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Sammanfattning 
Informationssäkerhet är något väldigt aktuellt i dagsläget då mer och mer information och 
arbets- uppgifter datoriseras. Det är därför viktigt att de som arbetar med datorer har en god 
informationssäkerhetsmedvetenhet. Denna studie är utförd på Skatteverkets kontor i 
Linköping genom främst ett antal intervjuer. Studien inriktar sig på personalens informations- 
säkerhetsmedvetenhet samt hur Skatteverkets åtgärder påverkar personalens informations- 
säkerhetsmedvetenhet.  
 
Den teoretiska referensramen byggs till största del upp av teori kring informationssäkerhet 
och informations- säkerhetsmedvetenhet, samt även till viss del av organisationsteori. Teorin 
har sedermera fått utgöra hur informationssäkerheten bör se ut, generellt sett, i en 
organisation. Genom intervjuer och Skatteverkets interna informationsmaterial har vi tagit 
reda på hur informationssäkerheten ska se ut enligt Skatteverkets policy. Efter intervjuerna 
med personalen på Skatteverket har vi sedan tolkat hur den faktiska 
informationssäkerhetsmedvetenheten bland personalen på Skatteverket i Linköping avspeglar 
sig. 
 
Det som har framkommit i denna studie är att personalen på Skatteverket har en informations- 
säkerhetsmedvetenhet som är på en nivå som inte leder till några speciellt verksamhetskritiska 
situationer. Det har även framkommit att Skatteverkets åtgärder i teorin är väl genomtänkta, 
men att alla åtgärder tyvärr inte alltid uppfattats av personalen. Detta framför allt på grund av 
bristande kommunikation och den organisation som Skatteverket har i form av en 
linjestabsorganisation.  
 





 

Förord 
 
Vi vill tacka all personal på Skatteverket för deras välvilja att ställa upp på intervjuer, utan ert 
engagemang hade inte studien varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Hans Holmgren 
för hans stöd. 
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1. Inledning 
Under detta inledande kapitel går vi igenom rapportens upplägg och förutsättningar. Under de 
kommande underrubrikerna kommer bakgrund och problemområde, syfte, frågeställningar, 
avgränsningar, målgrupp och disposition att behandlas. 
 

1.1 Bakgrund och problemområde 
Informationssäkerhet är en allt viktigare fråga på grund av att informationsflödet ökar i 
samhället. Det betyder dock inte att alla har den medvetenhet om säkerhet som de kanske 
skulle behöva ha. Det är till exempel många som använder Internet för ekonomiska 
transaktioner. Vi kan läsa i Computer Sweden att diskussioner förs om det verkligen är säkert 
att utföra internetbetalningar via betalkort eller inte (se Lindström, 2006).  
 
I datorvärldens begynnelse var informationssäkerhetens största fiende ofta unga hackare1 som 
genom utmaningar försökte komma åt konfidentiell information, utan att egentligen ha något 
självändamål, så som ekonomisk vinning. I dag finns en väl utvecklad kriminalitet med 
välorganiserade ligor som med olika medel försöker lura pengar av folk och komma åt 
affärshemligheter. (Se exempelvis Atea, 2005) 
 
Begreppet informationssäkerhet kan innefatta mycket. Dels finns det en lång rad tekniska 
aspekter, så som vilken teknologi som är bäst för att förebygga intrång eller vilket virusskydd 
som är bäst, dels finns det mer human- och samhällsvetenskapliga aspekter av informations- 
säkerhet. Det sistnämnda kan sägas ha att göra med hur människor uppfattar, är medvetna om, 
reagerar på och hanterar olika former av informationssäkerhet. De båda aspekterna hänger 
ofrånkomligt tätt samman. Människor som inte uppfattar, och därmed inte reagerar på, ett 
faktiskt dataintrång kan inte göra något åt det även om tekniken finns och på samma sätt kan 
inte bristande teknik rädda den mest uppmärksamme.   
 
Den mesta forskningen som vi har hittat om informationssäkerhet har handlat om den tekniska 
aspekten så som vilken teknologi som är bäst för att förebygga intrång. Vi kommer att 
undersöka en del av de delarna, men vi kommer i huvudsak att ägna oss åt de mer human- och 
samhällsvetenskapliga delarna genom att fokusera på medvetenhet om informationssäkerhet 
hos personal som kommer i kontakt med informationssäkerheten. Detta känns angeläget 
eftersom vi utgår från att en undermålig hantering av god teknik kan förmodas leda till en 
mindre god informationssäkerhet. ”Medarbetare måste ha kunskap om hur tekniska skydd 
hanteras; relevant kunskap måste finnas för att kunna använda exempelvis ett anti- 
virusprogram” (Oscarson, 2002 s. 2). Siponen (2000) menar att medvetenhet påverkar 
användarnas beteende. Eftersom medvetenhet är något som antas vara psykologiskt, och 
därmed svårt att studera direkt, kommer vi inrikta oss på att utforska beteendet hos de 
anställda och därigenom försöka tolka deras medvetenhet indirekt. Vi kommer även att 
undersöka hur utbildning fungerar eftersom Siponen (2000) menar att medvetenhets- eller 
utbildningsfrågor är informationssäkerhetsfrågor som är aktuella i nästan alla organisationer i 
dagens informationssamhälle. 
 
 

                                                 
1 Person som bryter eller försöker bryta sig in elektroniskt i datornätverk och datorer. 
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Vi har valt att använda oss av termen ”informationssäkerhetsmedvetenhet” istället för ”IT-
säkerhetsmedvetenhet”, eftersom även information och säkerhetsmekanismer som inte utgörs 
av IT-artefakter är viktiga för vår studie. Oscarson (2001) skriver att termen ”informations- 
säkerhet” är mer relevant i ämnet informatik än vad termen ”IT-säkerhet” är. När de gäller 
valet om medvetenhet eller medvetande har vi valt att använda termen medvetenhet. Detta på 
grund av att vi anser att medvetande är en mer psykologisk term och vi tror därför att 
medvetenhet passar bättre in i informatikämnet. Vid några tillfällen används dock termen 
medvetande, men ska läsas i samma betydelse som medvetenhet. 
 
Vi anser att Oscarson (2001) har en bra definition på informationssäkerhetsmedvetande som 
vi ställer oss bakom. Den lyder enligt följande ”Kunskap om informationssäkerhet hos 
användare eller andra som inte arbetar professionellt med informationssäkerhet brukar 
benämnas (informations-) säkerhetsmedvetande. ”Oscarson (2001 s. 106) Allt högre krav 
ställs på en god informationssäkerhet och vi befarar att det kan vara svårt för alla 
organisationer att hänga med i utvecklingen. Brist på medvetenhet bland personalen kan även 
ges uttryck i felaktigt agerande. Informationssäkerhet är ett stort område som kan omfatta 
väldigt mycket och hanteringen kan säkert bero på hur organisationen ser ut. Vi tycker därför 
att det är intressant att också studera informationssäkerhet och informationssäkerhets- 
medvetenhet med koppling till organisation.  
 
Vi har valt att granska en riksomfattande myndighet, Skatteverket. Vi kommer dock inte att 
fokusera på hela organisationen utan främst på skattekontoret i Linköping. Det som kan vara 
extra intressant att studera inom en statlig myndighets informationssäkerhet är att man kan 
misstänka att rutinerna kan vara ganska strikta och att mycket av arbetet sker efter gamla 
invanda mönster. Skatteverket är nämligen en myndighet som funnits länge. Det intressanta 
med just Skatteverket är att informationssäkerheten måste vara hög genom den mycket stora 
mängd sekretessbelagda personuppgifter, exempelvis innehållet i taxeringar, som finns och 
eftersom Skatteverket hanterar hela skatteuppbörden på många miljarder. Det är ju faktiskt så 
att varje svensk medborgare finns registrerad på Skatteverket. För Skatteverket är 
informationssäkerhet också en förtroendefråga. Medborgare ska ha förtroende för 
Skatteverkets hantering av sekretessbelagda uppgifter. Med tanke på detta anser vi att det är 
av stor vikt hur personalens informationssäkerhetsmedvetenhet är och att de säkerhets- 
ansvariga ger personalen goda möjligheter att få en god informationssäkerhetsmedvetenhet. 
Siponen (2000) menar att för att öka informationssäkerhetsmedvetenheten på organisations- 
nivå så är det viktigt att identifiera och förstå varför de mänskliga felen uppstår. Detta 
försöker vi utröna i denna uppsats.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att utröna hur informationssäkerhetsmedvetenheten är bland 
personalen på Skatteverket i Linköping och hur Skatteverkets åtgärder påverkar denna. Vi 
kommer även att studera hur informationssäkerhet och organisationsform hänger samman.  
 

1.3 Frågeställningar 
Här visar vi de frågeställningar som vi ska försöka besvara med hjälp av studerad litteratur 
och empiri från Skatteverket i Linköping. 
 

• Hur yttrar sig personalens informationssäkerhetsmedvetenhet, genom dess beteende, 
på Skatteverket i Linköping?  
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• Hur påverkar Skatteverkets åtgärder personalens beteende angående 
informationssäkerhet?  

 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer inte att söka kunskap om virus, logiska bomber, trojaner och liknande hot, vi 
kommer inte heller att gå in på en djup teknisk nivå. Med djup teknisk nivå menar vi att vi 
inte kommer att skriva exakt vilken hårdvara, tillverkare av produkten och liknande, som 
Skatteverket har, utan bara nämna att de till exempel har en brandvägg. Vi har inte 
möjligheten och kunskapen för att på ett psykologiskt sätt studera intervjupersonernas 
medvetenhet, utan vi får istället inrikta oss på beteendet som medvetenheten utmynnar i. 
Vidare kommer vi inte att göra någon djupdykning inom ämnet organisation, utan vi har 
endast valt att beskriva de organisationsformer som är intressanta för studien. 
 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen är främst studenter på det systemvetenskapliga programmet samt Skatteverket 
som myndighet. Men även övriga studenter och forskare, samt andra myndigheter och större 
organisationer kan finna intresse av uppsatsen. Även personer som är allmänt intresserade av 
informationssäkerhet och informationssäkerhetsmedvetenhet kan ha nytta av denna uppsats.  
 

1.6 Disposition 
Här visar vi den disposition som gäller för denna uppsats, med en kort beskrivning om 
respektive kapitel.  
 
Kapitel 1 – Inledning 
Inledningskapitel behandlar bland annat bakgrund 
till ämnet, studiens syfte och frågeställning. 
 
Kapitel 2 – Metod  
För att ge läsaren en förståelse hur studien 
genomfördes har vi ett metodkapitel 
    
Kapitel 3 – Teoretisk referensram  
I detta kapitel beskrivs relevanta begrepp och 
företeelser som ska ligga till grund för analysen 
och slutsatsen 
  
Kapitel 4 – Empirisk studie 
Intervjuer, foldrar och annat empiriskt material 
presenteras i detta kapitel.  
  
Kapitel 5 – Analys och diskussion 
I detta kapitel genomför vi en analys av vårt 
empiriska material med stöd av teorin. Analysen 
diskuteras även. 
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Kapitel 6 – Slutsatser 
Svaren på våra frågeställningar besvaras i detta 
kapitel. 
 
Kapitel 7 – Avslutande reflektioner 
I detta kapitel presenterar vi våra egna tankar och 
funderingar som har dykt upp under studiens 
gång. 
 
Referensförteckning 
Samtliga källor som har använts i studien 
redovisas här. 
 
Bilagor 
Under denna rubrik visas av de intervjufrågor vi 
har ställt till intervjupersonerna. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för det förhållningssätt som vi har valt för att utföra vår 
uppsats. Det vill säga vilka metoder som vi har använt och varför vi anser dessa lämpligast för 
vår studie. 
 

2.1 Positivism kontra hermeneutik 
Det finns två huvudfåror för att utföra vetenskapliga studier, positivism och hermeneutik. 
Dessa kommer vi nedan att presentera och ta ställning till i förhållande till vår studie.  
 
Positivisten vill komma fram till säker kunskap, det vill säga hårda fakta. Thurén (2004) anser 
att det finns två källor till kunskap som vi kan tillskriva positivismen, det iakttagbara och det 
logiska. För att komma fram till denna ”säkra” kunskap är det vanligt att hypotesprövning 
tillämpas. Det vill säga att man provar olika hypoteser för att på så vis komma fram till vilka 
hypoteser som stämmer eller inte stämmer. För att bevisningen ska vara extra stark är det av 
vikt att pröva flera olika fall för att vara säker på att prövningen av ett fall inte bara var av en 
slump. (Thurén, 2004) Positivismen har sin uppkomst i naturvetenskapen och lämpar sig bäst 
där det mer exakt går att mäta resultatet.  
 
