen specifik tidigare forskning identifierades för denna utmaning,
troligtvis eftersom mängden forskning inom säkerhetsskydd var knapp och denna utmaning
specifikt är för kompetensen för arbete med säkerhetsskydd. En koppling kan dock göras
till Lychnells (2010) förklaring av tidigare studier som sett att en framgångsfaktor vad gällande IT-relaterade utvecklingsinsatser har varit användarnas kunskaper (Thong, 1999, 2001;
Thong m. fl., 1996), samt intern IT-kompetens inom verksamheten (Caldeira & Ward, 2002;
Cragg, 2002; Raymond, 1985). Så oavsett vad det rör sig om är det viktigt för en verksamhet
att ha den kompetens som behövs för att utföra det arbete som behövs.
Den andra utmaningen som framkom under både intervjuerna och observationen var behovet av standardisering. Under intervjuerna förklarades det att det bland annat är svårt
att genomföra de olika klassificeringarna som krävs, trots att säkerhetsskyddslagstiftningen förklarar de klassificeringarna och kategorierna som ska användas. Med standardisering
diskuterade en respondent att det behövs ett gemensamt spår vad gällande grundläggande
teknisk och administrativ säkerhet, vilket upplevs saknas och kan göra det svårt att arbeta
med säkerhetsfrågor. Även denna utmaning anser forskaren är specifik för säkerhetsskyddsområdet, vilket är varför det inte identifierats någon specifik data i tidigare forskning som
understryker detta behov.
Den tredje utmaningen, vilket enbart benämndes under observationen, var begreppet gråzonsproblematik och hur det är utmanande vid identifiering av antagonistiska hot och händelser. Under observationen förklarades det att dessa antagonistiska händelser är svåra att
tolka eftersom det hamnar i en gråzon mellan krig och fred och mellan yttre och inre säkerhet
då det inte möjligtvis är en stat som utför en antagonistisk handling mot en annan stat (trots
att det även kan vara det) utan enskilda individer eller organisationer som utför en antagonistisk handling mot enskild verksamhet eller stat. Vidare förklarades det även att, eftersom
antagonistiska hot är vad som försöker identifieras med säkerhetsskyddet är denna gråzonsproblematik därför problematisk vid säkerhetsskyddsanalysarbetet. Denna utmaning identifierades inte heller i data från tidigare forskning, trots att forskaren inte med säkerhet kan
säga att det inte finns någon tidigare forskning inom ämnet. Av vad som framkom i observationen förklarades det att gråzonsproblematiken finns inom fler områden än säkerhetsskydd
när det talas om säkerhet, detta gör att det kan finnas tidigare forskning kring detta. Troligtvis har dock forskningen inte varit inriktad på säkerhetsskydd eftersom det överlag har varit
svårt att finna.
Den fjärde utmaningen, vilket är en av de utmaningar som främst benämndes under intervjuerna, var att det kommer vara en svårighet att få med de verksamheter som är nya att falla
under säkerhetsskyddslagstiftningen. Det framkom under intervjuerna att det främst gäller
de privata aktörerna som tillkommer, samt de myndigheter som kommer få tillsynsansvar.
Från tidigare forskning förklarar Boeke (2018) att de privata aktörerna tillkommer eftersom
operationerna i marknadsekonomier av en stor del av den nationella kritiska infrastrukturen sker av privata aktörer (såsom el-leverantörer eller nätverksleverantörer). Detta gör att
relationen mellan de publika och privata aktörerna är en viktig del av de nationella säkerhetsstrategierna (ibid.). I intervjuerna förklarades det dock att många publika aktörer, såsom
olika myndigheter, är vana vid att arbeta med säkerhetsskydd, medan de privata aktörerna
inte är det. Från tidigare forskning förklarar Boeke (2018) även att privat sektor arbetar annorlunda än publik sektor, vilket kan leda till missförstånd på grund av deras olika intressen,
olika användning av definitioner, och hos vem ansvaret ligger. Under observationen tillades
det även att det är utmanade för privata aktörer att veta deras koppling till säkerhetsskyddslagstiftningen och då veta vilket ansvar som finns för dem.
Den femte utmaningen som framkom under intervjuerna var att det allmänt varit ett svalt
intresse för säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsfrågor. Respondenten förklarade dock att på
grund av omvärldsläget idag börjar allt fler intressera sig för denna typ av frågor. Även i detta
fall framkom det inte någon tydlig koppling till detta i tidigare forskning, troligtvis för att
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detta var en subjektiv tolkning som framkom i intervjuerna med koppling till säkerhetsskydd
och som därav inte har studerats på detta sätt tidigare.
Verksamhetsutmaningar
De utmaningar som följer under verksamhetsnivån är indelat på två olika områden, delvis
finns de interna utmaningarna (utmaning 6-11) och delvis de externa utmaningarna (utmaning 12-16).
6. Utbildning
7. Få verksamheten att agera
8. Säkerhetskultur
9. Intern kultur
10. Tillgänglighets- och riktighetsperspektiven
11. Rätt nivå för rätt mängd resurser
12. Gränsdragning
13. Konsekvenser hos verksamheter ett steg bort
14. Extern kultur
15. Harmonisering
16. Säkerhetsskyddade leverantörer
Denna nivå innefattar alla utmaningar som kan förekomma inom en verksamhet på en
mer övergripande nivå. Som det beskrevs ovan innefattar detta område både utmaningar
som finns internt inom verksamheten, samt utmaningar för verksamheten externt genom
deras kontakter och beroenden med andra organisationer.
Den sjätte utmaningen som benämns är att det kan vara svårt att ge verksamheten den
kunskap den behöver genom utbildning. Denna kunskap uttrycktes under intervjuerna vara
förståelsen för att säkerhetsskydd behövs, vad säkerhetsskydd är för någonting och att säkerhetsskydd är något som finns. Detta förklarade en respondent att kan vara särskilt svårt
för de delar av verksamheten som inte arbetar med säkerhet eller har någon kunskap kring
säkerhet sedan tidigare. I samband med detta kommer även följande utmaning, vilket är att
utifrån att ha givit verksamheten kunskap behöver verksamheten även agera utifrån denna
kunskap (utmaning 7). Vilket går ihop med behovet av regelefterlevnad som benämndes i
utmaningen ovanför eftersom regelefterlevnaden behöver följas upp för att se till att verksamheten verkligen agerar utefter den kunskap som givits från utbildningen. Denna utmaning grundar sig även i tidigare forskning genom en framgångsfaktor som setts i tidigare
studier, där organisationer sett framgång genom att få medarbetarna att bli mer involverade och deltagande (Montezami, 1988; Thong, 2001). I tidigare forskning framkom även att
utbildning var en framgångsfaktor (Cragg & King, 1993; Palvia & Palvia, 1999). En annan
utmaning som benämndes framkom genom intervjuerna att vara svårigheten med att utbilda många medarbetare, särskilt i organisationer som är stora. En respondent förklarade med
koppling till detta att det även är svårt att utbilda på rätt nivå eftersom det kan vara svårt
att veta på vilken kunskapsnivå medarbetarna befinner sig och vad som därav skulle vara en
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bra utbildning för dem. För detta förklarade respondenten även att det finns en komplexitet
att skapa utbildningsmaterial som ska passa för alla. Under intervjuerna framkom det även
att utbildning behöver finnas för olika nivåer då en del behöver mer specialiserade kunskap
medan andra kanske bara behöver en allmän genomgång.
Den sjunde utmaningen som definierades var att få verksamheten att agera. Detta valdes
att ha som en separat utmaning då att genomföra en god utbildning givet utmaningen ovan
i sig kanske inte gör att verksamheten faktiskt agerar utifrån vad de lärt sig. Detta var något
som framkom genom intervjuerna, en respondent förklarade att de som arbetar med säkerhet enbart lägger grunden för arbetet och stöttar alla andra medarbetare till att arbeta med
säkerhet. Respondenten förklarade därav att arbetet med säkerhet är något som de alla ska
arbeta med tillsammans. Från tidigare forskning identifierades inte direkt någon data som
kunde kopplas till detta. Det förklarades dock, såsom förklarat ovan, att tidigare forskning
tog upp vikten av att användarna inom en verksamhet ska involveras och delta (Montezami,
1988; Thong, 2001). Detta går att koppla till att verksamheten ska agera på något sätt. Detta
var dock inte direkt kopplat till att verksamheten ska agera utifrån den utbildning som givits.
Den åttonde utmaningen är att skapa en säkerhetskultur i verksamheten. Detta begrepp
har både framkommit i intervjuerna samt i tidigare forskning. Detta går även att koppla till
de medarbetarattityderna som kommer diskuteras i avsnittet Medarbetarutmaningar nedan då
säkerhetskulturen enligt en av respondenterna beror på de beteenden, attityder och medvetenheten som finns inom en organisation kopplat till säkerhet. I detta förklarade en respondent att de sociala och mentala aspekterna inom organisationen som påverkar säkerhetsarbetet även ingår. I tidigare forskning förklarar Daneshmadnia (2019) att organisationskulturen
ligger på en djupare nivå inom arbetsmiljön, vilket gör att den kan vara svår att se för utomstående. Daneshmadnia förklarar vidare att för att skapa förändring i säkerhetskulturen
krävs det dock att verksamheten först förstår den egna säkerhetskulturen och därav vilka
aktiviteter, attityder och beteende som den innefattar (ibid.).
Kopplat till säkerhetsulturen benämndes även den interna och externa kulturen kopplat till verksamheten som utmanande. Detta framkom under observationen. Med detta menas andra organsiationskulturella faktorer som påverkar säkerhetsarbetet, vilket förklarades
under observationen. Den nionde utmaningen är den interna kulturen, vilket förklarades i
observationen genom exemplet att det kan finnas en intern tystnadskultur inom en organisation vilket kan göra det svårt att genomföra säkerhetsskyddsanalysen då det är svårt att
samarbeta. Den fjortonde utmaningen förklarades också under observationen genom exemplet att verksamhetens lokaler kan behöva vara öppna för allmänheten, vilket därav kan skapa
problematik för säkerhetsarbetet och skapa sårbarheter. Varför detta enbart framkom under
observationen kan vara för att det var väldigt specifika fall som diskuterades kring detta och
att det kanske annars inte är något som framkommer så tydligt i säkerhetsskyddsarbetet. Eftersom detta var så pass specifikt gör det även att forskaren inte lyckades finna något kring
detta i tidigare forskning.
Den tionde utmaningen för verksamheter är att även ta in tillgänglighets- och riktighetsperspektiven, och inte bara konfidentialitetsperspektivet såsom den tidigare lagstiftningen
sagt. Detta benämndes delvis under intervjuerna där en respondent förklarade att dessa perspektiv kommer vara viktiga att ta med i säkerhetsskyddsarbetet. Det benämndes även i tidigare forskning där Jin Cha (2019) förklararde att för informationssäkerhet överlag har dessa
tre perspektiv använts när information kategoriseras som ska skyddas från säkerhetsrisker,
förebygga säkerhetsincidenter, att försäkra om att verksamheten kan fortgå och att minimera
skador på verksamheten. Genom detta har forskaren gjort anatagandet att det är viktigt att
dessa perspektiv har tillkommit i den nya säkerhetsskyddslagstiftningen, samt att verksamheter anpassar sig efter dem.
Som utmaning framkom det även under intervjuerna att det finns en svårighet för verksamheter att hitta rätt nivå i säkerhetsskyddarbetet. Med nivå menas att verksamheten inte
ska lägga ner för mycket kontra för lite resurser på säkerhetsskyddsarbetet. För att handskas
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med detta uttryckte en respondent att en verksamhet behöver jobba analytiskt och systematiskt, vilket kan vara utmanande i sig.
Den tolfte utmaningen som identifierats kommer från observationen. Detta var angående
att det är utmanande att veta var gränsdragningen går för verksamheter. Under observationen förklarades att med gränsdragning menas verksamheters svårighet att se koppling till sin
egen verksamhet och deras påverkan på Sveriges säkerhet och därav hur säkerhetsskyddslagstiftningen påverkar dem och vilka förväntningar som finns på dem. För gränsdragningen
förklarades det även att det innefattar de organisationer som vet om sin vikt på kommunal nivå för säkerheten, men inte om det är tillräckligt omfattande för att påverka säkerhetsskyddet