Till skillnad mot positivismen där det påstås att det går att få fram en slutgiltig slutsats om det 
undersökta går det inte att göra samma sak med hermeneutik (Thurén, 2004). Inom 
hermeneutiken menar man att det inte går ”…att skilja mellan faktaomdömen och 
värdeomdömen.” (Lundahl & Skärvad, 1999 s. 43) ”Målet för forskningen är att uttolka och 
förstå hur andra människor upplever sin situation och vad detta betyder för beslut och 
handlingar” (Lundahl & Skärvad, 1999 s. 43). Hermeneutisk forskning syftar alltså till 
förståelse i stället för att mäta exakta resultat.  
 
Enligt hermeneutikern är det också väldigt viktigt för en forskare att ha klart för sig vilken 
förförståelse och värderingar denne har innan något specifikt ämne ska utredas. Detta är 
viktigt eftersom förförståelse, enligt Thurén (2004), är att verkligheten inte enbart uppfattas 
genom våra sinnen, det innehåller även en stor del egna tolkningar. (Thurén, 2004)  
 
Vi har valt att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt i vår uppsats främst för att vår 
kunskap inte kan mätas med exakthet. Frågeställningarna som vi har kommit fram till kan inte 
besvaras genom ett positivistiskt förhållningssätt, varför det hermeneutiska blir ett naturligt 
val. I våra intervjuer kommer våra frågor som vi ställer ligga ganska långt ifrån de fråge- 
ställningar vi vill ha svar på. Detta för att vårt ämne är relativt abstrakt. De vi intervjuar skulle 
helt enkelt inte kunna besvara de frågorna på ett bra sätt. Vi får därför ställa frågor som är mer 
lämpade för dem som ska intervjuas och får på så vis försöka tolka utifrån dem och få svar på 
de mer ”abstrakta” frågorna som vi vill ha svar på. Vi ska vara på användarnas planhalva vid 
intervjuerna och inte använda oss av akademisk svåra ord. Detta innebär att förhållningssättet 
kommer att bli starkt hermeneutiskt då det innefattar mycket tolkning.  
 

2.2 Kvantitativ kontra kvalitativ metod 
Det finns två olika typer av metoder för att samla in empiriska data. Kvalitativ och kvantitativ 
metod och dessa kommer vi i detta kapitel att redogöra för. 
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”Kvantitativ metodteori är inriktad på frågan hur man mäter olika företeelser och sambandet 
mellan dem” (Lundahl & Skärvad, 1999 s. 44). Kvantitativ metod innebär alltså att man mäter 
något och då behövs ett relativt stort urval att mäta. Det finns många olika sätt och regler för 
hur någonting ska mätas, men hur många regler det än finns kan det vara svårt, för att inte 
säga omöjligt, att mäta allting med en noggrannhet som kan vara acceptabel. Enkäter är ett 
exempel på redskap som kan användas inom kvantitativ metod.  
 
”Kvalitativ metodteori är inriktad på tolkning och förförståelse” (Lundahl & Skärvad, 1999 s. 
44). Kvalitativ metod innebär att man inte har ett lika stort urval som i kvantitativ metod, men 
man går in i på djupet och undersökningarna är ofta i form av fallstudier. ”Kvalitativa 
undersökningar kännetecknas av att undersökaren försöker förstå hur människor upplever sig 
själva, sin tillvaro, sin omgivning och överhuvudtaget det sammanhang i vilket de ingår” 
(Lundahl & Skärvad, 1999 s. 101). 
 
Vi har valt att använda kvalitativ metod för att samla in empiriska data. Vårt syfte och våra 
frågeställningar anser vi besvaras bäst med kvalitativ ansats för att vi behöver gå in på djupet 
och därför inte kan använda oss av en kvantitativ ansats. Vi har valt att samla in vår empiri 
främst genom intervjuer. Eftersom dessa görs inom en och samma organisation ser vi det som 
en fallstudie.  
 
En nackdel med en kvalitativ undersökning är att man inte kan ha så stort urval av personer 
och att man inte kan generalisera statistiskt. Med en kvantitativ undersökning anser vi det 
svårt att nå en lika djup kunskap, dessutom skulle det kräva mer tid i anspråk. Detta för att vi 
av egen erfarenhet vet att frågeformulär som skickas ut vid kvantitativ ansats inte alltid 
besvaras eller har lång svarstid. Ett annat problem med ett genomförande av en enkätstudie är 
att materialet måste vara väl genomarbetat innan och möjligheten till följdfrågor är 
begränsade. Vi anser att det är av stor vikt att vi kan ställa följdfrågor eftersom intervjuerna 
behandlar personernas medvetenhet om informationssäkerhet, det vill säga hur de uppfattar 
den.   
 

2.2.1 Kunskapskaraktärisering  

Kunskapskaraktärisering innebär att förklara vilken kunskap som kunskaparen ämnar 
utveckla. Genom detta får kunskaparen reda på vad den kunskapen är värd. (Goldkuhl, 1998) 
 
Nedan följer kunskapsbehoven i vår uppsats i kombination med önskad kunskapskaraktär i 
tabellform: 
Kunskapsbehov Kunskapskaraktär 
Hur yttrar sig personalens 
informationssäkerhetsmedvetenhet, 
genom dess beteende, på 
Skatteverket i Linköping? 

• Kategoriell 
• Deskriptiv 
• Förklarande  

Hur påverkar Skatteverkets åtgärder 
personalens beteende angående 
informationssäkerhet? 
 

• Kategoriell 
• Deskriptiv 
• Förklarande 
• Värdekunskap 
• Kunskap som kritik  
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Nedan förklarar vi på vilket sätt vi anser att punkterna i tabellen hör ihop med 
kunskapsbehoven.  
 
Kategoriell kunskap 
Vi kommer att definiera begreppen informationssäkerhetsmedvetenhet, informationssäkerhet 
och organisation.  
 
Deskriptiv 
Vi kommer att beskriva den befintliga teorin vi har hittat och den empiri vi kommer att samla 
in.  
 
Förklarande 
I analysen och slutsatsen kommer vi använda oss av förklarande kunskap för att försöka 
förklara varför hanteringen sker på ett visst sätt och varför det finns likheter/skillnader. 
 
Värdekunskap 
Värdekunskap ska vi försöka använda oss av när vi ska uttrycka vad vi tycker är bra eller 
dåligt i hanteringen av informationssäkerhet.  
 
Kunskap som kritik 
Vi har tänkt använda oss av de erfarenheter vi har fått från värdekunskapen som grund när vi 
eventuellt kommer att kritisera Skatteverkets hantering av informationssäkerhet. 
 

2.3 Formulering av kunskapsstrategi 
En strategi ska tas fram för kunskapsbildningen. Detta innebär att kunskaparen fastställer samt 
analyserar det principiella tillvägagångssättet för kunskapsbildning. (Goldkuhl, 1998) 
 
Vi har valt att använda oss av en explorativ ansats därför att det passar vår studie bäst. Vi vill 
fördjupa vår kunskap om ämnet informationssäkerhetsmedvetenhet, utan att testa några 
särskilda hypoteser. Vi har inte klart för oss vad vi ska komma fram till, utan är mer öppna 
och utforskande.  
 
”En explorativ ansats innebär att man medvetet inriktar sig på att undersöka ett område för att 
förbättra sin kunskap om det, utan att man testar hypoteser. En explorativ strategi är snarare 
hypotesgenererande.” (Goldkuhl, 1998 s. 24) 
 

2.4 Relationen mellan teori och empiri 
Vi har ovan valt en explorativ ansats eftersom vi vill förbättra vår kunskap om 
informationssäkerhetsmedvetenhet. Vi har läst in oss på de tre olika delarna informations- 
säkerhet, informationssäkerhetsmedvetenhet och organisation. Detta för att kunna utforma 
relevanta intervjufrågor och ha god förståelse kring de svar som intervjuerna kommer att ge. 
Genom vår teoristudie lärde vi oss begrepp som kommer väl till pass vid det fortsatta arbetet 
med uppsatsen. Vi kommer att försöka att inte låta oss styras allt för mycket av teorierna, utan 
att kunna modifiera vår teori efter empiriinsamlingen. På detta sätt kan vi använda oss av 
växelverkan mellan teori och empiri. 
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Vidare har vi delat upp empirin i två delar. En del som säger hur det ska vara enligt 
Skatteverkets organisation och en del som beskriver personalens beteende, enligt dem själva. 
Teorin får därmed representera hur det bör vara, generellt sätt, i en organisation. 

2.5 Genomförande 
Vid sökandet efter ett ämnesområde att skriva om, fastnade vi för informationssäkerhet. Vi 
började utforska området genom att samla teori om informationssäkerhet och efterhand, när vi 
hade satt oss in mer i ämnet, valde vi att inrikta oss på informationssäkerhet, informations- 
säkerhetsmedvetenhet och organisation. Vår främsta inriktning var mot informations- 
säkerhetsmedvetenhet, men informationssäkerhet och organisation behövdes för att stärka 
kunskapen kring informationssäkerhetsmedvetenhet.  
 
Som fallstudie valde vi Skatteverket. Det som gör Skatteverket intressant för vår studie är att 
informationssäkerhet är mycket viktigt i en sådan myndighet på grund av den stora mängd 
sekretessbelagda personuppgifter som hanteras där. Därmed är personalens informations- 
säkerhetsmedvetenhet intressant att utforska. Ytterligare en anledning till att vi valde 
Skatteverket var att vi hade en naturlig kontakt i och med att en nära släkting till Per arbetar 
där. Denne arbetar i Solna, men eftersom vi studerar i Linköping valde vi att göra 
empiristudien på Skatteverket i Linköping.  
 
Efter insamlandet av teorin läste vi igenom den, gallrade bort det vi ansåg ovidkommande och 
satte ihop teorin så att en röd tråd lyste genom teorin. Teoriinsamlingen hjälpte oss att komma 
fram till lämpliga intervjufrågor och fick oss att inse att vi skulle ställa olika frågor till olika 
personer, eftersom kunskapen om informationssäkerhet, informationssäkerhetsmedvetenhet 
och organisation förmodligen skiljer sig mycket från person till person inom organisationens 
olika avdelningar. 
 
Vi kommer först att genomföra en kortare intervju med personalansvarig för att få en inblick i 
den organisation som vi studerar. Sedan ska vi intervjua flera IT-säkerhetsansvariga. Detta för 
att få kunskap om hur informationssäkerheten fungerar på Skatteverket i Linköping. 
Intervjuerna av de ansvariga hoppas vi ska ge oss en bättre inblick av informationssäkerheten, 
men kan även vara till hjälp för att utveckla intervjufrågor till övrig personal. Med hjälp av 
intervjuerna, främst från övrig personal, hoppas vi få en bra bild av hur informations- 
säkerheten verkligen fungerar och hur informationssäkerhetsmedvetenheten är. Som tekniskt 
hjälpmedel kommer vi att använda oss av MP3-spelare för ljudupptagning av intervjuerna. 
 
Efter genomarbetande av det empiriska materialet ska vi försöka att med hjälp av teorin 
genomföra en analys. Vi kommer, i utskrivet material, att markera med olika färger i teorin 
och de bägge empiridelarna – Skatteverkets organisation och personalen på Skatteverket – för 
att se vad vi har analyserat. Vi förmodar att vi kommer att få ett rikligt empiriskt material att 
arbeta med och det kan bli svårt att hålla reda på allt om vi inte använder oss av markeringar. 
Det hjälper oss också att få ut mesta möjliga till analysen.  
 
Under genomförandet av analysen är det tänkbart att vi inte kommer att ha tillräckligt med 
material för att göra en fullständig analys. Förmodligen kommer vi att behöva uppdatera både 
teoriavsnittet och empirin för att täcka upp eventuella brister och på så sätt kunna nå en analys 
som täcker behovet för att kunna svara på våra frågeställningar. Vi är medvetna om att vi 
måste ha ett iterativt arbetssätt igenom hela rapporten och att det efter genomläsning och 
finslipning även kan uppkomma oklarheter som vi måste försöka komma till rätta med.  
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Vid arbetet med slutsatserna kommer vi att lyfta fram de viktigaste delarna i analysen och 
sortera dem efter vilka delar som påminner och inte påminner om vår teoretiska referensram. 
 

2.6 Generaliseringsgrad och originalitet  
Efter att vi har sökt efter andra artiklar och uppsatser i ämnet informationssäkerhets- 
medvetenhet kan vi konstatera att det inte finns mycket skrivet inom detta område. Därmed 
var förutsättningarna för originalitet goda. Detta tycker vi även att vi har uppnått. 
Generaliseringsgraden är däremot svår att uttala sig om. Det går att generalisera till en viss 
grad, men det kan komma att krävas en utökning och anpassning för att studien ska kunna 
användas i andra sammanhang. 
 
De intervjuer vi har gjort kan inte utan vidare generaliseras, åtminstone inte statistiskt, till att 
gälla all personal vid Skatteverket i Linköping men vi antar att det ger en rimlig bild över hur 
det ser ut. Vi kan inte generalisera vår empiriska studie till andra organisationer, men man kan 
ändå få en inblick i personalens beteenden i liknande organisationer som Skatteverket med 
hjälp av denna studie.   
  

2.7 Metodkritik 
En nära släkting till Per arbetar på Skatteverket i Solna, och Per har tillfälligt arbetat där, 
vilket kan ha påverkat hans förförståelse om organisationen, men vi tror inte att det har 
påverkat vårt kritiska förhållningssätt. Trots att Per har en viss inblick i Skatteverket har vi 
inte speciellt mycket förkunskap vare sig om Skatteverket eller om informationssäkerhet och 
därför är vi långt ifrån experter inom området. Vi är dock väl medvetna om detta och det kan 
faktiskt även vara en viss fördel då vi inte har allt för mycket förutfattade meningar om hur 
informationssäkerhet och Skatteverkets organisation ska vara. Även om vi inte har många 
förutfattade meningar kan man inte som hermeneutiker bortse från att vi har en viss för- 
förståelse och värderingar om det vi studerar. Vi tror dock att vi kan hantera detta på ett 
lämpligt sätt.  
 
Vår metod för att samla in kunskap om informationssäkerhetsmedvetenhet är starkt 
hermeneutisk. Intervjufrågorna ligger rätt långt ifrån de frågeställningar vi vill ha svar på och 
genom detta finns en risk att vi kan komma snett i vår analys av teorin och den empiri vi får 
in. Vi är dock medvetna om faran och hoppas att vi inte kommer in på fel spår.  
 
Att utföra intervjuer är inte helt enkelt. Det är mycket som kan gå fel. Vår erfarenhet av den 
här typen av intervjuer är klart begränsad. Att utforma bra intervjufrågor kräver erfarenhet 
och är inte intervjufrågorna bra finns risken att intervjupersonerna kan misstolka själva 
frågorna. En fördel vid kvalitativa intervjuer är att man kan ställa följdfrågor på sådant som 
man inte tyckte sig få ett riktigt bra svar på eller om man såg en öppning för sådan kunskap 
som vi inte hade tänkt på från början.  
 
Kvale (1997) tar bland annat upp vikten av att kunna verifiera intervjupersonens svar under 
själva intervjun, för att få intervjusvar av god kvalitet. Han ser intervjuaren som ett 
forskningsverktyg som behöver vara kunnig inom ämnesområdet men också är duktig på 
mänskligt samspel (Kvale, 1997). Vi kommer att försöka skapa en avslappnad stämning under 
intervjuerna och i möjligaste mån försöka undvika ett akademiskt språkbruk. Vi måste även 
utgå från att de intervjuade beter sig så som de säger sig bete sig, men vi är dock medvetna 
om risken att de skulle kunna undanhålla vissa uppgifter om frågorna är känsliga.  
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För att förminska detta problem skulle en observationsstudie kunna vara lämplig att 
genomföra. Svårigheten med en observationsstudie är att de studerade skulle vara medvetna 
om vår närvaro. Vi misstänker att de då skulle bete sig på ett annorlunda sätt än de egentligen 
skulle om de inte blev observerade. En sådan observationsstudie skulle kräva alltför mycket 
tid i kombination med intervjufrågorna med tanke på denna uppsats omfattning. Vi har därför 
valt att enbart genomföra intervjuer. 
 
Det finns en risk att vi inte kommer ha möjlighet att genomföra alla de intervjuer vi önskar 
genomföra. Det är även svårt att veta hur många intervjuer som kommer att krävas för att vi 
ska få tillräckligt med material för att kunna utföra en välgrundad analys och kunna besvara 
våra frågeställningar. Vi kommer antagligen inte kunna styra över vilka personer vi ska 
intervjua, men vi kan förhoppningsvis komma med önskemål. Våra önskemål är att 
intervjupersonerna ska vara av varierande ålder och kön.  
 

2.8 Källkritik 
Vi har försökt ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor vi har arbetat med, men eftersom 
litteraturen är begränsad om informationssäkerhetsmedvetenhet – Siponen (2000) och flera 
verk av Per Oscarson samt ett fåtal uppsatser – har vi inte haft så mycket att jämföra med. 
Därmed finns en viss risk att litteraturen har varit vilseledande på någon eller några punkter. 
Den här typen av litteratur är också något svårtolkad och det är svårt att avgöra dess 
lämplighet. Vi har dock varit medvetna om detta. Vi har försökt arbeta med primärkällor men 
har inte alltid lyckats funnit dem via studentbiblioteken runt om i landet. 
 
När det gäller litteraturen om informationssäkerhet har vi funnit ett betydligt större utbud, 
exempelvis – Kizza (2005), Gollman (1999), Stamp (2005) samt Fåk (2004) – och därmed 
känner vi att vi på ett bra sätt har kunnat säkerställa kunskapen i den utsträckning som vi 
finner nödvändigt. Dessa fann vi genom sökning på universitetsbiblioteket. Vi tycker att dessa 
har täckt våra behov men då utbudet är stort kan vi ha missat andra som även de hade passat. 
Inom organisation finns det väldigt mycket kunskap och vi har varit tvungna att begränsa oss. 
Eftersom vi inte har gått in i djupet på organisationsbegreppet kan det finnas risk att 
kunskapen blir alltför ytlig, men då organisation inte är huvudsyftet med uppsatsen hoppas vi 
ändå att den kunskap vi har kommit fram till räcker för att visa vilken organisationsform som 
avses. 
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3. Teoretisk referensram 
Teoriavsnittet handlar om vilken tidigare kunskap vi har lyckats finna om 
informationssäkerhet, informationssäkerhetsmedvetenhet och organisation. Vanligtvis 
presenteras teorin för huvudämnet först, i vårt fall informationssäkerhetsmedvetenhet, men vi 
har valt att först gå igenom teorin för informationssäkerhet. Detta för att vi vill bygga från 
grunden så att läsaren har fått en inblick i vad informationssäkerhet är innan vi fördjupar oss 
och går in på informationssäkerhetsmedvetenhet. 
 

 
Figur 1: Teorimodell. 
Vi anser att för vår studie är informationssäkerhet och informationssäkerhetsmedvetenhet 
delmängder till varandra. Organisation hänger också ihop till en viss del.  
  

3.1 Informationssäkerhet 
Under denna rubrik förklarar vi olika delar av informationssäkerhet så som CIA-begreppet, 
behörighetskontroll, mänskliga faktorn, ansvar, arbetslokalerna, utskrifter, nätverkssäkerhet, 
typer av datornätverk, Internetsäkerhet och databassäkerhet. Vissa av dessa finns enbart med 
för att läsaren ska få en större inblick i vad informationssäkerhet är. 

3.1.1 CIA-begreppet 

CIA-begreppet är väl använt inom informationssäkerhetsområdet. På engelska står det för det 
confidentiality, integrity och availabilty (Stamp2005; Gollman 1999; Kizza 2005; Fåk 2004). 
Motsvarigheten på svenska är sekretess (confidentiality), tillförlitlighet (integrity) och 
tillgänglighet (availabilty) (Fåk, 2004). Sekretess är att förhindra obehöriga att få tillgång till 
information, detta ses av många idag som huvudmålet för datasäkerhet. Tillförlitlighet handlar 
om att förhindra obehörig modifiering av information och tillgänglighet handlar om att 
information ska vara tillgänglig när någon behörig användare önskar behandla den. 
Tillgänglighet är en väldigt viktig del inom informationssäkerhet. (Stamp2005; Gollman 
1999; Kizza 2005; Fåk 2004) 
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”Begreppen utgår från slutanvändarens krav på ett system: Rätt data, d. v. s. tillförlitliga 
uppgifter, som kan användas som beslutsunderlag, till rätt person, d.v.s. om sekretess gäller 
kan endast behöriga få uppgifterna, i rätt tid, d. v. s. uppgifterna ska finns tillgängliga när man 
behöver dem.” (Fåk, 2004 s. 4) 
 
Utifrån dessa tre kriterier går det att säga att säkerhet är fysiskt, men den kan även ibland vara 
psykologiskt, även kallat pseudosäkerhet. (Kizza, 2005) Om pseudosäkerhet går det att läsa 
mer om i kapitlet 3.2.2 – Faktisk och uppfattad säkerhet. 
 
Enligt Kizza (2005) kan fysisk säkerhet garanteras om följande mekanismer finns: 

• Avskräckande medel: Den första säkerhetsmekanismen som angripare möter. 
Mekanismen bygger på att försöka avskräcka angriparen genom att till exempel 
varna om vilka konsekvenser ett intrångsförsök kan leda till. 

• Förhindrande: Denna mekanism försöker stoppa potentiella angripare från att 
lyckas få tillgång till systemresurser. Brandväggar och behörighetsföremål (till 
exempel biometri, kort av olika typer samt nycklar) är några saker som enbart 
tillåter de behöriga användarna att få tillgång till att kunna använda 
systemresurserna.  

• Upptäckande: När en angripare har lyckats eller försöker få obehörig tillgång till 
systemresurser så bör denna mekanism aktiveras. Den varnar om att angriparen 
existerar. Dessa varningar kan ske antingen i realtid eller sparas för att 
säkerhetspersonal ska kunna analysera intrångsförsöket i efterhand.  

• Reaktion: När de tre andra elementen har misslyckats utlöses denna mekanism. 
Den försöker förhindra och stoppa vidare förstörelse och åtkomst till systemet. 

 

3.1.2 Behörighetskontroll 

”Behörighetskontroll är en process för att bestämma ’Vem som gör vad’, baserat på en 
policy” (Kizza, 2005 s. 209) 
 
En av de viktigaste delarna i informationssäkerhet är behörighetskontroll. Behörighetskontroll 
kan skydda olika delar av systemet. För att det ska fungera väl krävs en bra policy för 
behörighetskontroll. Kizza (2005) hänvisar till Pank som menar att en sådan policy bland 
annat har följande fördelar:  

• Fokusering på en organisations uppmärksamhet på säkerhetsfrågor 
• Hjälper till att konfigurera lämplig säkerhet för olika delar i systemet beroende på 

dess roll och värde. 
• Den möjliggör utvärdering och testning av systemet 

 
Behörighetskontroll handlar om verifiering och identifiering av användare. Det svåra med 
identitetsverifiering är inte att få ärliga användare att lämna korrekta uppgifter som 
verifieringsmekanismen känner igen. Det svåra är att hindra oärliga användare från att försöka 
ta sig in i systemet genom att lura verifieringsmaskinen. (Fåk 2004; Kizza 2005) För att 
förhindra att en person utan korrekt behörighet använder sig av dator där en behörig 
användare redan har loggat in, kan verifiering krävas med vissa intervaller i sessionen2, och 
inte bara vid inloggningen (Gollman, 1999). 
 

                                                 
2 Varje gång en användare loggar in skapas en session som pågår fram till dess att användaren loggar ut, då 
avslutas sessionen.  
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Användare OS Redovisnings-    Redovisnings-     Försäkrings- 
  program      data             data 
Bob le le       l              - 
Sam lse lse       l                            le 
 
(l=läs , s=skriv, e=exekvera3) 
Figur 2: Behörighetskontrollmatris (Stamp, 2005 s.178) 
 
Fåk (2004 s. 42) föreslår en indelning av information i olika nivåer: 

1. Helt offentlig data 
2. Organisationsinterna, men inte direkt känsliga 
3. Begränsad till del av organisationen, t ex avdelning 
4. Hemlig information av företagsstrategisk betydelse 
5. Strikt sekretessbelagd enligt lag med specifika externa krav på skydd. 