på nationell nivå. Detta anser forskaren är en utmaning eftersom det är viktigt för verksamheten att förstå sin relation till Sveriges säkerhet för att genomföra säkerhetsskyddsanalysen.
Gränsdragningen innefattar även problematiken i var gränsen går kring vad som ska förändras i verksamheten med koppling mellan den nya och gamla lagstiftningen, vilket framkom
under observationen. Exempelvis om verksamhet kan sammanföra säkerhetsskyddsanalysen
med övriga säkerhetsanalyser verksamheten redan genomför, eller om verksamheten behöver ingå nya säkerhetsavtal och nya grundutredningar för att säkerhetsklassa deras medarbetare. Ingen direkt data från tidigare forskning identifierades som kunde kopplas samman
med denna utmaning, men det kan kopplas till Boekes (2018) diskussion kring att det är svårt
att på nationell nivå koordinera vilka roller och ansvar vilka organisationer ska ha kopplat
till säkerhet, samt att bland annat privata aktörer kan ha andra typer av intressen och definitioner som kan skapa missförstånd.
Den trettonde utmaningen som framkom i intervjuerna och observationen var behovet av
att se konsekvenser hos verksamheter ett steg bort från den egna verksamheten. Detta förklarades både under intervjuerna och observationen att innebär att verksamheten ska kontakta
och kommunicera med bland annat leverantörer, kunder och konkurrenter som påverkas och
påverkar den egna verksamheten. Varför detta behövs förklarade en respondent att är delvis för att bygga upp ett heltäckande säkerhetsskydd på nationell nivå, men också för att se
till att det inte finns brister i säkerhetsskyddet hos andra verksamheter som påverkar verksamheten själv. Detta anser forskaren att dock kan vara utmanande beroende på hur många
externa kopplingar en verksamhet har, vilket gör att detta hör samman med behovet av att
skapa ett helhetsperspektiv gällande säkerhetsskyddsarbetet. Detta diskuterade en respondent utifrån att fokuset inte ska ligga på att ”skydda en papperslapp” för att den i sig inte
är värd någonting, utan det är den säkerhetskänsliga verksamheten som ska skyddas. Gällande säkerhetsskyddsanalysen är det viktigt att definiera och kategorisera vilka uppgifter
och funktioner inom verksamheten som ska skyddas, men skyddet behöver ändå vara heltäckande, för att det inte ska bli som en annan respondent uttryckte sig: ”man sätter upp en
jättestark dörr men samtidigt kanske det inte finns väggar omkring”. Att ha detta helhetsperspektiv är därav en utmaning som bör beaktas. Även denna utmaning är specifik för säkerhetsskyddsanalysen, vilket är varför forskaren tror att det inte fanns någon tidigare forskning
som specifikt diskuterade detta.
Den femtonde utmaningen är behovet av harmonisering. Detta framkom under intervjuerna och förklarades som ett behov av en gemensam förståelse för information utifrån Sveriges ögon. Med harmonisering kopplade även en respondent ihop med att verksamheter
ska vara mer sampratade mellan varandra, för att på detta sätt skapa möjlighet att använda
gemensamma klassificeringar och begrepp. Detta var ett begrepp som togs upp under intervjuerna och som forskaren inte kunde finna i tidigare forskning kopplat till säkerhet. Detta
kan dock vara för att flertalet studier som forskaren studerade var för det interna verksamhetsarbetet och inte dess externa kommunikation.
Den sextonde och sista utmaningen kopplat till verksamhetsnivå är utmaningen att en säkerhetsskyddad verksamhet också kan behöva säkerhetsskyddade leverantörer. Detta framkom under intervjuerna. Detta förklarade flertalet respondenter att kräver att leverantören
för en säkerhetskänslig verksamhet har en förståelse för att verksamheten är säkerhetskänsliga och förstår sin egen position och sitt ansvar för att även upprätthålla ett starkt säkerhets73
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skydd på sin sida och med sin koppling till den säkerhetskänsliga verksamheten. Eftersom
detta var specifikt för säkerhetsskyddet tror forskaren att har gjort att hen inte identifierade
liknande teman i tidigare forskning.
Ledningsutmaningar
De utmaningar som följer under ledningsnivån är:
17. Ledningen känner ansvar i säkerhetsfrågor
18. Ledningen stödjer säkerhetsarbetet
19. Ledningen prioriterar säkerhet
Med ledningsnivå menas den auktoritära nivån i en verksamhet som har en bestämande
och styrande roll över verksamheten. Detta kan vara en ledningsgrupp, styrelsegrupp, chefer,
VD, eller dylikt beroende på verksamhetens struktur.
Den sjuttonde utmaningen som identifierades är att få ledningen att känna ansvar i säkerhetsfrågor. Detta förklarades under en intervju att alltmer börjar bli fallet då verksamhetsutövare tar ansvar för den genomförda säkerhetsskyddsanalysen genom att skriva under
den, och därav ta ansvar för att den är korrekt utförd. Det är därför viktigt att ledningen
förstår detta ansvar och att de tar detta ansvar. I tidigare forskning framkommer det från Daneshmadnia (2019) även att ledningen (eller den auktoritet som verkar inom organisationen)
behöver ta ansvar, vara deltagande, vara förutsägbara, ha transparens och vara effektiva för
att uppnå framgång. Andra tidigare studier visade även på att auktoritetens perspektiv (Caldeira & Ward, 2002; Cragg, 2002; Cragg & King, 1993; Thong, 1999), samt involverande och
deltagande (Caldeira & Ward, 2002; Lin & Wu, 2004; Premkumar, 2003; Thong, 2001; Thong
m. fl., 1997) är viktiga framgångsfaktorer.
Den artonde utmaningen är ännu en utmaning som framkom av intervjuerna. Vilket är
att det finns ett behov av stöd från ledningen för att utföra säkerhetsarbetet. En repsondent
förklarade att detta är viktigt särskilt om stödet för säkerhetsarbetet inte finns då det inom organisationen kan ifrågasättas varför de ska utföra eller arbeta med något som de inte får stöd
uppifrån för att genomföra. Tidigare studier visade även att auktoritetens kunskaper och attityder, i detta fall kopplat till IT, även var en framgångsfaktor (Caldeira & Ward, 2002; Cragg,
2002; Cragg & King, 1993; Thong, 1999). Trots att det inte specifikt är inom området för säkerhet visar detta ändå på att auktoritetens attityd för det som genomförs i en verksamhet är
viktigt. Särskilt om auktoriteten vidare ska stödja detta. Det går även in i de medarbetarattityderna som kommer diskuteras i följande nivå då medarbetarnas attityder till säkerhetsarbete
påverkas av hur deras kollegor och chefer ser på säkerhet.
Den nittonde utmaningen framkom också i intervjuerna, vilket är att ledningen behöver
tycka att säkerhetsarbete är viktigt och prioritera det arbetet i organisationen, annars blir det
svårt att arbeta med det. I en av intervjuerna framkom detta genom begreppet ”perspektivträngsel”, med vilket menas att få in säkerhetsarbetet som ett av de viktiga perspektiven som
ska trängas med de övriga viktiga perspektiven hos en ledning. Detta kan bygga vidare på de
tidigare benämnda utmaningarna där ledningen behöver känna ansvar samt behöver stödja
säkerhetsskyddsarbetete. För att ledningen ska ha möjlighet att genomföra detta måste det
därför vara något som prioriteras.
Medarbetarutmaningar
De utmaningar som följer under medarbetarnivån är:
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20. Attityder
21. Mänskliga fel
22. Regelefterlevnad
23. Förtroendekapital
24. Individuell tolkning
Med denna nivå innefattas alla de utmaningar som beror på den enskilda individen inom
verksamheten.
Den tjugonde utmaningen är de individuella attityderna. Detta var något som tydligt
framkom i tidigare forskning där det förklarades att de individuella attityderna för säkerhetsarbete kunde bero på flera olika faktorer (Herath & Rao, 2009). Herath (2009) förklarade
att det främst var kunskapen hos individerna som påverkade den syn som de hade på säkerhetsarbete och säkerhetsriktlinjer. Andra faktorer som diskuterades var hur mycket säkerhetsarbetet kommer i vägen för deras vanliga arbete, om de ser att det arbete som de lägger
ner leder till någon nytta, om de har de resurser som behövs och förstår de förväntningar
som finns på dem, samt vad för attityd deras närstående kollegor och chefer har på säkerhetsarbetet (ibid.).
Den tjugoförsta utmaningen är att ha kontroll över enskilda individers mående för att
minska risken för mänskliga fel. Detta framkom i en intervju där det förklarades att säkerhetsbrister kan uppstå genom att medarbetarna i en organisation påverkas negativt av sin
privata miljö på något sätt (som exempelvis sjukdom) som vidare kan få konsekvenser i säkerheten på deras arbetsplats. En respondent förklarade att det därför är viktigt för kollegor,
chefer och dylikt som jobbar nära varandra att se beteendeförändringar och förändringar i
välmåendet hos varandra. Samma repsondent förklarade att genom att se detta och säga till
om detta kan därav leda till att risken för säkerhetsbrister på grund av mänskliga misstag
minskas. Denna utmaning identifierades inte i den studerade tidigare forskningen för detta arbete, trots att det är ett väldigt relevant ämne för säkerhet. Detta gör att forskaren tror
att det finns tidigare forskning som tar upp detta, men att det inte framkom i specifikt den
litteratur som studerades.
Den tjugoandra utmaning som framkommit är behovet av regelefterlevnad. En respondent förklarade att med detta menas att medarbetarna ska vilja göra rätt och vilja sköta sig,
samt vilja följa de regler och arbetsrutiner som finns för säkerhetsarbetet. I intervjuerna framkom detta som en framgångsfaktor om denna typ av kultur fanns hos medarbetarna, och att
det är en bra grund att bygga säkerhetsarbetet på för en organisation. I tidigare forskning
förklarade Jin Cha (2019) regelefterlevnad som en medarbetares samtycke till en organisations säkerhetsrutiner, vilket beror på de enskilda medarbetarnas perception, tro, preferens,
intention, samt beteende för säkerhet. Detta är därför något som forskaren anser att bör tas
i beaktande och som en verksamhet ska försöka påverka vid införandet av säkerhetsrutiner.
För att hantera denna utmaning förklarade Singh och Gupta (2019) att verksamheten delvis
behöver skapa denna typ av tankesätt och handlingsmönster för medarbetarna, samt att det
behövs regelefterlvnadskontroller för att se till att säkerhetsreglerna och -rutinerna följs.
Den tjugotredje utmaningen är förtroendekapitalet, vilket framkom under en intervju.
Detta förklarade en respondent att främst gäller för de som arbetar med säkerhet och säkerhetsskydd. Respondenten förklarade att vid arbete med säkerhetsskydd behöver en medarbetare bygga upp ett förtroende med den/de som medarbetaren arbetar för. Detta är något
som tar tid och som kan vara utmanande då verksamheter kan behöva kompetensen hos individer att arbeta med säkerhetsskyddsfrågor, men inte har förtroendet att ge individen det
material eller den kunskap hen behöver. Detta var en specifik utmaning som forskaren hade
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svårt att finna någon koppling till i tidigare forskning, särskilt då detta är en utmaning som
speglas av respondentens egen tolkning och upplevelse av säkerhetsbranschen.
Den tjugofjärde och därav sista utmaningen som framkom av intervjuerna är att säkerhetsregler och -rutiner, samt lagstiftningen i sig, kan tolkas även på individuell nivå. Detta
förklarade en respondent att är viktigt att beakta utifall det sker feltolkningar på den individuella nivån som påverkar säkerhetsarbetet i stort. För att undvika detta förklarar respondenten att det därför är viktigt att tolkningen istället ska genomföras på en högre nivå för att det
inte ska behöva ske en tolkning på den individuella nivån. För att göra detta förklarar respondenten att en verksamheten kan bland annat använda sig av utbildning för medarbetarna där
verksamhetens tolkning förklaras. För denna utmaning fanns det inte någon specifik tidigare forskning som diskuterade detta, men Herath och Rao (2009) förklarar att en orsak till en
medarbetares attityd till en organisations säkerhetsriktlinjer kan skapas utav att medarbetaren inte vet vad som förväntas av dem i deras säkerhetsarbete. Om en medarbetare inte vet
vad som förväntas av hen anser forskaren att det val som medarbetaren då har är att inte
göra någonting, eller själv försöka tolka vad som förväntas av hen.