 
Det finns olika metoder för att verifiera att en användare är behörig, nedan följer en 
beskrivning på de vanligaste metoderna. För att minska svagheterna går det att kombinera 
dessa metoder (Fåk 2004; Gollman 1999; Stamp 2005; Kizza 2005).  
 
3.1.2.1 Någonting användaren vet 
Lösenord är det enklaste och billigaste sättet att identifiera användare. Det är dock det mest 
osäkra sättet och kräver flest extraåtgärder för att vara relativt säkert. (Fåk, 2004) Svaga 
lösenord är en av de största säkerhetssvagheterna i de flesta systemen (Stamp, 2005). 
Lösenordet borde bestå av minst sex tecken, helst åtta, och inte vara självskrivna ord, 
exempelvis användarens namn eller personnummer. Systemet bör även se till att lösenorden 
byts regelbundet. (Fåk, 2004)  
 
I dagens IT-samhälle krävs det ofta att användare ska komma ihåg ett flertal olika lösenord, 
detta resulterar ofta i återanvändning av lösenord, vilket utgör en säkerhetsrisk (Stamp, 2005). 
Att få tag på ett giltigt användarnamn med tillhörande lösenord är ett av de vanligaste sätten 
att få obehörig åtkomst till ett datorsystem (Gollman, 1999; Fåk, 2004).  
 
3.1.2.2 Någonting användaren innehar 
Att använda sig av identifiering via föremål är idag en av de vanligaste metoderna på 
arbetsplatser där IT-säkerhet är prioriterat (Fåk, 2004). Föremålen är oftast små smarta kort 
med en magnetisk läsbar kod (Fåk 2004; Stamp 2005). Denna kod är som ett lösenord, men 
eftersom det krävs att den matas in i en speciell läsare på arbetsplatsen så förhindras det att 
angripare försöker få tillgång till nätet extern genom att gissa sig till denna kod. Dessa kort 
kan givetvis bli stulna, därför är det idag vanligt att innehavaren också måste skriva in en 
personlig sifferkod (Fåk, 2004). Om ett kort utan sifferkod blir stulet får tjuven samma 
behörighet som den rättmätige ägaren, därför bör denna metod användas som komplement till 
någon annan metod (Gollman 1999; Kizza 2005).  
 
3.1.2.3 Vem användaren är 
Det säkraste sättet att verkligen verifiera användare individuellt är att använda biometri4. 
Skanning av näthinnan eller kontrollera fingeravtryck är exempel på några metoder inom 
biometri. (Kizza 2005; Gollman 1999) 
 

                                                 
3 Starta, utföra. 
4 Användningen av biologiskt mätbara värden. 
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3.1.2.4 Vad användaren gör 
Användare utför vissa handlingar mekaniskt och likartat varje gång, dessa är specifika till 
individen och varje användare har ett visst beteendemönster. En användare kan skriva på en 
speciell platta för att visa att denne är behörig. Plattan läser av skrivsnabbhet och skrivtryck 
och jämför detta med de inlagda värdena. Ett tangentbord kan ställas in för att känna av 
användarens skrivsnabbhet och intervall mellan knapptryckningarna för att verifiera 
användaren. (Gollman, 1999) Nackdelen med dessa metoder är att en användare aldrig har 
exakt till hundra procent samma beteende. Det finns alltid en felmarginal och det kan vara 
svårt att förbinda en egenskap till en enda människa (Gollman 1999; Fåk 2004). Det är därför 
särskilt viktigt att ställa in parametrarna för att minska antalet felaktiga godkännande av 
användare och att minska antalet nekanden som är felaktiga (Gollman, 1999). 
 
3.1.2.5 Var användaren är 
Vid inloggning kan vissa system känna av var användaren befinner sig. Det kontrolleras om 
inloggningen sker från en känd och godkänd plats. (Gollman 1999; Kizza 2005) Denna metod 
används som ett komplement till någon annan metod eftersom att denna självt inte kan 
garantera verifiering av användaren (Kizza, 2005).  
 

3.1.3 Den mänskliga faktorn  

När en organisation kräver starka lösenord så händer det allt som oftast att lösenorden skrivs 
ner på papper och placeras på olämpliga och väl synliga platser. Detta gör systemet mindre 
säkert än om användarna hade fått välja sina egna, relativt svaga, lösenord. (Stamp, 2005) 
Lösenorden ska absolut inte skrivas ned. Nivån på säkerheten måste vara rimlig, är den för 
hård kan det stjälpa arbetet. (Dataföreningen, 2000) 
 
Nästan alla bedrägerier som utförs med hjälp av datorer mot en organisation härstammar från 
anställda i organisationen. Egna anställda har fysisk tillgång till datorerna, de kan logga in på 
datorerna och på så sätt utnyttja de säkerhetshål och svagheter som tyvärr finns i alla system.  
Det finns ingen anledning för de säkerhetsansvariga att meddela de anställda om alla de 
säkerhetsfunktioner som finns, i alla fall inte de säkerhetsfunktioner som inte anställda 
behöver hantera. (Fåk, 2004) 
 

3.1.4 Ansvar 

Informationssäkerhetsriktlinjer måste finnas inom en organisation, de kan vara en blandning 
av lagar och organisationsinterna regler. (Dataföreningen 2000; Keisu 1997) IT-
säkerhetsansvarige och chefen i organisationen bör regelbundet kontrollera att informations- 
säkerhetsriktlinjerna följs (Dataföreningen, 2000). Varje person som är chef i en linje- 
organisation bör även vara ansvarig för informationssäkerheten inom sitt ansvarsområde 
(Keisu, 1997). 
 
Varje anställd har själv ett ansvar att följa informationssäkerhetsriktlinjerna, detta är extra 
viktigt vid hanteringen av sekretessbelagd eller integritetskänslig information. Om någon 
anställd är osäker ska denne fråga sin chef. Det går aldrig skylla på okunskap vid brytande av 
en riktlinje. Oberoende i vilken form som själva informationen lagras innebär den ett värde 
för verksamheten. (Dataföreningen, 2000) Varje anställd har själv ett ansvar att rapportera 
incidenter, gärna så snabbt som möjligt. Många organisationer har regler om vad som ska 
rapporteras. (Dataföreningen, 2000)  
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3.1.5 Arbetslokalerna 

Det gäller att hålla så många dörrar låsta som möjligt. Datorn och rummet bör låsas när den 
anställde går på rast, möte eller när denne går hem. Personalen bör bära ID-kort och besökare 
bör bära besöksbrickor. De som jobbar på avdelningen bör ifrågasätta personer de inte känner 
igen som är där. (Dataföreningen, 2000) 
 

3.1.6 Utskrifter 

Om flera personer delar på en och samma skrivare är det viktigt att de anställda direkt går och 
hämtar utskrifterna, speciellt om utskrifterna innehåller känslig information. En person som 
ofta skriver ut känslig information bör ha en egen skrivare. (Dataföreningen, 2000) 
 

3.1.7 Nätverkssäkerhet  

Datornätverk skapas för att göra datorer mer lättillgängliga för användare. Detta möjliggör 
fler interaktioner med nätverket, men antalet illvilliga interaktioner kan också öka. Det är 
därför viktigt att kontrollera hur användare av systemet har tillgång till nätverket och hur 
användare av nätverket har tillgång till systemet. Det är även viktigt att kontrollera hur data 
skyddas när den skickas genom nätverket. (Gollman, 1999) 
 
Operativsystem för exempelvis persondatorer är inte alltid designade för säkerhet. Så länge 
som det lokala nätverket är internt i organisationen är inte detta nödvändigtvis något problem. 
Så fort som det lokala nätverket kopplas till Internet förändras direkt hela hotbilden, då är det 
viktigt att ha en brandvägg. (Gollman, 1999)  
 
Gollman (1999) listar typiska uppgifter för en brandvägg, dessa är: 

• Behörighetskontroll baserat på sändar- eller mottagaradresser 
• Behörighetskontroll baserat på vilken tjänst som har begärts 
• Dölja det interna nätverket från omvärlden 
• Kontrollera inkommande filer från virus 
• Verifiering baserat på trafikkällan 
• Logga Internetaktiviteter 

 
”Brandväggar är en speciell behörighetskontrollmekanism för nät” (Fåk, 2004 s.82). 
Meningen med brandväggar är att stoppa de meddelanden som man inte har användning av 
men som kan skada eller störa den egna informationsbehandlingen (Fåk, 2004). En 
nätverksbrandvägg placeras mellan ett internt nätverk, som anses vara ganska säkert, och 
Internet, som i jämförelse är osäkert. Brandväggen kan vara antingen hårdvara eller mjukvara. 
(Stamp 2005; Kizza 2005)  
 
Säkerhetshot mot datorsystem kommer från många olika faktorer, bland annat svaghet i 
nätverkets infrastruktur och kommunikationsprotokoll. (Kizza, 2005) 
 
Fåk (2004) delar upp hoten i tre olika delar 

• Naturen: Till exempel åska, översvämning och värme. 
• En människa som handlar avsiktligt: När en person medvetet försöker få obehörig 

tillgång till systemet och förstöra eller hämta information. 
• En människa som handlar oavsiktligt: Mänskliga misstag som sker av just misstag, 

till exempel någon som glömmer att logga ut eller spiller kaffe över datorn. 
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3.1.8 Typer av datornätverk 

Det finns olika nätverk som är av olika storlekar. Generellt finns det två olika typer; Local 
Area Network (LAN) och Wide Area Network (WAN).  
 
3.1.8.1 LAN 
Ett LAN är ett datornätverk där minst två datorer är ihopkopplade eller ett antal nätverk som 
är ihopkopplade genom ett kommunikationsmedium, som delar protokoll och finns på en liten 
geografisk yta, till exempel ett våningsplan eller flera närliggande hus. Fördelen med LAN är 
att alla komponenter i nätverket är nära varandra, detta främjar en ökad överföringshastighet 
och god tillförlitlighet. (Kizza, 2005) 
 
3.1.8.2 WAN 
I dessa nätverk kan den geografiska spridningen vara väldigt stor. Det kan röra sig om en del 
av ett land, ett helt land eller hela världen (som Internet). Hastigheten är oftast ganska 
långsamt i ett WAN på grund av dess geografiska spridning. (Kizza, 2005) 
 

3.1.9 Internetsäkerhet 

Internet har förändrat sättet som datorer används på. Separationen mellan program och data är 
ofta avskaffat. För att skapa interaktiva webbsidor och för att hantera användares inmatningar 
läggs exekverbar kod, applets5, in i hemsidedokumentet. Uträkningar flyttas till klienten6 och 
servrarna frigör därför resurser. I detta fall behöver klienterna skyddas mot skadlig kod och 
dylikt. Ett annat område som har förändrats är att användare nu i många fall tvingas bestämma 
policys och vara systemadministratörer. (Gollman, 1999) 
 
Många organisationer tillåter inte de anställda att skicka privat e-post på jobbet. Det är viktigt 
att komma ihåg att aldrig lämna ut tjänste-epostadressen för privata syften. (Dataföreningen, 
2000) 
 

3.1.10 Databassäkerhet 

En databas innehåller en samling data som är organiserat på ett meningsfullt sätt. Ett 
databashanteringssystem organiserar data och ger användare möjlighet att på olika sätt 
påverka och hämta ut önskad information. På grund av att en databas ofta innehåller känslig 
och viktig information är säkerheten viktig. Det gäller dock att se till att säkerheten inte är för 
strikt. Det viktigaste är fortfarande att databasen måste tjäna något syfte och en för restriktiv 
säkerhet kan motarbeta detta. Balansen är viktig och det gäller att ha en bra precision, att 
skydda den känsliga informationen, men att samtidigt visa så mycket ickekänslig information 
som möjligt. Alla aktiviteter i ett datasystem loggas oftast centralt i en loggfil 
(Dataföreningen, 2000). Ett av målen med loggning är att förmedla till de anställda att allt 
loggas och alla oegentligheter kommer att upptäckas (Karlsson, 1997). Det går att se på 
åtkomstkontroll från två olika vinklar. Det första alternativet är att begränsa antalet möjliga 
operationer för en användare eller grupp. Det andra alternativet är att definiera skyddskravet 
för varje individuellt dataobjekt. (Gollman, 1999) 
 

                                                 
5 Litet datorprogram 
6 Surfarens dator 
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3.2 Informationssäkerhetsmedvetenhet 
Under denna rubrik beskriver vi olika delar inom informationssäkerhetsmedvetenhet så som 
säkerhetsmedvetenhet, faktisk och uppfattad säkerhet, utbildning, motivation och attityd, 
naturlig motivation, bestämd medvetenhet samt principer vid övertygande.  
 

3.2.1 Allmänt om informationssäkerhetsmedvetenhet  

En definition om informationssäkerhetsmedvetenhet som vi ställer oss bakom är följande: 
”Någon eller någras kunskap om, och förståelse för informationssäkerhet och dess relevans 
och betydelse för den egna verksamheten som uttrycks i ett beteende” (Oscarson 2003, s.12). 
 
Informationssäkerhetsmedvetenhet är väldigt viktigt, eftersom informationssäkerhets- 
riktlinjerna annars kan misstolkas, följas på fel sätt eller helt enkelt inte följas alls av 
personalen. Om detta sker förlorar informationssäkerhetsriktlinjerna sin mening skriver 
Siponen (2000)7. Ökad medvetenhet minimerar användarrelaterade fel och ökar effektiviteten 
av informationssäkerhetsriktlinjerna. För att öka informationssäkerhetsmedvetenhet på 
organisationsnivå är det viktigt att identifiera och förstå bakgrunden till varför de mänskliga 
felen uppstår. (Siponen, 2000) 
 
Informationssäkerhetsmedvetenhet delas ofta upp i beteende och kunskap och dessa två 
relaterar till varandra. En användare som har kunskap om hur det tekniska IT-skyddet 
fungerar på arbetsplatsen har inte en informationssäkerhetsmedvetenhet om denne inte även 
agerar korrekt. (Oscarson 2002).  
 
Eftersom alla människor är olika är samtliga metoder för att öka medvetenheten subjektivt 
bundna till situation, pådrivare och person. Det finns inga metoder som definitivt fungerar på 
alla människor. Vissa tillvägagångssätt fungerar på en del människor, och vissa fungerar inte. 
(Siponen, 2000) 
 
Siponen (2000) skriver att för att öka informationssäkerhetsmedvetenheten på organisations- 
nivå bör ett handlingsprogram införas och hänvisar till ett ramverk som NIST8 har utformat. I 
det ramverket ingår det att identifiera handlingsprogrammets omfattning, mål, utbildnings- 
personal, målgrupper, administrera handlingsprogrammet, underhålla handlingsprogrammet, 
utvärdera handlingsprogrammet samt att även motivera anställda och personer i 
chefspositioner. Det är även viktigt att vid varje steg utvärdera och sträva efter förbättring. 
(Siponen, 2000) 
 

3.2.2 Faktisk och uppfattad säkerhet 

Allt som berör information har ett slags informationssäkerhetsmässigt tillstånd. Oscarson 
(2001) delar in dessa i två tillstånd, faktisk och uppfattad informationssäkerhet. Oscarsons 
definitioner om de båda lyder som följer: (Oscarson, 2001 s. 79) 

• Faktisk informationssäkerhet: ett faktiskt, objektivt tillstånd av informationssäkerhet 
hos något 

                                                 
7 Siponen (2000) hänvisar här till Hoffer & Straub, Goodhue & Straub, Ceraolo, Straub samt Straub & Welke. Vi 
har försökt få tag på dessa böcker, men har ej funnit dem på något universitetsbibliotek i Sverige.  
8 National Institute of Standards and Technology. http://www.nist.gov 
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• Uppfattad informationssäkerhet: en aktörs subjektiva omdöme om den faktiska 
informationssäkerheten hos något 

 
Den uppfattade informationssäkerheten innebär att aktörer ”…kan ha uppfattningar om de 
tillgångar, hot, incident[sic!], och sårbarhet m m som föreligger hos något vid en viss tidpunkt 
eller tidsperiod” (Oscarson, 2001 s. 79). 
 
För det mesta stämmer nog ens egen uppfattning om en verksamhets tillgångar ganska väl 
överens med verkligheten. När det gäller information kan det dock vara lite oklarare. Först 
efter att information har läckt ut kanske man blir medveten om informationens värde. Det kan 
också vara så att man tror sig ha en god uppfattning om hur informationssäkerheten skyddar 
mot hot, men det är inte säkert att det stämmer med verkligheten. Hoten som man på förhand 
har bedömt kanske inte skyddas så bra som befarat. (Oscarson, 2001)  
 
”Människor kan aldrig nå fullständig kunskap om vilken grad av faktisk informationssäkerhet 
som föreligger vid en viss tidpunkt, främst eftersom det alltid kan finnas hot som är okända 
för den aktuella tillgången” (Oscarson, 2001 s. 81). Enda sättet att nå faktisk informations-
säkerhet är genom incidenter som har inträffat eller uteblivit. Detta kan leda till att den 
uppfattade informationssäkerheten antingen bekräftas eller ändras. Även efter en incident som 
har bekräftats kan man inte, ens i efterhand, vara säker på att man har full kunskap. 
(Oscarson, 2001) 
 
En aktörs uppfattningar kan förändras inte bara av incidenter, utan nya säkerhetsanordningar 
och förändringar i tillgångar kan förändra omdömet om informationssäkerhet i en verksamhet. 
Media och rykten kan också påverka en aktörs omdöme. (Oscarson, 2001) 
 
Informationssäkerheten kan ses av olika aktörer på olika sätt. En IT-ansvarig bör bygga sin 
vetskap genom väl genomförda riskanalyser, medan media och allmänhet kan gå på rykten 
och gissningar. Det skiljer sig också hur en incident förmedlas. En organisation vill i regel 
tona ned en incident till att vara mindre allvarlig än den verkligen var. (Oscarson, 2001) 
 
Kizza (2005) skriver om termen pseudosäkerhet och han definierar det som personers falska 
uppfattningar om säkerhet. Många anser och tror att information i systemet är säker så länge 
som ingen annan person utanför dem som är involverade i implementeringsgruppen tillåts 
veta något om systemets uppbyggnad. En person ses inte som något hot så länge som denne 
inte har någon information som kan påverka ett nätverks säkerhet. Denna filosofi bygger 
mycket på förtroende. En stor nackdel i denna filosofi är att om någon slutar i en organisation 
innebär det slutet för säkerheten i just det systemet som den personen varit involverad i. 
Denna övertygelse om att hemlighetsmakeri gör ett system mer säkert är bara en myt. Trots 
detta tror olyckligtvis nog största delen av mjukvaruindustrin fortfarande på denna myt. 
(Kizza, 2005) 
 

3.2.3 Utbildning 

Medvetenhets- eller utbildningsfrågor är informationssäkerhetsfrågor som är aktuella i nästan 
alla organisationer i dagens informationssamhälle. Om inte dessa informationssäkerhetsfrågor 
uppfattas korrekt kan detta resultera i ineffektiva informationssäkerhetsriktlinjer. Det är ofta 
ett felaktigt upplägg att enbart, som är fallet i de flesta organisationerna, dela ut informations-
säkerhetsriktlinjer på ett papper eller broschyr till de anställda. (Siponen, 2000) 
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Det räcker inte med att inskaffa skyddsartefakter, utan säkerhetsmedvetenheten bland dem 
som arbetar inom kärnverksamheten bör ökas (Oscarson 2001).   
 
Att förbättra och se till att säkerhetsmedvetenheten i en organisation är upprätthållet bör ske 
kontinuerligt (Siponen 2000; Oscarson 2002). Det sker ständiga förändringar inom 
organisationer och speciellt inom IT-området. Det är upp till de informationssäkerhets- 
ansvariga att se till att personalen uppnår en lämplig nivå av säkerhetsmedvetande. Eftersom 
människor ofta är stressade, glömska, slarviga och kanske lata, kan säkerhetsmedvetenheten 
förändras med tiden, även om inga förändringar sker i hotbilden. (Oscarson, 2002) 
 
Oscarson (2001) refererar Peltier som menar att program bör införas för att öka 
säkerhetsmedvetenheten genom utbildning. Främst de nyanställda, men även övriga bör 
årligen genomgå programmet. Tillfällig personal bör också ägnas speciell uppmärksamhet 
(Oscarson, 2002). Oscarson (2001) menar att ett ytterligare skäl att genomgå ett utbildnings- 
program är om administrativa rutiner och skyddsartefakter uppdateras. ”För att kunna vara 
säkerhetsmedveten måste en person känna till verksamheten och den bransch organisationen 
är verksam i, samt naturligtvis den egna arbetssituationen.” (Oscarson, 2002 s. 2) 
 
Eftersom säkerhetsmedvetenhet behöver upprätthållas bör utbildningsprogrammet innefatta 
aktiviteter med jämna mellanrum. ”Informationssäkerhetens dag” kan vara ett sätt men en 
sådan dag behöver kompletteras med mindre aktiviteter som till exempel nyhetsbrev.  
Utöver detta finns ett antal tillfällen då extra aktiviteter kan behövas: (Oscarson, 2002 s. 6) 

• Nyanställningar och tillkomst av tillfällig personal 
• Organisationsförändringar 
• Förändringar i verksamhetens informationstillgångar 
• Implementering eller förändring av tekniska eller administrativa skydd 
• Förändringar av hotbilden 

 
För att nyanställd och tillfällig personal ska kunna ha samma nivå av säkerhetsmedvetande 
som övrig personal behöver de få information och utbildning om IT, informationssäkerhet och 
verksamheten. En ökad säkerhetsmedvetenhet kan vara nödvändig, med hjälp av 
informations- och utbildningsinsatser, om de anställda får andra arbetsuppgifter. Speciellt vid 
omorganisationer och fusioner kan större grupper drabbas. (Oscarson, 2002) 
 
Det kan vara aktuellt att informera och utbilda personalgrupper om det sker förändringar i 
informationstillgångar, så som annan typ av känslig information eller nya operativsystem. Om 
tekniska eller administrativa skydd förändras behöver ofta berörd personal information och 
utbildas. Även sådana anställda som inte direkt berörs kan behöva övergripande information. 
Hotbilden inom en verksamhet förändras ständigt. Nya typer av virus, maskar och trojaner 
och allmänna säkerhetsluckor uppkommer och det gör det nödvändigt att personalen 
informeras och särskilda utbildningsinsatser kan behövas. (Oscarson, 2002) 
 
Oscarson (2001) refererar Peltier som anser att utbildningsprogrammet är mer effektivt om 
målgruppen anpassas till programmet och informationen är relevant för användarna. För att 
finna hur utbildningsprogrammet ska vara anpassat bäst till respektive användare bör man 
kategorisera de anställda (Oscarson, 2001; Oscarson, 2002). En vaktmästare, vd eller 
sekreterare har exempelvis olika arbetsuppgifter. Kraven på säkerhetsmedvetenhet varierar 
därför mellan dessa. (Oscarson, 2002) 
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En kategorisering kan ske som följande punkter visar (Oscarson, 2001 s. 106): 
• Vilken avdelning användaren tillhör och vilka funktioner den har 
• Användarens befattning och arbetsuppgifter 
• Användarens generella IT-kunskaper 
• Användarens nuvarande medvetenhet om informationssäkerhet 
• Vilka informationssystem användaren använder 

 
När det gäller personalen i en verksamhet, så kan den delas in i tre huvudgrupper; ledning, 
teknisk personal och övrig personal. Ledningen behöver ha förståelse om affärsnyttan med 
informationssäkerhet och vilken strategisk betydelse den har för verksamheten. För chefer på 
lägre nivå är det viktigt att kunskapen om informationssäkerhet, och vikten av denna, är i 
relation till den egna avdelningen. Teknisk personal har sina huvudsakliga arbetsuppgifter 
inom IT och behöver ha god kunskap om informationssäkerhet. När det gäller övrig personal 
är det av stor vikt att informationssäkerhetens betydelse ses i relation till arbetarens egna 
arbetsuppgifter. Det behövs också en grundläggande syn om hur informationssäkerheten 
påverkar verksamheten i stort. (Oscarson, 2002) 
 
När utbildningsprogrammet utformas är det viktigt att användarna får förståelse varför de ska 
genomgå ett utbildningsprogram och att utbildningen sker på ett pedagogiskt sätt. För bästa 
effekt ska användarna känna att de är delaktiga i processen. (Oscarson, 2001; Oscarson, 2002) 
Ett bra sätt för att uppnå detta kan vara att användarna får inflytande att utforma programmet 
(Oscarson, 2001). För att användarna ska kunna ta till sig kunskapen är det viktigt att de bli 
införstådda med nyttan av informationssäkerhet, att informationen som ska skyddas är lika 
viktig som materiella ting, på vilket sätt organisationen kan drabbas och vilka kostnader en 
vag informationssäkerhet kan få till följd. (Oscarson, 2001; Oscarson, 2002) Någon skrämsel- 
taktik för att användarna ska ta kunskapen till sig är, generellt sett, inte nödvändig eftersom 
den reella hotbilden är tillräckligt skrämmande (Oscarson, 2002). 
 