5.3.2 Ramverk för applicering av säkerhetsskyddsanalys
Utifrån kartläggningen av säkerhetsskyddsanalysen samt de ovanstående identifierade utmaningarna följer det framtagna ramverket för applicering av säkerhetsskyddsanalys. Denna del kommer att presenteras steg för steg utefter de sex steg som säkerhetsskyddsanalysen
består av: 1. verksamhetsanalys, 2. identifiering av skyddsvärde, 3. konsekvensanalys, 4. sårbarhetshotbedömning, 5. sårbarhetsanalys, och 6. identifiering och värdering av säkerhetsåtgärder. För varje steg följer även det resultat som avslutar respektive stegs arbete. Utöver
detta följer även en sjunde del, vilket är det vidare säkerhetsskyddsarbetet som följer efter
en slutförd säkerhetsskyddsanalys. För varje steg kommer de identifierade utmaningarna att
adderas för de fyra huvudområdena som presenterades ovan, vilket är nationella utmaningar, verksamhetsutmaningar, ledningsutmaningar, och medarbetarutmaningar. Utmaningarna
kommer att läggas till för de steg av säkerhetsskyddsanalysen där de identifierats att bör beaktas vid applicering av det steget. Detta är varför forskaren även valt att addera ett sjunde
steg, vidare säkerhetsskyddsarbete, för att visa de utmaningar som specifikt inte hör hemma
i säkerhetsskyddsanalysen utan är utmaningar som bör beaktas i senare säkerhetsskyddsarbete. Efter att varje enskilt steg har presenterats och diskuterats följer det övergripande
ramverket där varje steg av säkerhetsskyddsanalysen har adderats till en övergrippande modell.
För det första steget följer en figur nedan (se figur 5.2). Det första steget i säkerhetsskyddsanalysen är verksamhetsanalysen som förklarats i avsnitt 4.2.1 Verksamhetsanalys. Dokumentstudien visade att i detta steg initieras säkerhetsskyddsarbetet där en verksamhet studerar
den egna verksamheten för att skapa en förståelse av den, samt skapar en verksamhetsbeskrivning som ligger till grund till följande del av säkerhetsskyddsanalysen. Utmaningarna
som identifierats i detta steg ligger inom alla fyra huvudområden. De nationella utmaningarna för detta steg är främst det svala intresse som funnits för säkerhetsskydd och kompetensförsörjningen. Dessa två utmaningar anser forskaren att går in i varandra eftersom ett
allmänt svalt intresse för säkerhetsskydd leder till att det inte finns särskilt många som har
valt att skaffa den kompetens som behövs för säkerhetsskyddsarbete. Detta vidare är problematisk för verksamheter som vill och behöver arbeta med säkerhetsskydd om de inte kan få
tag på den kompetens som behövs för att genomföra säkerhetsskyddsanalysen. Vad gällande
verksamhetsutmaningar identifierades en, vilket är gränsdragningen. Denna utmaning identifierades tillhöra detta steg eftersom det är vid initieringen av säkerhetsskyddsarbetet som
verksamheter kan ha svårt att förstå deras koppling till nationell säkerhet och deras möjliga
tidigare arbete med säkerhetsskydd. De utmaningar som identifierats på ledningsnivå är att
ledningen ska prioritera säkerhet och att ledningen stödjer säkerhetsarbetet. Dessa två utmaningar är viktiga överlag när det gäller säkerhetsarbete, eftersom en verksamhet troligen inte
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kommer prioritera eller jobba med säkerhet om inte ledningen stödjer det eller ser ett behov
av det. Men forskaren ansåg det särskilt viktigt i detta steg eftersom det i grunden är ledingen
som ger sitt stöd i form av att se till att verksamheten har de resurser som krävs för att påbörja med och arbeta vidare med säkerhetsskyddsanalysen. Vad gäller utmaningar på medarbetarnivå identifierades en utmaning, vilket är förtroendekapitalet. Förtroendekapitalet är det
förtroende som en verksamhet känner för en individ när det kommer till säkerhetsskyddsarbete. Eftersom säkerhetsskyddsarbete i regel är känsligt för en verksamhet krävs det att de
medarbetare som arbetar med säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsanalysen får förtroende
från verksamheten att göra det. Detta kan vara utmanande då förtroende byggs över tid och
av erfarenheter.

Figur 5.2: Överblick av det första steget av säkerhetsskyddsanalysen och dess utmaningar.
För det andra steget av säkerhetsskyddsanalysen följer en figur nedan (se figur 5.3). Det
andra steget är identifiering av det skyddsvärda i verksamheten. Detta är en djupare analys
av verksamheten som resulterar i en bedömning av vad det är som är skyddsvärt i en verksamhet, vilket även ska motivera varför det är skyddsvärt. Denna avgränsning som görs går
sedan vidare till följande steg i säkerhetsskyddsanalysen. För detta steg identifierade forskaren inte några specifika utmaningar som bör tas i beaktande vid applicering av detta steg.

Figur 5.3: Överblick av det andra steget av säkerhetsskyddsanalysen och dess utmaningar.
För det tredje steget av säkerhetsskyddsanalysen följer en figur nedan (se figur 5.4). Det
tredje steget är konsekvensanalysen i vilket det identifierade skyddsvärda i verksamheten utifrån föregående steg ska kategoriseras utifrån dess konsekvenser vid möjliga antagonistiska
handlingar. Resultatet av detta steg är därav en konsekvensbedömning av de identifierade
skyddsvärda uppgifterna. För detta steg identifierades utmaningar i två av huvudområdena,
de nationella utmaningarna och verksamhetsutmaningarna. Inom den nationella nivån förekommer en utmaning, vilket är standardisering. Med detta menas att det är utmanande för
verksamheter eftersom de skulle behöva mer nationella standardiseringar över hur verksamheter i Sverige ser på information och hur de ska begränsa de olika kategorierna som används
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i säkerhetsskyddsanalysen. På verksamhetsnivå följde fyra utmaningar. Den första är att se
konsekvenser hos verksamheter ett steg bort. Med detta menas att verksamheten behöver
se vilka konsekvenser som verksamheter som verksamheten har kontakt med på något sätt
har för konsekvenser som de själva möjligtvis måste anpassa sig till. Verksamheter som den
undersökta verksamheten har kontakt med kan exempelvis vara leverantörer, kunder, och
konkurrenter. Med detta följer även den andra utmaningen, vilket är harmonisering. Denna
utmaning innebär att det kan vara svårt för verksamheter och myndigheter att vara sampratade vad gällande de klassificeringar och begrepp som används. Den tredje utmaningen är
tillgänglighets- och riktgighetsperspektiven, med vilket menas att det kan vara utmanade för
verksamheter som tidigare enbart byggt upp sitt säkerhetsskydd runt konfidentialitetsperspektivet att nu tänka om för att vidare tillföra tillgänglighets- och riktgihetsperspektiven.
Den fjärde och sista utmaningen för detta steg är utmaningen med att använda rätt nivå för
rätt mängd av resurser. Med detta innebär att det för detta steg kan vara svårt att veta hur omfattande säkerhetsskyddsarbetet kommer vara och därav hur mycket resurser som behövs.

Figur 5.4: Överblick av det tredje steget av säkerhetsskyddsanalysen och dess utmaningar.
För det fjärde steget av säkerhetsskyddsanalysen följer en figur nedan (se figur 5.5). Detta steg är sårbrhetshotbedömningen, i vilket verksamheten ska göra en bedömning av vilka
möjliga antagonistiska hot som finns som kan komma att påverka dem negativt och uppfylla
de tidigare identifierade konsekvenserna. Resultatet av detta steg är en dokumenetarad dimensionerande hotbild. För detta steg identifierades en utmaning på nationell nivå, vilket är
gråzonsproblematiken. Denna utmaning gör det svårt att identifiera och kategorisera antagonistiska händelser eftersom de hamnar i en gråzon mellan krig och fred, samt yttre och inre
säkerhet.

Figur 5.5: Överblick av det fjärde steget av säkerhetsskyddsanalysen och dess utmaningar.
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För det femte steget av säkerhetsskyddsanalysen följer en figur nedan (se figur 5.6). Detta
steg är sårbarhetsanalysen. I detta steg ska verksamheten identifiera och besikta de säkerhetsskyddsåtgärder som redan är befintliga i verksamheten och testa hur effektiva dessa är
för att därav se vilka sårbarheter som finns. Resultatet av detta steg är därav att identifiera
sårbarheter i verksamheten. För detta steg har fyra utmaningar identifierats som återfinns
i två huvudområden. På nationell nivå är utmaningen att få med privata och nya aktörer.
Med detta menas att det är utmanande att få de aktörer som inte arbetat med säkerhetsskydd
förrut att börja göra det, då dessa verksamheter annars kan vara en sårbarhet för andra verksamheter och det nationella skyddet i stort. På verksamhetsnivå är en av utmaningarna att
leverantörerna för en säkerhetsskänldig verksamhet också ska vara säkerhetsskyddade, vilket går lite in på den tidigare benämnda nationella utmaningen. Utifall en säkerhetskänslig
verksamhet har leverantörer som inte är säkerhetsskyddade innebär det att även de utgör en
sårbarhet i verksamheten beroende på leverantörens roll och beroenden som verksamheten
har till dem. De andra två utmaningarna på verksamhetsnivå är den interna och den externa
kulturen. Med detta menas hur den interna kulturen inom verksamheten kan påverka sårbarheterna (exempelvis och det finns en tystnadskultur inom verksamheten), samt den externa
kulturen påverkan på sårbarheterna (exempelvis beroende på hur öppna verksamhetens lokaler behöver vara för allmänheten).

Figur 5.6: Överblick av det femte steget av säkerhetsskyddsanalysen och dess utmaningar.
För det sjätte steget i säkerhetsskyddsanalysen följer en figur nedan (se figur 5.7). I detta steg sker en identifiering och värdering av säkerhetsskyddsåtgärder, vilket genomförs genom att se på de föregående tre stegen (konsekvensanalysen, sårbarhetshotbedömningen och
sårbarhetsanalysen) och utifrån dessa se vilka säkerhetsåtgärder som behöver genomföras i
verksamheten. Resultatet av detta steg blir därav en rangordning av de säkerhetsskyddsåtgärder som verksamheten behöver arbeta vidare med i säkerhetsplanen. För detta steg identifierades en utmaning på ledningsnivå, vilket är att ledningen ska känna ansvar i säkerhetsfrågor. Detta innebär att det är viktigt att säkerhetsskyddsanalysen blir utförd på korrekt sätt
och att det är utmanande att få ledningen att känna ett ansvar över säkerhetsskyddsanalysen och därav kontrollera att den genomförts på korrekt sätt. Eftersom någon ledande aktör
(såsom styrelse, VD, verksamhetsutövare eller dylikt) behöver skriva under den genomförda
analysen blir det därför viktigt att den ledande aktören även känner ansvar över den och vet
vad som innefattats av den genomförda säkerhetsskyddsanalysen.
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Figur 5.7: Överblick av det sjätte steget av säkerhetsskyddsanalysen och dess utmaningar.
Följande del är den sista delen av ramverket, vilket valts att benämnas som ”vidare säkerhetsskyddsarbete”. Detta har forskaren valt att göra eftersom denna studie inte har studerat
det säkerhetsskyddsarbete som följer efter skerhetsskyddsanalysen, men för denna studie
identifierades trots allt ett antal utmaningar som specifikt inte identifierades att höra hemma
inom säkerhetsskyddsanalysen. Denna identifiering gjordes utifrån att säkerhetsskyddsanalysen är ett grundarbete som genomförs av anställda som är insatta i säkerhetsskydd, medan
det vidare säkerhetsskyddsarbete tar vid de utmaningar som kommer gällande att föra vidare kunskapen till övriga verksamheten och medarbetare. För att visa på att dessa utmaningar
trots detta är viktigt i säkerhetsskyddsarbetet, men inte specifikt för säkerhetsskyddsanalysen, skapades detta mer öppna steg för att visa på att utmaningarna kan komma att vara viktiga i senare steg av säkerhetsskyddsarbetet. En överblick av detta steg följer i figur 5.8 nedan.
För detta steg identifierades sju utmaningar inom två huvudområden. På verksamhetsnivå
identifierades att det kan vara utmanande att genomföra utbildning för verksamheten om
säkerhetsskydd på rätt nivå och för rätt mängd personer. Vidare utmaning var även att få
verksamheten att agera på den kunskap som ges genom utbildningen. Den tredje utmaningen på denna nivå är att skapa en säkerhetskultur i verksamheten. De övriga utmaningarna är
på medarbetarnivå och berör de individuella attityderna till säkerhetsarbete, de mänskliga
fel som kan inträffa i det vardagliga säkerhetsarbetet, medarbetarnas regelefterlevnad, samt
den individuella tolkningen av säkerhetsskyddslagstiftningen och de säkerhetsåtgärder som
ska genomföras i verksamheten.