När det gäller fokuseringen kring informationssäkerhet är det viktigt att inte bara fokusera på 
vad informationssäkerhet är för något utan mera varför det är viktigt. För den anställde är det 
ett måste att denne känner att de egna kunskaperna och agerandet är av stor vikt för 
verksamhetens totala informationssäkerhet. För att uppnå detta är det viktigt att många bland 
personalen deltar i säkerhetsarbetet. Speciellt vid scenarier och riskanalyser är det bra om så 
många som möjligt bland personalen involveras. Det kan leda till att riskanalyserna hålla en 
högre kvalitet, eftersom anställda på olika nivåer tillsammans kan ge ett bättre helhets- 
perspektiv än vad säkerhetspersonal och verksamhetspersonal kan ge. Av praktiska skäl kan 
det dock vara svårt om för många är inblandade samt att tiden kan vara knapp för många. 
(Oscarson, 2002) 
 

3.2.4 Konkreta aktiviteter 

För att upprätthålla informationssäkerhetsmedvetenhet finns det ett antal konkreta 
tillvägagångssätt att ta till (Oscarson, 2002 s. 8): 
 

• Trycksaker 
• Föreläsningar och seminarier 
• Nyhetsbrev 
• Scenarier 
• Självstudier 
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3.2.4.1 Trycksaker 
En fördel med trycksaker är att de kan användas under en lång period. En nackdel kan 
däremot vara att man vänjer sig vid dem och att man tappar uppmärksamheten för dem med 
tiden. Trycksaker har sin begränsning att de på grund av kostnadsskäl inte kan uppdateras 
tillräckligt ofta och därför bör budskapet vara generellt för att inte informationen ska bli 
inaktuell. Trycksaker kan med fördel delas ut i samband med en informationssäkerhets- 
kampanj. Därefter kan de tjäna som påminnelse. En vikbar folder har fördelar av att man kan 
sätta upp den på en vägg och på så sätt få tillgång till de mest angelägna delarna. Det är 
viktigt att en folder inte innehåller för mycket information, då det kan göra den svår- 
tillgänglig. (Oscarson, 2002) 
 
En folder kan exempelvis innehålla följande delar (Oscarson, 2002 s. 8-9): 

• Inledning till informationssäkerhet och motivering till varför det är viktigt för 
verksamheten och dess medarbetare 

• Specifika policies och regler 
• Tidningsklipp om hot eller inträffande incidenter 
• Information om virus 
• Lösenordshantering 
• Kontaktinformation 
• Sammanfattning av de viktigaste budskapen 

 
Trycksaker kan även innefatta korta uppmaningar på till exempel klistermärken eller kaffe- 
muggar. Behövs det mer utrymme kan affischer, musmattor eller skrivbordsunderlägg vara 
användbara. Tio budord eller liknande kan vara lämplig information. Den information som 
finns på trycksaker ska även finnas i elektronisk form. (Oscarson, 2002) 
 
3.2.4.2 Föreläsningar och seminarier 
Fördel med föreläsningar och seminarier är att folk kan ställa frågor direkt till dem som är 
kunniga inom informationssäkerhetsområdet. Föreläsare kan både vara externa och interna 
aktörer. De interna har fördelen av att de kan verksamheten och kan sätta sig in i med- 
arbetarnas situation. De externa har sin fördel genom att de kan se på situationer ur en annan 
synvinkel och inte är hämmade av en verksamhet utan har insikter från flera. I stort handlar 
det om avvägning bland verksamhetskunskap, kunskaper och erfarenhet, informationssäkerhet 
samt pedagogik. Det bästa alternativet är en mix av interna och externa föreläsare. Vidare 
finns det en mängd färdiga kurser inom informationssäkerhet. Risken finns dock att de blir allt 
för generella och inte ger tillräckligt utrymme för den specifika verksamheten. (Oscarson, 
2002) 
 
3.2.4.3 Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev har fördelar genom att de regelbundet påminner om informationssäkerhet och kan 
innehålla information som är extra aktuell för tidpunkten då de kommer ut. Exempel kan vara 
nya typer av virus samt tekniska och administrativa skydd i verksamheten. Ett bra sätt att 
skicka nyhetsbreven är genom e-post. (Oscarson, 2002) Det kan dock vara svårt att vid varje 
utskick finna aktuell och relevant information. Det finns möjlighet att köpa färdiga nyhets- 
brev, men de är ofta på engelska och passar inte alltid till varje verksamhet. Det kan dock 
finnas möjlighet att skriva egna artiklar i en del av nyhetsbrevet. (Oscarson, 2001; Oscarson, 
2002) 
 
 



Informationssäkerhetsmedvetenhet – En kvalitativ studie på Skatteverket i Linköping 

 

 22 

 
 
3.2.4.4 Scenarier 
För att de anställda ska känna igen sig kan olika scenarier vara ett lämpligt sätt att öka 
säkerhetsmedvetandet. Bäst effekt ges om scenarierna är uppbyggda kring arbetarnas egen 
miljö och arbetsuppgifter. Detta gör att hot och risker blir mer konkreta för de anställda och 
att de på detta sätt enklare kan öva upp sin egen säkerhetsmedvetenhet. (Oscarson, 2002) 
 
3.2.4.5 Självstudier 
Självstudier kan vara till fördel då de är flexibla. Anpassningsgraden är hög och de anställda 
kan studera när det passar dem och i den vilken takt de vill. Självstudierna kan ske på många 
sätt, genom till exempel litteratur, video och interaktiva kurser. (Oscarson, 2002) 
 

3.2.5 Motivation och attityd 

En användares prestationsförmåga beror på skicklighet, arbetsmiljö och motivation. Dessa 
olika faktorer påverkar varandra ständigt. (Bartol & Martin, 1994) Motivation är dynamisk 
och kan vara från några minuter till flera veckor. Attityd däremot är en mer statisk inre faktor 
som varar från månader till år. Motivationen relaterar till aktivitetsnivån medan attityd 
relaterar till handlingarnas kvalité. (Siponen, 2000)  
 
Fishbein & Ajzen (1975) skriver att det finns två olika sätt att ändra människors åsikter och 
övertygelser. Dessa sätt är aktivt deltagande eller att försöka övertyga dem genom 
kommunikation. Deras teorier är baserade på föreställningen att en persons avsikt är den 
avgörande faktorn för dennes beteende. I dessa teorier delas avsikt upp i två olika delar; 
attityd med tanke på beteende samt personliga principer angående beteende. (Fishbein & 
Ajzen, 1975) 
 
Siponen (2000) refererar till Ajzen som själv fortsatte utveckla teorin kring planerat beteende, 
där det finns ett tredje element; upplevd beteendekontroll. Fishbein & Ajzen (1975) skriver att 
attityd består av övertygelsen om konsekvenser av sitt beteende och de personliga principerna 
består av standardiserade uppfattningar, som andra personer har, och motivation att foga sig. 
Med tanke på informationssäkerhetsriktlinjerna kan de personliga principerna uppstå på grund 
av organisationskulturen eller rollansvaret där det krävs att användaren följer informations- 
säkerhetsriktlinjerna. (Siponen, 2000)  
 
För att få rätt attityd bland användare måste konsekvenserna av att följa informations- 
säkerhetsriktlinjerna vara önskvärda och förståeliga (Siponen 2000; Oscarson 2002). Siponen 
(2000) refererar till Ajzen och skriver att i dennes teori, om planerat beteende, kopplas det 
tredje elementet, upplevd beteendekontroll, till personers uppfattning om hur lätt eller svårt 
det är att uppföra sig på rätt sätt. Detta element tillfredställs lättast genom att användarna får 
genomgå en teknisk kurs för att öka sin skicklighet på området, detta kommer 
förhoppningsvis leda till att informationssäkerhetsriktlinjerna kommer att efterföljas i större 
omfattning. (Siponen, 2000) Det gäller dock att komma ihåg att vi lever i en förändlig värld 
och därför måste informationssäkerhetsriktlinjerna uppdateras och användarna måste även 
förnya sin kunskap (Oscarson 2002).  
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3.2.6 Naturlig motivation  

Användare måste känna sig fria att bete sig som de själva önskar. De måste rättfärdiga sina 
handlingar genom sina egna ambitioner. Självbestämmande är den avgörande faktorn när det 
gäller att fastställa om någon användares motivation är naturlig eller påverkad externt. (Deci, 
1975) Ur det perspektivet går det att klassificera användare som följer informations- 
säkerhetsriktlinjer som externt motiverande. (Siponen, 2000) 
 
Aktivt deltagande har visat sig vara användbart för att säkerställa en viss grad av användar- 
interaktion. Det hjälper också säkerhetspersonalen att ingjuta en frihetskänsla hos användarna 
så att de känner att de är involverade i säkerhetsrelaterat beslutsfattande och att de då därför 
tar en aktiv del i säkerhetsprocessen (Siponen 2000; Oscarson 2002). Deci (1975) anser att 
andra element som ingår i naturlig motivation är spänning och känslan av att bli utmanad. 
Siponen (2000) hänvisar till Tellane och skriver att ett annat element är att bli respekterad. 
Dessa element måste också tas i åtanke vid utbildningen av användarna. I slutänden är det 
utbildarnas kompetens som fastställer i vilken grad dessa element kan förverkligas i ut- 
bildningen. (Siponen, 2000)  
 
För att skapa en bra bas för säkerhetsmedvetenhet krävs det oftast bra ledarskap och en 
hälsosam organisationskultur, eftersom dessa faktorer påverkar den naturliga motivationen 
och avsiktsbeteendet. (Siponen, 2000) Arbetsmiljön är även det en väldigt viktig faktor, 
eftersom missnöje bland personalen kan resultera i omoraliskt beteende bland de anställda. 
Detta kan i slutändan ge upphov till flera olika säkerhetshot. (Bartol & Martin, 1994) 
 

3.2.7 Bestämd medvetenhet 

Informationssäkerhetsriktlinjer är bestämmande och kräver en prestation från de personerna 
som berörs av dem, därför bör informationssäkerhetsriktlinjer ses som bestämd medvetenhet. 
Användare ska alltså följa de angivna riktlinjerna istället för att bara känna till dem men inte 
följa dem. Siponen (2000) refererar till Warman och tar upp att detta är det största problemet i 
dagsläget, att användarna känner till informationssäkerhetsriktlinjerna men inte följer dem. 
Istället för att användarna känner sig skyldiga att följa informationssäkerhetsriktlinjerna bör 
motivationen komma inifrån individen och inte vara påverkat externt. Informations- 
säkerhetsriktlinjer som är så pass tunga och obligatoriska att de leder till ett bestämt tillstånd 
kan skapa stora risker i form av negativa konsekvenser, till exempel att irritation kan minska 
effektiviteten bland de anställda. (Siponen, 2000)  
 
Eftersom informationssäkerhetsriktlinjer är bestämmande räcker det inte att dessa enbart 
existerar. Organisationer som lyckats med medvetenhet har gjort mer än bara förevisat 
informationssäkerhetsriktlinjerna för sin personal. Ett problem med riktlinjerna är att de 
alltför ofta inte är befogade och presenterade på ett relevant sätt, man behöver alltid förklara 
och motivera existensen av riktlinjerna. Om användare får godtagbara förklaringar till varför 
informationssäkerhetsriktlinjerna existerar kan deras attityd och motivation angående att följa 
riktlinjerna ändras. Dessa handlingar som utförs för att övertyga användarna tillsammans med 
aktivt deltagande bör utgöra det grundläggande användandet av informationssäkerhets- 
riktlinjerna för bästa effekt. Medvetenhetsmetoder med målet att vara bestämmande har 
karaktären att dess målsättning kan uppnås på flera olika sätt, beroende på hur användarna är 
som människor. (Siponen, 2000) 



Informationssäkerhetsmedvetenhet – En kvalitativ studie på Skatteverket i Linköping 

 

 24 

 

3.2.8 Principer vid övertygande  

Siponen (2000) tar upp ett antal olika principer som bör följas när ledningen i en organisation 
ska försöka övertyga användarna om varför de bör följa informationssäkerhetsriktlinjerna. 
Dessa punkter är:  

• Logik: Alla handlingar ska vara logiska, organisationen ska inte handla 
inkonsekvent.  