Figur 5.8: Överblick av det vidare säkerhetsskyddsarbetet och dess möjliga utmaningar
Med detta har alla steg av ramverket presenterats och diskuteras. För att få en överblick
av alla dess steg och hur de följer på varandra har ett övergripande ramverk tagits fram som
följer i figur 5.9 nedan.
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Figur 5.9: Det framtagna ramverket för applicering av säkerhetsskyddsanalys.
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Slutsatser

Detta avsnitt kommer inledas med en sammanfattning av den genomförda studien som kommer koppla
tillbaka till studiens grundläggande problemområde och syfte. Utifrån detta följer sedan studiens sammanfattade slutsatser i tre delar. Först genom att presentera de utmaningar som identifierats kopplat
till säkerhetsskyddsanalys. Sedan genom en presentation av studiens framtagna ramverk. Slutligen
följer en genomgång av denna studies kunskapsbidrag.

6.1

Sammanfattning av den genomförda studien

I inledningen formulerades de problem som identifierats inom området för säkerhetsskyddsanalys. På ett mer generellt plan från tidigare forskning identifierades den problematik kring
verksamheters införande av interna kontrollmekanismer kopplat till säkerhet. Som avgränsning av detta enorma problemområde identifierades ett kunskapsgap vad gällande den uppdaterade säkerhetsskyddslagstiftningen i Sverige. Säkerhetsskyddsagstiftningen uppdaterats
den 1 april 2019, vilket gjorde den aktuell vid denna studies utförande. Detta innebar att antalet genomförda vetenskapliga studier inom detta område var knapp och därav hade ett
behov av utfyllnad. Specifikt hade Säkerhetspolisen vidare uttryckt att det funnits brister i
säkerhetsskyddet ute i de verksamheter som de haft tillsyn över. Vilket de konstaterat att berott på en ofullständig säkerhetsskyddsanalys. Detta specifika identifierade problemområde
skapade därför grunden för detta arbetes studieområde. Utifrån detta identifierade problem
var därav studiens syfte att skapa en god och övergripande förståelse av säkerhetsskyddsanalysen, vad den innefattar och hur den ska genomföras, samt identifiera utmaningar som
påverkar säkerhetsskyddsanalysens genomförande för att vidare skapa ett ramverk för applicering av säkerhetsskyddsanalysen för civila verksamheter inom Sverige.

6.2

Utmaningar

Utifrån denna studies första frågeställning: Vilka utmaningar finns det vid applicering av säkerhetsskyddsanalys för civila verksamheter inom Sverige?, har 24 utmaningar identifierats. Dessa
utmaningar togs fram genom fyra semistrukturerade intervjuer med fem respondenter där
alla arbetade med säkerhetsskydd inom olika organisationer, samt genom en observationsstudie i form av ett säkerhetsskyddsforum där deltagarna också var personer som arbetade
med säkerhetsskydd. Resultatet från dessa empiriinsamlingar analyserades först separat genom analys inspirerad av grundad teori, där en initial kategorisering av utmaningar genomfördes. Detta ledde sedan till en övergripande analys där liknande kategorier i båda empirikällor kopplades samman. De kategorier som identifierats i empirin jämfördes sedan med
denna data från tidigare forskning. De 24 utmaningar som identifierades utifrån denna empiriinsamling och -analys kategoriserades in i fyra övergripande nivåer:
• Nationella utmaningar
• Verksamhetsutmaningar
• Ledningsutmaningar
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• Medarbetarutmaningar
De nationella utmaningarna är de utmaningar som finns på en nationell nivå och som
det är svårt för enskilda verksamheter att göra något åt. De utmaningar som identifierades
i denna kategori var: att det är svårt med kompetensförsörjning, att det finns behov av en
standardisering, att det finns en gråzonsproblematik, att få med privata och nya aktörer i
säkerhetsskyddsarbetet, och att det är ett allmänt svalt intresse för säkerhetsskydd.
Majoriteten av utmaningarna identifierades dock att finns på verksamhetsnivån, vilket
är de utmaningar som enskilda verksamheter behöver handskas med. Utmaningarna inom
denna kategori skiljde sig även från varandra i två olika underområden, det fanns delvis de
utmaningar som fanns internt inom verksamheten, samt utmaningar kring verksamhetens
externa arbete. De interna utmaningarna på verksamhetsnivå var: att det är svårt att utbilda verksamheten, att det vidare är svårt att få verksamheten att agera utefter utbildningen,
att det är svårt att skapa en säkerhetskultur, att den interna kulturen kan krocka med säkerhetsarbetet, att säkerhetsskyddsarbetet behöver genomföras med tanke på tillgänglighetsoch riktighetsperspektiven, och att det är svårt att hitta rätt nivå för rätt mängd resurser. För
de externa utmaningarna identifierades: att det är svårt att veta var gränsdragningen kring
verksamhetens värde för nationen går, att det är svårt att arbeta med konsekvenserna hos
verksamheter som finns ett steg bort, att den externa kulturen kan krocka med verksamhetens säkerhetsarbete, att det är svårt att skapa en harmonisering, och att det är en utmaning
att se till att verksamhetens leverantörer är säkerhetsskyddade.
Det tredje huvudområdet är de utmaningar som finns på ledningsnivå. För detta område
identifierades tre huvudsakliga utmaningar: att det är svårt om inte ledningen känner ansvar
i säkerhetsfrågor, att det är svårt om ledningen inte stödjer säkerhetsarbetet, och att det är
svårt om ledningen inte prioriterar säkerhet i verksamheten.
Slutligen på den fjärde nivån är de utmaningar som identifierades på medarbetarnivå. De
utmaningar som identifierades här var: att medarbetarnas attityd påverkar säkerhetsarbetet,
att mänskliga fel påverkar säkerhetsarbetet, att medarbetarnas förmåga till regelefterlevnad
påverkar säkerhetsarbetet, att förtroendekapitalet hos en enskild medarbetare är svårt att
bygga upp, och att det är svårt att undvika en individuell tolkning av säkerhetsskyddet inom
verksamheten.

6.3

Ramverk

Utifrån denna studies andra frågeställning: Hur bör dessa verksamheter applicera säkerhetsskyddsanalys för att handskas med de identifierade utmaningarna?, har ett ramverk tagits fram. Detta
genomfördes i två steg. Först, utifrån denna studies dokumentstudie genomfördes en grundläggande kartläggning av säkerhetsskyddssanalysen. Sedan användes denna kartläggning
och de identifierade utmaningarna som togs fram utifrån frågeställning 1 för att tillsammans
bilda ett ramverk. Framtagningen genomfördes genom att ta inspiration från processen att ta
fram ett NIMSAD-ramverk. Vilket är varför framtagningen genomfördes i åtta steg i enlighet med det. Det resulterande ramverket byggdes upp i sju separata delar som skapade en
helhet. Dessa sju delar är de sex steg som säkerhetsskyddsanalysen består av, samt ett sjunde
steg för ”vidare säkerhetsarbete” som skapades för de utmaningar som inte identifierades
tillhöra säkerhetsskyddsanalysen specifikt, men som kan vara av vikt vid senare arbetssteg i
säkerhetsskyddsarbete som helhet.
Det första steget i ramverket (och då i säkerhetsskyddsanalysen) är verksamhetsanalysen.
Vid arbete med verksamhetsanalysen identifierades sex tillhörande utmaningar: att det finns
ett svalt intresse för säkerhetsskydd, att det är svårt med kompetensförsörjning, att det är
svårt för verksamheter att genomföra en gränsdragning, att det är svårt om ledningen inte
prioriterar säkerhet eller stödjer säkerhetsarbete, samt att det är svårt för en individ att bygga
upp ett förtroendekapital för att få arbeta med en verksamhets säkerhetsskyddsarbete. Arbetet i detta steg ska resultera i en förståelse av verksamheten och en verksamhetsbeskrivning.
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Det andra steget är identifieringen av skyddsvärde. För detta steg identifierades inte några specifika utmaningar i denna studie. Detta steg ska resultera i en lista med bedömda
skyddsvärden med tillhörande motivering.
Det tredje steget är konsekvensanalysen. I detta steg identifierades fyra utmaningar: att
det är svårt för verksamheter att utföra säkerhetsskyddsarbetet utan omfattande standardiseringar på nationell nivå, att det är svårt att undersöka konsekvenser hos verksamheter som är
ett steg bort, att det är svårt för verksamheter att ha en harmonisering, att det är utmanande
för verksamheter att anpassa säkerhetsarbetet efter tillgänglighets- och riktighetsperspektiven, och att det är svårt för verksamheter att sätta rätt nivå för rätt mängd resurser i säkerhetsskyddsarbetet. Resultatet av detta steg är en konsekvensbedömning av de identifierade
skyddsvärda uppgifterna.
Det fjärde steget är sårbarhetshotbedömningen. Till detta steg identifierades en utmaning,
vilket är att det finns en gråzonsproblematik. Med detta menas att det är svårt att identifiera
och kategorisera antagonistiska händelser och hot då de hamnar i en gråzon. Resultatet av
detta är en dimensionerande hotbeskrivning.
Det femte steget är sårbarhetsanalysen. För detta steg identifierades fyra utmaningar: att
det är svårt på en nationell nivå att få med privata och nya aktörer på säkerhetsskyddsarbetet,
att det är svårt att se till att en säkerhetskänslig verksamhets leverantörer är säkerhetsskyddade, och att den interna och externa verksamhetskulturen påverkat säkerhetsskyddsarbetet.
Resultatet av detta steg är en lista på identifierade sårbarheter.
Det sjätte och sista steget i säkerhetsskyddsanalysen är identifieringen och värderingen
av säkerhetsåtgärder. För detta steg identifierades en utmaning, vilket är att en svårighet kan
vara om ledningen inte känner ansvar i säkerhetsfrågor och då säkerhetsskyddsanalysen.
Detta steg resulterar i en rangordning av säkerhetsskyddsåtgärder som ska genomföras.
Det sjunde steget som lagts till i ramverket är kallat ”vidare säkerhetsskyddsarbete” för
att inte specificera var i säkerhetsskyddsarbetet dessa utmaningar kan förekomma. Denna
del skapades för att de utmaningar som ansågs ha vikt för säkerhetsskyddsarbetet skulle
vara en del av resultatet trots att de specifikt inte är av vikt för de specifika delarna av säkerhetsskyddsanalysen. De identifierade utmaningarna för detta steg är följande: att det är
svårt att utbilda verksamheten, och att det är svårt att få verksamheten att agera utefter den
utbildning som det fått, att det är svårt att skapa en säkerhetskultur i verksamheten, att det
är svårt att påverka individuella attityder till säkerhetsarbete, att det är svårt att påverka
mänskliga fel, att det är svårt att påverka medarbetarnas regelefterlevnad, samt att det är
svårt att påverka den individuella tolkningen som görs av säkerhetsskyddsarbetet och säkerhetsskyddslagstiftningen.

6.4

Kunskapsbidrag

Utifrån studiens problemområde förklarat i avsnitt 6.1. Sammanfattning av den genomförda studien ovan finns det ett kunskapsbidrag på tre nivåer. På en mer generell nivå förklarades det
att det fanns en problematik kring verksamheters införande av kontrollmekanismer kopplat till säkerhet. Vad denna studie bidragit med kopplat till detta är att skapa ett stöd och
en förståelse för säkerhetsskyddsanalysens utförande, vilket är en del av säkerhetsarbetets
grundarbete och förutsättning för att ta fram effektiva och anpassade kontrollmekanismer
för verksamheter. Vidare var detta ett studieområde som hade behov av utfyllnad, vilket har
uppfyllts genom denna studies genomförande. Förhoppningsvis har denna studie skapat en
grund för kommande studier kopplat till säkerhetsskyddslagstiftningen som kan fortsätta
fyllas ut. Det tredje problemområde som förklarades var den uttryckta problematiken kring
bristen i säkerhetsskyddet hos verksamheter på grund av en ofullständig säkerhetsskyddsanalys. För dessa verksamheter har denna studie bidragit med forskarens tolkning av säkerhetsskyddsanalysens genomförande och bidragit med utmaningar som kan vara till nytta för
verksamheterna att ta i beaktande vid analysens genomförande.
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Denna studie har även bidragit med en egen tolkning och förståelse av säkerhetsskyddslagstiftningen som kan vara till nytta och av intresse på flera nivåer. Främst finns denna nytta
hos de enskilda civila verksamheterna som studien har inriktat sig mot, men det kan även
finnas en nytta hos tillsynsmyndigheter, på nationell nivå, eller till och med för studier inom
detta område genomförda i andra länder som vill ha det svenska perspektivet på säkerhetsskydd.
Vad gällande denna studies generaliserbarhet kan detta kopplas tillbaka till förklaringen given i avsnitt 2.5 Kvalitet. Där förklaras att denna studie är generaliserbar till den grad
att den bygger på ett representativt urval i form av intervjuade respondenter från relevanta
organisationer, relevant litteratur, samt genom den triangulering som genomförts genom att
inhämta empiri från tre olika källor för att skapa ett resultat uppbyggt på validitet och generaliserbarhet. Viktigt att poängtera är dock att detta är en kvalitativ fallstudie där ett specifikt
fenomen har undersökts i en specifik kontext i en specifik tid, där resultatet som tagits fram
är tendenser som identifierats för detta specifika fenomen. Detta gör resultatet generaliserbart till den grad att det även kan stämma för samma fenomen i en liknande kontext under
en liknande tid. Alltså, att se fenomenet som säkerhetsskyddanalys, att se kontext som civila
verksamheter inom Sverige, och tid är tiden runt studiens genomförande. Eftersom det sker
en utveckling hela tiden och framtiden är oförutsägbar är det svårt att veta under hur lång
tid denna studie är relevant för, men i dagsläget kopplat till den säkerhetsskyddslagstiftning
som finns i dag och kopplat till att denna studie genomfördes under lagstiftningens tidiga
utgivningsskede anser forskaren att denna studie är generaliserbar.
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Reflektion

Avslutningsvis följer en reflektion över den genomförda studien. Dispositionen för reflektionen är som
följande, först diskuteras studiens trovärdighet, som sedan övergår till reflektion kring studiens användbarhet och dess betydelse. Sedan följer en reflektion över studiens konsekvenser. Därefter följer
reflektion för studiens process, metod och resultat. Kapitlet avslutas med en avslutande reflektion kring
möjliga fortsatta studier inom området.

7.1

Trovärdighet

Utifrån tidigare diskussion kring denna studies kvalitet och generaliserbarhet (se avsnitt 2.4
Kvalitet och avsnitt 6.3 Kunskapsbidrag) där studiens triangulering, att studien utgår från tre
olika källor, samt studiens situationsbundenhet påverkar generaliserbarheten. Genom detta
kan denna studie anses trovärdig utifrån det fenomen som undersökts och den specifika kontext som fenomenet studerats inom. Det är av vikt att förhålla sig kritiskt till att detta är en
fallstudie, det är ett specifikt fall som undersökts och det i sig har sina begränsningar. Trots
detta anser forskaren att urvalet för denna studie har varit representativt i hög grad. Det som
dock är värt att reflektera över är att nästan alla respondenter hade erfarenheter inom offentlig sektor, vilket gör att den privata sektorn inte blev representerad i denna studie. Den
privata sektorn är dock något som skulle vara intressant att vidare studera, vilket kommer
diskuteras mer i avsnitt 7.5 Vidare studier nedan. Att den privata sektorn inte blev representerad i lika hög grad i denna studie som offentlig sektor anser dock forskaren att inte hade
någon större inverkan på studiens trovärdighet. Detta eftersom offentlig sektor har mer erfarenhet av säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsskyddsarbete, och de respondenter
som därav jobbade med säkerhetsskydd inom offentlig sektor hade därav mycket kunskap
att bidra med i denna studie. En annan ensidighet som dock blev av detta var att alla respondenter hade hög kompetens inom säkerhetsskyddsområdet, vilket dock var bra för denna
studie. Men resultatet hade möjligtvis blivit annorlunda om respondenterna även hade haft
blandade kompetenser inom området och en blandad mängd erfarenhet.
Något annat som är viktigt att förhålla sig kritiskt till är denna studies dubbla hermeneutik. Den dubbla hermeneutiken beskrevs i avsnitt 2.1 Filosofiskt antagande och den innebär
att forskaren gör en subjektiv tolkning av empiri som även den är en subjektiv tolkning genomförd av respondenten. Detta innebär en dubbel tolkning där det lätt kan bli misstag och
missförstånd om forskaren inte är försiktig. Men som tidigare förklarat anser forskaren att
urvalet repsondenter för denna studie var representativt, vilket gör att den tolkning som respondenterna gjort troligen var relevant och sanningsenligt för dem, och som därav även
kan vara relevant för fler. Det resultat som framkom i denna studie var även de trender som
forskaren kunde se i ett flertal av intervjuerna. Detta har försökts visats genom transparens
i presentationen av empirin i avsnitt 4.3 Empiri av semistrukturerade intervjuer, där antalet respondenter som diskuterat ett visst område visas i tabell 4.12.
I övrigt hade studiens trovärdighet troligen ökat med ett ökat antal respondenter, fler observationstillfällen och en mer omfattande dokumentstudie. För denna studie utfördes totalt
fyra intervjuer med fem respondenter, en observationsstudie för ett säkerhetsskyddsforum
där runt 12 personer deltog, samt fyra dokument som studerades för dokumentstudien. På
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grund av avgränsningar i form av tid och forskarens egen förmåga var detta den omfattning
som var möjlig att utföra. Och trots begränsningen i empirin anser forskaren att detta inte
påverkade trovärdigheten i resultatet, men att en större empiriinsamling kunde möjligtvis ha
givit ett mer intressant resultat och en större utfyllnad i resultatet.
Slutligen bör även tidsaspekten benämnas. Denna studie ligger i tiden och är relevant för
säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsskyddsarbetet idag, vilket gör att trovärdigheten
av denna studie och dess resultat är som mest i nuet och en viss tid framåt. Men beroende på
hur lagstiftningen utvecklas och ändras, och hur verksamheter lyckas anpassa sig och arbeta
med säkerhetsskydd, kanske vissa av de identifierade utmaningarna i denna studie inom
några år inte är relevanta längre eftersom det kommit lösningar på dem. Forskaren anser
dock att detta enbart är något positivt, särskilt om denna studie har bidragit till att hantera
dessa utmaningar.