• Känslor: Känslor är ofta en viktig del vid rationellt beslutsfattande och tänkande. 
Säkerhetsåtgärder bör rikta in sig på att framkalla känslor för att på ett positivt sätt 
försöka påverka attityd och motivation. 

• Etik och moral: Moral är en viktig faktor som styr mänskligt beteende. Om alla 
användare förstår den etiska dimensionen av att följa informations- 
säkerhetsriktlinjerna och de möjliga negativa moraliska konsekvenserna av att 
handla oetiskt skulle de lättare kunna följa informationssäkerhetsriktlinjerna. 
Exempelvis är det oetiskt att lämna ut sitt lösenord till någon. Den möjliga 
negativa konsekvensen av det handlandet kan vara att någon obehörig får tillgång 
till känsliga uppgifter.  

• Välbefinnande: Nonchalans mot informationssäkerhetsriktlinjerna kan skada 
välbefinnandet bland företag och användare. Därför bör användare bli påminda om 
detta och hur riktlinjerna kan hindra detta.  

• Känslan av säkerhet: Maslow (1987) rankar säkerhetsbehoven högt upp bland våra 
mänskliga behov. Det gäller att få användarna att känna sig säkra och medvetna 
om riskerna som finns. Många användare förstår inte faran med att inte följa 
informationssäkerhetsriktlinjerna (Siponen, 2000).  

• Rationalitet: Anledningarna till informationssäkerhetsriktlinjerna ska presenteras 
rationellt, eftersom människor i grund och botten är rationella och kräver rationella 
förklaringar till varför informationssäkerhetsriktlinjerna existerar. Vissa förbud 
kan vara svåra för de anställda att ta till sig om de inte förstår dem, de måste 
förklaras så att de uppfattas som en trygghet (Lantz, 1997). 

 

3.3 Organisation 
Ordet organisation kommer från medeltidslatinska ordet organiza’tio, vilket kommer från 
organi’zo, som betyder forma och utgöra (Nationalencyklopedin, 1994). Bakka m.fl. (2001) 
menar att ordet organisation kan ha flera olika betydelser. Det kan vara speciella strukturdrag 
inom ett företag men det kan också vara ett företag som helhet. Organisation kan både vara 
privata företag och offentliga institutioner (Bakka m.fl., 2001).  
 
Det finns många olika organisationsformer, men vi har valt att bara titta närmare på två av 
dem eftersom de är viktiga för vår studie. Dessa är linjeorganisation och linje-
stabsorganisation. 
 

3.3.1 Linjeorganisation 

För att ordervägar ska vara tydliga har varje anställd endast en chef i en linjeorganisation. Det 
är dock viktigt att cheferna är samarbetsvilliga (Nationalencyklopedin, 1994). En linje- 
organisation är en organisation som är utformad efter byråkratiska principer. Den har en strikt 
fördelning av arbetsuppgifter och ansvar. (Blomé, 2000) 
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Figur 3: Linjeorganisation, där de anställda bara har en chef (Blomé, 2000 s. 3). 
 

3.3.2 Linje-stabsorganisation 

Franske Henri Fayol bildade begreppet linje-stabsorganisation. Fayol ansåg att företag skulle 
vara hierarkiskt uppbyggda, men han menade att cheferna inte kunde vara specialister på allt. 
Därför skapade Fayol linje-stabsorganisation. Chefen var fortsatt ansvarig men fick hjälp med 
specialkompetens av staben. (Blomé, 2000) Stabernas specialkompetens betonas i en linje-
stabsorganisation och dess uppgift är att vara rådgivare till vd:n och experter till andra 
avdelningar. Detta upplägg kan dock medföra att det uppstår schismer mellan ledning, staber 
och andra avdelningar. (Nationalencyklopedin, 1994) Trots detta är i dag flera av Sveriges 
större organisationer organiserade efter linje-stabsorganisation. Det finns en tendens att 
staberna blir mindre, men att kompetensen i dem ökar. (Blomé, 2000)  
 

 
Figur 4: Linje-stabsorginasation (Blomé, 2000 s. 3). 
Det som skiljer en linje-stabsorganisation från en linjeorganisation är att en linje-
stabsorganisation har en eller flera rådgivande staber. 
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4. Empirisk studie 
 

 
 
Figur 5: Empirisk modell.  
Vi anser att Skatteverkets förutsättningar lägger grunden för vilken utbildning som kan ges 
om informationssäkerhet till personalen. Genom utbildningen skapas en förståelse och ut efter 
denna uppstår ett beteende bland personalen på Skatteverket. En omorganisering kan påverka 
alla delar mer eller mindre.   
 

4.1 Skatteverket 
”Skatteverket är central myndighet för beskattning, indrivning och folkbokföring. Skatte- 
verket behandlar skatteärenden för företag, löntagare samt ärenden om folkbokföring och 
fastighetstaxering.” (Skatteverket, 2006a) 
 
Innan den 1 januari 2004 fanns det en myndighet som hette Riksskatteverket, men just detta 
datum bildades Skatteverket tillsammans med tio regionalkontor. Verksamhetsområde är hela 
landet. (Skatteverket, 2006b) Kronofogdemyndigheten är också knuten till Skatteverkat 
(Skatteverket, 2006e). 
 
Skatteverket leds för närvarande av generaldirektören Mats Sjöstrand. Generaldirektören är 
också ordförande i styrelsen på tio personer och två personalrepresentanter. Ledningen finns 
på huvudkontoret i Solna. (Skatteverket, 2006c) 
 
Skatteverket är uppdelat i sju olika regioner. Linköping tillhör region Öst där Östergötland, 
Gotland och Jönköpings Län ingår. Regionerna består av ett antal skattekontor. Under varje 
skattekontor kan det finnas flera lokalkontor på olika orter. I region Öst finns skattekontor i 
Linköping, Norrköping, Jönköping och Värnamo. Under skattekontoret i Linköping finns 
lokalkontor i Mjölby, Motala och Tranås. (Skatteverket, 2006d) 
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Figur 6: Skatteverkets regioner (Skatteverket, 2006f).  
 
Skatteverket hade i mars 2006, drygt 11 000 medarbetare över hela landet. På skattekontoret i 
Linköping, med lokalkontor, fanns det i augusti 2006 cirka 160 anställda (Wren, 2006).  
Från huvudkontoret i Solna styrs arbetet i de sju regionerna. I huvudkontoret finns också sex 
staber. Dessa är: verksledningsstaben, utvecklingsstaben, personalstaben, kommunikations- 
staben, säkerhetsstaben och IT-staben. (Skatteverket, 2006e) 
 

4.2 Foldrar 
Vi presenterar nedan tre stycken informationsfoldrar från Skatteverket i Solna som är 
intressanta för denna studie genom att de visar på hur informationssäkerheten ska skötas. 
Dessa tre foldrar är: 

• Information om Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för RSV-koncernen 
• Incident 2000 
• Lathund om informationssäkerhet för Skatteverket och kronofogdemyndigheterna 

(Lathund) 
 

4.2.1 Allmänt 

Foldern ”Information om Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för RSV-
koncernen” är utgiven i september 2001, Skatteverket hette då Riksskatteverket. Foldern är på 
tre sidor. Syftet med foldern är att förklara innebörden av ledningssystemet. Det börjas med 
att förklaras lite om vilka krav som ställs på informationen som skapas, inhämtas och 
förvaltas inom koncernen. LIS används för att på ett strukturerat sätt säkerställa koncernens 
krav på god informationssäkerhet, detta innebär inte bara elektronisk information, utan även 
exempelvis dokument och muntlig information. LIS ska även fungera som ett stöd i tjänsten 
för chefer, projektledare, systemägare och medarbetare.  
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Foldern riktar sig till de anställda, fasta eller tillfälliga, inom koncernen.Nyttan med att 
använda LIS är att alla rutiner och regler om informationssäkerhet samlas på ett och samma 
ställe och att alla anställda får en gemensam helhetssyn kring rutinerna och reglerna. 
Anledningen till att det beslutades att införa LIS är att Skatteverket då själva insåg att de inte 
hanterade all information på rätt sätt och att rutiner och regler inte hängt med samhälls- 
utvecklingen.  
 
Foldern ”Lathund om informationssäkerhet för Skatteverket och kronofogdemyndigheterna” 
är utgiven av Skatteverket i november 2004. Foldern börjar med ett förord där nuvarande 
generaldirektören Mats Sjöstrand bland annat hoppas att denna lathund ska bli ett bra hjälp- 
medel i den anställdes dagliga arbete. Folderns utformning är att det finns ett antal kategorier 
som det instrueras om.  
 
Incident 2000-foldern är från december 2000. Den förklarar det nya systemet för rapportering 
av incidenter, detta system fick namnet Incident 2000. Anledningen till att systemet infördes 
var att de anställda skulle få en tryggare arbetsmiljö och att myndigheten skulle kunna skapa 
ett förebyggande skydd.  
 

4.2.2 Utbildning 

LIS infördes 2001-2002 på myndigheterna då alla anställda gick en utbildning som var en 
halv dag om LIS, rutiner för uppföljning och stöd infördes. Utbildningen i LIS avslutades med 
att de anställda på varje kontor upprättade en gemensam handlingsplan för att på det sättet 
försöka komma till rätta med eventuella brister. I foldern nämns även att det är varje anställds 
eget ansvar att information som hanteras sköts enligt LIS.  
 

4.2.3 Generell information 

I foldern om LIS tas det upp elva nyckelområden som inriktar sig på olika målgrupper. Dessa 
olika målgrupper är medarbetare, chefer, systemägare, lokalansvariga, IT-avdelningens 
anställda, systemförvaltare, projektledare och RSV IT. Vi har valt att skapa en matris för att 
på det sättet visa vilka delar av LIS som inriktar sig till de olika grupperna. Först väljer vi 
dock att gå igenom de elva punkterna: 
 

1. Introduktion, denna punkt definierar innebörden av LIS. 
2. Informationssäkerhetspolicyn, innehåller de grundläggande värderingarna för 

informationssäkerhet. 
3. Säkerhetsorganisation, den här punkten handlar om hur säkerhetsarbetet i stort 

organiseras inom koncernen. Även ansvar för olika befattningar, hur 
informationssäkerhetsfrågor ska hanteras vid kontrakt med utomstående organisationer 
eller personer. 

4. Klassificering och kontroll av informationstillgångar, ska ge vägledning om hur 
klassificering och hantering ska utföras.  

5. Personal och säkerhet, denna punkt går igenom vad det ska tänkas på vid 
nyrekrytering och vilka skyldigheter som de anställda har att rapportera programfel 
och incidenter.  

6. Fysiskt skydd av information, här beskrivs det hur utrustning och lokaler ska 
skyddas och vad man ska tänka på när information hanteras utanför arbetsplatsen. 
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7. Styrning av kommunikation och drift - teknisk infrastruktur, behandlar främst IT-
säkerheten inom koncernen.  

8. Tilldelning och uppföljning av användares behörigheter, tar upp frågor gällande 
behörighetstilldelning och loggar.  

9. Systemutveckling och underhåll, denna punkt handlar om informationssäkerheten i 
utvecklingsprocessen samt underhållsprocessen.  

10. Kontinuitets-, avbrotts- och katastrofplanering, går igenom hur det ska ageras vid 
avbrott på grund av till exempel brand eller översvämning. Även hur avbrott i IT-
systemen ska hanteras finns med i denna punkt. 

11. Uppföljning, handlar om hur det ska undvikas att handla i strid mot författningar, 
lagar, avtal och andra yttre säkerhetskrav.  