7.2

Användbarhet och betydelse

Redan i bakgrunden (se avsnitt 1.3 Syfte) förklarades den allmänna nyttoaspekten av denna
studie. Där förklaras att denna studies nyttoaspekt devlvis ligger i det faktum att säkerhetsskyddslagstiftningen är så pass ny och relativt outforskad, särskilt vad gällande vetenskapliga studier kring ämnet där forskaren inte kunde hitta några relevanta studier inom ämnet. Nyttoaspekten ligger även delvis i det faktum att säkerhetsskydd är någonting kritiskt
och viktigt. Säkerhetsskydd syftar på den nationella skyddet för Sveriges säkerhet, där brister i säkerhetsskyddet kan leda till skada på bland annat samhällsstrukturer, människor och
människors hälsa. Säkerhetsskyddsbrister kan leda till antagonistiska händelser där viktiga
samhällsfunktioner ligger nere under en längre tid, såsom elförsörjning, kommunikationskanaler, och vattenförsörjning. Att därav ha genomfört denna studie, vars syfte har varit att
stödja och skapa en förståelse av grundarbetet som behöver göras i säkerhetsskyddet i form
av säkerhetsskyddsanalysen för de civila verksamheter i Sverige som behöver arbeta med
detta, anser forskaren att har stor betydelse. Oavsett till vilken grad denna studies resultat
kan komma till användning, antingen inom fortsatta vetenskapliga studier eller praktisk applicering i verksamheter, är forskaren säker på att det kommer till nytta.

7.3

Konsekvenser

I metodkapitlet diskuterades denna studies etiska förhållningssätt och studiens inverkan på
människor och samhälle utifrån ACM:s sju generella etiska principer (se avsnitt 2.8 Etik).
Enligt den första principen förklarades att denna studie ämnar bidra till samhället och det
mänskliga välmåendet genom att stödja verksamheter att skapa ett säkerhetsskydd som beskyddar den egna verksamheten och dess information, som i sin tur bidrar till att individer
inte kommer till skada och att större förödande konsekvenser för samhället inte kommer
att ske då den tjänst eller produkt som verksamheten levererar skadas eller förstörs. Det resultat som framkommit i studien har lagt sig på en generaliserbar och styrande nivå, vilket
inte har ämnat att gå emot några grundläggande mänskliga rättigheter eller uppmana till
begränsning av individers rätt till autonomi. På samma sätt förklaras det även genom den
andra principen att denna studie har undvikit att göra skada genom att agera hjälpmedel
för verksamheter för att beskydda den egna verksamheten och inta en defensiv roll för Sveriges säkerhet. Att bygga upp denna typ av defensiva skydd är en del av att undvika den
skada som principen förklarar. Skadan som förklaras är exempelvis på deras egendom, rykte
och miljö, att information inte skadas eller avslöjas, samt att individer och samhället inte tar
skada. Att denna studie agerar hjälpmedel för att bygga upp detta skydd och undvika denna skada anser forskaren därför att motiverar denna studies minimala inverkan på negativa
konsekvenser. De övriga etiska principerna berör studiens utförande och är därav inte direkt
relaterat till studiens konsekvenser.
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Studiens process, metod och resultat

Studiens övergripande process anser forskaren att var motiverat och relevant för den typ av
studie som utfördes. Eftersom studiens område, säkerhetsskydd, var nytt för forskaren inleddes studien därför med att inhämta information som var relevant för ämnet. Detta innebär att
delar av dokumentstudien var inledande för studien. Detta ansåg forskaren att var behövligt
eftersom forskaren annars hade haft svårt att få en överblick av området för att vidare begränsa det och även relatera till andra områden som tas upp i studien. Utifrån forskarens
djupare förståelse av området genomfördes sedan en sökning av studieområdets bakgrund.
Detta ledde fram till att avgöra det problemområde, syfte och frågeställningar som studien byggdes på. Studien grundade sig därav i det induktiva resonemanget där forskaren fick
möjlighet att först undersöka studieområdet och samla in data innan bildningen av frågeställningarna genomfördes och resultat från tidigare forskning samlades in. Utifrån detta kunde
sedan den övriga empiriinsamlingen genomföras, då forskaren hade mer kunskap och kompetens att genomföra intervjuer inom studiens område. När empirin sedan samlats in kunde
insamling och granskning av tidigare forskning genomföras. Efter detta genomfördes empirianalysen.För detta föreföll det tolkande forskningsperspektivet och den dubbla hermeneutiken mest passande eftersom forskaren visste om att empirin skulle kräva en subjektiv
tolkning, samt en dubbel tolkning av både forskaren och de respondenter som intervjuades.
Att göra detta antagande redan i det filosofiska antagandet föreföll sig därför naturligt. Utifrån den genomförda analysen följde en resultatbeskrivning och diskussion för besvarandet
av den första frågeställningen, som sedan byggde vidare på en resultatbeskrivning och diskussion för besvarandet av den andra frågeställningen. Denna process följer forskarens kunskapsutveckling, vilket är varför den valdes. I efterhand ser dock forskaren att studien kunde
genomförts även på andra sätt. Exempelvis kunde forskaren ha intagit en mer abduktiv eller
deduktiv ansats där tidigare forskning skulle fått en större inledande roll som möjligtvis skulle gett en annan riktning åt empiriinsamlingen samt resultatet. En anledning till varför inte
forskaren valde att göra på detta sätt var för att forskaren ville påbörja empiriinsamlingen
snarast möjligt eftersom det möjligtvis skulle vara svårt att få tag på respondenter eftersom
individer är oberäkneliga vad gällande möjlighet och tid till att delta i empiriinsamling. Trots
detta skulle dock forskaren nu i efterhand velat att studien skulle varit mer teoritung i dess
startskede.
För studien valdes kvalitativ metod som forskningsansats. Detta ansåg forskaren motiverat då studieområdet var relativt outforskat och att kvalitativ data då skulle säga mer om
området än vad kvantitativ data skulle göra. I allafall i dagsläget för denna studie. Vidare
som forskningsdesign valdes en fallstudie. Detta föreföll också självklart då forskaren utförde
denna studie i samarbete med konsultföretaget Knowit, där företaget naturligt blev studiens
fall. I denna studie beslutades det att Knowit inte skulle vara anonymt. Detta val grundar
sig i flera olika anledningar. För det första var det eftersom studien genomfördes i samarbete
med dem och att forskaren därför ansåg att hen ville tillskriva deras roll i arbetet och det
stöd som de givit i arbetet. För det andra var det eftersom ingen känslig information om dem
framkommer i detta arbete. Och för det tredje skede sökningen av relevanta respondenter
genom dem, vilket gjorde att respondenterna visste om att studien genomfördes i samarbete med Knowit, och vilket vidare gjorde att detta var något som forskaren ville vara tydlig
med för även läsaren av denna studie. Att respondenterna visste om att studien genomfördes i samarbete med Knowit kan ha påverkat empiriinsamlingen, vilket i efterhand gör att
det kunde varit bättre om forskaren själv hade kontaktat respondenterna och därav skulle
hemlighålla detta. Men då hade forskaren troligen inte fått tillgång till dessa respondenter
eller möjligtvis inte fått dem att delta i studien då det var deras koppling till företaget och till
de nyckelaktörer som forskaren hade kontakt med som kan ha varit en avgörande faktor till
att de ställde upp. Därav hoppas forskaren att hens tydlighet under empiriinsamlingen kring
respondenternas konfidentialitet har övervägt det faktum att de kanske ville hemlighålla viss
fakta på grund av Knowits inblandning i studien.
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För studiens empiriska datainsamling användes tre olika metoder; dokumentstudie, semistrukturerad intervju, och observation. Detta eftersom forskaren ville höja studiens trovärdighet genom att hämta in tolkningar från flera olika källor. För den empiriska dataanalysen användes två metoder, hermeneutisk analys för dokumentstudien och analys inspirerade från
grundad teori för de semistrukturerade intervjuerna och observationen. Hermeneutisk analys valdes eftersom det passade med studiens grundläggande filosofiska synsätt, den dubbla
hermeneutiken. Att använda denna analysmetod gjorde att forskaren kunde bibehålla samma tolkande synsätt genom hela arbetet och använda samma analysprocess i litteraturstudien som med studiens övriga arbete. Att vidare använda analysmetoden som inspirerats av
grundad teori var för att forskaren inte ville vara låst vid den grundade teorins strikta tillvägagångssätt, utan forskaren ville ha friheten att bearbeta empirin på det sätt som visade
sig mest passande för det material som samlats in. Dock ansågs den flexibilitet som grundad
teori ger, att forskaren kunder röra sig emellan det empiriska materialet, kodning, kategoriindelning, berikande av kategorier och teoribildning, passande för studien och forskarens
kunskapsutveckling. Att empiri från både de semistrukturerade intervjuerna och observationen genomgick denna typ av analys var för att resultatet från båda dessa källor skulle
tolkas och jämföras med varandra för att besvara frågeställning 1 och identifiera utmaningar
med säkerhetsskyddsanalysen. Att båda empirikällor därav analyserats på samma sätt gjorde denna jämförelse enklare. I efterhand tror forskaren att det möjligtvis hade varit enklare
om hela studien utgått från en analysmetod för samtlig insamlad empiri. På detta sätt kunde
kodningen och kategoriindelningen som resultatet bygger på utgått från samma metod och
därav hade sammankopplingen och analysen av all empiri varit enklare att genomföra. Detta
kunde även ha skapat en större tydlighet i studiens arbetsprocess.
För studiens resultat besvarades två frågeställningar genom framtagningen av utmaningar, samt ett ramverk för applicering av säkerhetsskyddsanalys. För framtagningen av utmaningar låg ett stort fokus på empirin som framkom från intervjuerna. Eftersom detta vägde
tungt gör det att resultatet främst togs fram därifrån. Det som är viktigt att poängtera i detta är att alla utmaningar därav inte bygger på tidigare forskning utan på den tolkning som
respondenterna gjort av studiens ämnesområde. I efterhand hade troligen generaliserbarheten och trovärdigheten höjts utifall resultatet i större utsträckning hade byggt på tidigare
forskning, men som tidigare noterat var mängden tidigare forskning inom specifikt säkerhetsskydd knapp, vilket gjorde det svårt för forskaren att grunda vissa delar av resultatet i
forskning som inte fanns. För framtagningen av ramverket användes NIMSAD-ramverket
som grund för att det metodiskt skulle byggas upp. Eftersom frågeställning 1 var utmaningsfokuserad gjorde det att detta ramverk passade bra som grund. Dock är egentligen
NIMSAD-ramverket fokuserat på undersökning och framtagning av ramverk för en specifik organisation, medan i detta fall var det ingen enskild organisation som var i åtanke för
ramverket. Detta gör att framtagningen möjligtvis gick till på ett sådant sätt som från början
inte var tänkt för NIMSAD-ramverket att användas på. Forskaren valde dock att hellre utgå
från NIMSAD-ramverket och anpassa det till studien än att forskaren skulle tagit sig egna
friheter med framtagningen av ramverket, vilket skulle kunnat påverka resultatet.
Eftersom säkerhetsskydd är ett omfattande område som består av många delar av informationssäkerhet som behöver beaktas var det svårt för forskaren att avgöra vad hen skulle
fokusera på. I detta arbete valde forskaren att lägga sig på en styrande nivå av säkerhetsskyddsarbetet och därav inte fördjupas sig i specifika operativa faktorer av säkerhetsskyddet.
Detta gjorde att forskaren ville benämna både mänskliga och sociala faktorer, IT-faktorer och
faktorer för informationssystem, samt faktorer som berör nationell nivå och verksamhetsnivå. Om forskaren hade fördjupat sig mer i dessa än vad studien gör tror forskaren att hen
inte kunde lagt sig på den generaliserbara och övergripande nivån som resultatet nu ligger
på, samt skulle arbetet blivit alltför omfattande för forskaren att genomföra.
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7.5

Kapitel 7. Reflektion

Vidare studier

En av forskarens största utmaningar för denna studie har varit att avgränsa studieområdet.
Säkerhetsskydd är ett stort och omfattande område med massor av intressanta infallsvinklar
som går att studera vidare. I detta avsnitt kommer forskaren därav att gå igenom ett antal
möjliga vidare studier som forskaren själv inte lyckades ta med i detta arbete.
Först och främst finns det en möjlighet att bygga vidare på resultatet som framkommit i
denna studie. Antingen genom att utgå ifrån de identifierade utmaningarna och undersöka
dem närmare, eller välja en utmaning att utgå ifrån som sedan studeras närmare. Det skulle
även vara intressant att närmare studera de utmaningar som i denna studie placerades under
”vidare säkerhetsarbete”, vilket är de utmaningar som inte identifierades att specifikt höra
hemma i genomförandet av säkerhetsskyddsanalysen, utan möjligtvis framkommer i senare
delar av säkerhetsskyddsarbetet. Annars tycker forskaren att det skulle vara intressant att
genomföra specifika fallstudier där själva implementeringen av säkerhetskyddsanalys i en
specifik organisation studeras. Antingen genom att studera hur den specifika verksamheten
genomför implementeringen själva, eller genom att se hur appliceringen av denna studies
framtagna ramverk skulle få för följder för organisationen.
Utöver detta skulle även vidare studier möjligtvis se över det övriga säkerhetsskyddsarbetet, då särskilt det följande steget efter säkerhetsskyddsanalysen, nämligen säkerhetsplanen.
Det skulle vara intressant att närmare studera och kartlägga den delen av arbetet i liknande
studieupplägg som för detta arbete, att se på vilka utmaningar som finns och avgränsa vad
det är som ska genomföras. Det skulle även vara intressant att närmare se på andra lagstiftningar som påverkar säkerhetsarbetet inom organisationer. Under denna studies arbete närmade sig forskaren flera gånger NIS-direktivet (Regeringskansliet & Justitiedepartementet,
2017) och dataskyddsförordningen (EU, 2016b). Huruvida dessa två och säkerhetsskyddslagstiftningen påverkar varandra skulle därav vara intressant att studera.
Vad som vidare skulle vara intressant att studera är hur specifika branscher påverkas av
säkerhetsskyddslagstiftningen. För detta skulle det vara intressant med specifika fallstudier som nämndes ovan. Det skulle även vara intressant att se närmare på Försvarsmaktens
och andra icke-civila verksamheter och deras arbete med säkerhetsskyddsanalysen då denna studie specifikt studerade de civila verksamheterna. Utifrån de framtagna utmaningarna i
denna studie framkom det att en svårighet kan vara att få de privata aktörerna att arbeta med
säkerhetsskydd, samt att få leverantörer till säkerhetskänsliga verksamheter att arbeta med
säkerhetsskydd. Detta gör att dessa två typer av verksamheter också skulle vara intressanta
att studera.
Det skulle även vara intressant att studera säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsanalysen
i en större kontext. Exempelvis skulle det vara intressant att jämföra den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsskyddsanalysen med andra länder och se hur de har valt
att lägga upp säkerhetsskyddsanaalysen. Under en av intervjuerna i denna studie förklarade
respondenten exempelvis att Norge och Storbritannien har intressanta sätt att se på säkerhetsskydd som både påminner men som även urskiljer sig från den svenska synen på säkerhetsskydd. I samband med detta skulle det även vara intressant att jämföra vilket sätt att arbeta
med säkerhetsskydd som är det optimala sättet att arbeta på. Är den säkerhetsskyddsanalys
som förklaras i den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen och som presenteras i denna studie verkligen det bästa sättet att göra detta på? Att ifrågasätta detta tror forskaren att skulle
vara givande och intressant för framtida studier.
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Bilagor
A.1 Intervjuguide
Förberedande
• Testa inspelningsutrustningen (mp3 Skype recorder/mobil/inspelning).
• Ta med penna och papper.
• Se till att ha tillgång till intervjufrågorna.

Introduktion
• Presentation
• Exjobb för Knowit cybersecurity and law.
• Inriktning på säkerhetsskyddsanalys.
• Mål med denna intervju: Skapa en överblick av hur verksamheter inom Sverige idag
arbetar med informationssäkerhet för att få en förståelse vilken beredskap för den nya
säkerhetsskyddslagstiftningen som finns, samt vilka möjliga utmaningar som kan uppstå. Komplement till dokumentanalys.

Detaljer
• Ni kommer vara anonyma, ert namn syns ingenstans.
• Vad ni har sagt kommer inte kopplas till er som person eller organisation.
• Skulle dock vilja nämna organisation och er arbetstitel, men ej i kombination.
• Vill gärna spela in samtalet, jag kommer vara den enda som lyssnar och kommer därefter att förstöra det.
• Arbetet kan komma att publiceras.
• Samla in data om: Namn, Arbetstitel/position, Organisation/underorganisation, Kontaktuppgifter för frågor i efterhand.

Kund-frågor
Nulägesanalys av verksamhetens säkerhetsarbete:
• Hur arbetar ni med säkerhet idag?
• Vilka jobbar med säkerhet? Hur många är det?
• Vilka kompetenser finns?
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• Vad är fokuset med ert säkerhetsarbete?
• Kommer det ske några förändringar i hur ni arbetar?
• Vad ser ni för utmaningar med säkerhetsarbetet?
Nulägesanalys av kunskap om lagstiftningen:
• Vad vet ni om lagstiftningen?
• Vad tror ni att den innebär för er verksamhet?
• Vilka förändringar tror ni att den medför?
• Hur mycket arbete tror ni att kommer tillkomma i och med detta?
• Vet ni någon konsekvens för er om ni inte genomför säkerhetsskyddsanalys?

Konsult-frågor
Nulägesanalys av verksamhetens säkerhetsarbete:
• Vilka mönster ser ni i verksamheters säkerhetsarbete idag?
• Vilket fokus ser ni att många verksamheter har med sitt IT-arbete?
• Vilka utmaningar har ni sett?
• Anser ni att de resurser som läggs ner är nog?
• Hur tycker ni att det är att komma in som konsult i en verksamhets säkerhetsarbete?
• Kommer det ske några förändringar i hur ni arbetar?
Nulägesanalys av kunskap om lagstiftningen:
• Vad vet ni om lagstiftningen?
• Vad tror ni att den innebär för er verksamhet och ert arbete?
• Vilka förändringar tror ni att den medför?
• Hur mycket arbete tror ni att kommer tillkomma i och med detta?
• Vet ni någon konsekvens för er om ni inte genomför säkerhetsskyddsanalys?

Avslutande
• Några frågor eller något jag inta tagit upp?
• Några funderingar kring studien?
• För mer information, mejla mig.
• Tack för ert deltagande.
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