 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Medarbetare X X X  X   X    
Chefer X X X X X X X X   X 
Systemägare X X X X X  X X X X X 
Lokalansvariga X X X  X X  X    
IT-avdelningens 
anställda 

X X X  X  X X    

Systemförvaltare X X X  X   X X   
Projektledare X X X  X   X X   
RSV IT X X   X   X  X  
 
 
I Incident 2000-foldern står det att den statistik som samlas in via databasen gör att de 
ansvariga kan se var och när riskerna är som störst. Systemet är inte bara till för Skatteverket 
utan är även till för andra myndigheter så att de olika myndigheterna kan ta lärdom av 
varandra. När en anställd drabbas av en incident som denne upplever som obehaglig ska den 
anställde meddela sin chef detta samt fylla i ett formulär i en databas. Det som ska rapporteras 
är: 
 

• Det som den anställde upplever som obehagligt 
• Skadegörelse, våld eller hot 
• Inbrott och brand 
• Hot mot informationssäkerheten 

 
När incidenten rapporterats går den samtidigt till chefen som kompletterar den med de 
åtgärder som vidtagits. Efter det så tar säkerhetschefen bort alla personuppgifter från anmälan 
för att anonymisera den och sänder den vidare till säkerhetsenheten i Solna som 
sammanställer den i statistiken. När rapporten skickats till säkerhetsenheten får den anställde 
ett meddelande att så har skett.  
 

4.2.4 Förståelse 

Lathundsfoldern ber den anställde att bland annat tänka på att dåligt säkerhetsmedvetande förr 
eller senare leder till problem. Informationssäkerhet ska byggas på sunt förnuft, det ska skiljas 
på offentlig och hemlig information samt att utbildning av anställda utgör en viktig 
förutsättning för Skatteverkets informationssäkerhet. 
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Tillträde till Skatteverkets IT-system och lokaler regleras via behörighetskontroll, detta 
minskar risken för att information försvinner eller manipuleras. Smartcarden är personliga och 
personalen ska inte låna ut dem och inte heller släppa in någon okänd i kontorslokalerna. 
Även pinkoden är personlig samt hemlig, pinkoden ska bytas när det behövs, dock måste byte 
ske var tredje månad.  
 
Lathundsfoldern påminner om att Internet ska användas i tjänsteutövandet, men det får även 
användas privat om det är med gott omdöme och i liten omfattning. Det påminns även för 
användarna att allt loggas och kan spåras. E-posten ska användas i tjänsten och inkommande 
e-post är ofta allmän handling. Användarna ska utgå från att e-posten kan läsas av andra och 
de bör tänka på att e-postadresser är lätta att förfalska samt att uppgifterna i e-post ska vara 
sakliga och korrekta.  
 
Användarna ska tänka på att datavirus kan spridas via många olika typer av filer och att de 
alltid ska ta en virusvarning på allvar även om det skulle visa sig vara falskt alarm. De som 
har en bärbar dator ska se till att de har ett uppdaterat virusskydd.  
 
Datorn ska aldrig lämnas påloggad utan tillsyn, kortet ska alltid dras ut när den anställde 
lämnar datorn. Kortet ska bäras synligt när användaren inte sitter vid datorn. I lathundsfoldern 
står även att sekretessbelagd information ska förvaras på ett betryggande sätt.  
 
Det ska alltid tänkas på var och vad man säger när det används mobiltelefon och känslig 
information ska förvaras på ett betryggande sätt även i den anställdes bostad. Förutom det 
som nämnts tidigare i avsnittet om Incident 2000 står det i lathundsfoldern att de anställda ska 
undvika att sprida rykten eller spekulera om varför incidenter har skett. Det är den anställdes 
ansvar att känna till och tillämpa reglerna för informationssäkerhet och de ska ta reda på 
gällande regler och rutiner för hantering på arbetsplatsen. 
  
Utskrifter med känslig information får inte låtas bli liggande i skrivaren och kortet till datorn 
ska alltid förvaras på ett betryggande sätt. I lathundsfoldern går att läsa att de anställda alltid 
kan vända sig till närmaste chef eller säkerhetschefen om de har frågor kring informations- 
säkerhet. Till sist står det i lathundsfoldern att på intranätet går det att hitta råd och stöd om 
frågor som gäller informationssäkerheten.  
 

4.3 Intervjuer med säkerhetsorganisationen 
För att få reda på hur olika säkerhetsrutiner med mera ska fungera, enligt Skatteverkets 
policy, på Skatteverket har vi varit i kontakt med tre olika personer inom Skatteverket. På 
vilket sätt vi har varit i kontakt med dem samt vilken position de har följer enligt nedan:  
 

• Telefonintervju med chefen för säkerhetsstaben på huvudkontoret i Solna 
• E-postintervju med säkerhetshandläggaren på Skatteverket i Linköping  
• E-postintervju med säkerhetsrådgivaren för region Öst som finns i Jönköping  

 

4.3.1 Allmänt 

Chefen för säkerhetsstaben i huvudkontoret meddelar att han har fem specialister till sitt 
förfogande i sin stab. Sedan finns det elva säkerhetsrådgivare, en i varje region. De arbetar 
med säkerhetsfrågor på heltid. 
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Totalt är det cirka 20 personer inom Skatteverket som ingår i den professionella säkerhets- 
organisationen. Utöver dessa finns det ett antal säkerhetshandläggare, i princip en på varje 
lokalkontor. IT-säkerhetsfrågorna är centralt utformade.  
 

4.3.2 Förutsättningar 

Ansvaret för säkerheten ligger i verksamheten. Varje linjechef är ansvarig för sin verksamhet 
säger chefen för säkerhetsstaben. Det finns ingen speciell person som är säkerhetsansvarig. 
Generaldirektören är den som officiellt är huvudansvarig för säkerheten sedan följer det linje- 
ansvaret. Ansvaret ligger alltså inte hos säkerhetsorganisationen.  
 
På frågan om de i säkerhetsstaben lyssnar på vad medarbetare har att säga på kontoren svarar 
chefen för säkerhetsstaben att de har ett förslagssystem som kallas ”framtidsbanken”. I denna 
kan de anställda lämna förslag på förändringar. Förslagen bedöms sedan i linjeorganisationen 
och kan bedömas både som en riksangelägenhet eller lokalt. 
 
Chefen för säkerhetsstaben säger att säkerheten har hög prioritet inom Skatteverket. Han säger 
att: ”Jag har aldrig jobbat i en organisation där ledningen har haft samma gehör för säkerhets- 
frågor. Jag är helt överväldigad över detta.” 
 
Säkerhetshandläggaren berättar att IT- och informationssäkerhet är enormt viktigt inom en 
myndighet som Skatteverket. ”Då det inom vår verksamhet finns många samhällskritiska 
system och hanteras mycket stora summor pengar är säkerhet och pålitlighet A och O.” 
Säkerhetshandläggaren säger vidare att den operativa verksamheten följer säkerhetsregler och 
rutiner som är beslutade från huvudkontoret i Solna. Varje region har en säkerhetsrådgivare 
som fungerar som en kontaktyta mellan Solna och övriga riket i säkerhetsfrågor. Kontors- och 
enhetscheferna runt om i landet har också säkerhetsansvar att se till att regler och rutiner följs.  
 
På frågan om hur stor budget som finns för IT-säkerhet och hur stor den delen är av den totala 
budgeten, svarar chefen för säkerhetsstaben att det är en irrelevant fråga som inte går att svara 
på. Han säger att IT-säkerheten måste integreras i verksamheten. Det är det enda sättet för att 
få åtgärder accepterade, att IT-säkerheten ingår i verksamheten. Chefen för säkerhetsstaben 
anser också att resurserna är tillräckliga. 
 
På frågan om hur mycket som är centralstyrt angående informationssäkerheten från huvud- 
kontoret svarar säkerhetshandläggaren att det är en mycket stor del. Chefen för säkerhets- 
staben säger att allt styrs från huvudkontoret. På frågan om säkerhetshandläggaren känner att 
hon själv kan påverka IT-säkerhetsarbetet i Linköping, svarar hon att hon delvis kan det. 
Ansvaret ligger dock inte på henne utan på region-, enhets- och kontorscheferna.  
 
På frågan om det finns något speciellt program som de anställda kan följa avseende säkerhet 
på Skatteverket svarar säkerhetsrådgivaren att: ”Incident 2000 används väldigt frekvent och 
jag vill påstå att vårt incidentrapporteringssystem är det viktigaste redskapet för oss inom 
säkerhetssidan, både i inrapporterings- samt i uppföljningshänseende.” 
 
Säkerhetsrådgivaren berättar vidare att det finns en informationsfolder som spreds inom 
koncernen då man driftsatte Incident 2000 år 2000, men att denna inte har uppdaterats i 
enlighet med de förändringar som skett i systemet. Dock har det istället tagits fram andra 
dokument där man beskriver hur incidentrapporteringssystemet fungerar och som är aktuella.  
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Därutöver har man från säkerhetssidan bedrivit mycket information riktat till all personal om 
vikten att rapportera incidenter. Vad det gäller foldrar och annat skriftligt material ska detta 
finnas ute på alla kontor i landet berättar säkerhetsrådgivaren. 
 

4.3.3 Utbildning 

Chefen för säkerhetsstaben berättar att de har infört säkerhet enligt standard och att det år 
2001 utfördes en massiv utbildning av alla anställda inom säkerhet. Han berättar vidare att det 
från årsskiftet ska finnas tillgång till ett interaktivt utbildningssystem där den enskilde 
individen kan uppdatera sina kunskaper inom säkerhet. Alla anställda ska kunna använda sig 
av detta. Chefen för säkerhetsstaben säger att det finns en portal i intranätet där man kan gå in 
och läsa. De försöker att skriva någonting om säkerhet i interntidningen och på webben varje 
månad. De IT-regler som finns ses över och renoveras för tillfället eftersom behov finns av 
uppdateringar meddelar chefen för säkerhetsstaben. 
 
Chefen för säkerhetsstaben berättar att Kronofogdemyndigheten har omorganiserat och 
krympt från tio till en enhet från och med den 1 juli 2006. Enligt uppgift var planerna att 
under hösten 2006 låta alla nya chefer genomgå workshops, process för process vad gäller 
säkerhet. De satsar lite extra för att få en ”top-down-effekt”9. Chefen för säkerhetsstaben 
säger vidare att de elva säkerhetsrådgivarna genomgår fem workshops om året där både 
interna och externa föreläsare medverkar om aktuella ämnen och olika teman. 
  
För att se till att personalen är säkerhetsmedvetna får nyanställda en omfattande säkerhets- 
introduktion där vederbörande informeras om de risker som kan tänkas förekomma under 
tjänsteutövningen, meddelar säkerhetsrådgivaren. Både säkerhetsrådgivaren och säkerhets- 
handläggaren berättar att det finns en utbildning som heter LIS – ledningssystem för 
informationssäkerhet, för de nyanställda. ”Detta är väldigt omfattande och beskriver i detalj 
vad det är som gäller på detta område”, säger säkerhetsrådgivaren. 
 
Efter denna utbildning följer sedan säkerhetsrådgivarna upp detta med återkommande 
information, utbildningar, uppmaning att rapportera incidenter etcetera. Inträffar det någon 
särskild incident försöker säkerhetsrådgivarna snabbt informera personalen i syfte att skärpa 
upp deras uppmärksamhet. ”Med tanke på den utsatthet som vissa personalgrupper har i sitt 
jobb ligger det i sakens natur samt i deras eget intresse att de är risk- och säkerhetsmedvetna”, 
anser säkerhetsrådgivaren. 
 
För att motivera personalen i utbildningen om informationssäkerhet, informeras och påtalas 
återkommande kring aktuella IT-hot och annat som kan påverka informationssäkerheten på ett 
negativt sätt, meddelar säkerhetsrådgivaren. På frågan om det finns speciella utbildnings- 
kriterier beroende på vilka arbetsuppgifter den anställde har, svarar säkerhetsrådgivaren att 
alla genomgår själva baspaketet men att det självklart finns fördjupningsdelar som riktar sig 
till personal som hanterar verksamhetskritiska IT-system. 
 
På frågan om hur verifiering sker, att de anställda tagit till sig kunskaperna, säger säkerhets- 
rådgivaren att det sker genom återkommande uppföljningsinsatser såsom enkät- 
undersökningar, samverkan med chefer och andra ansvariga etcetera. Chefen för 
säkerhetsstaben säger däremot att man inte kan verifiera kunskapen. Det skulle strida mot att 
man lagrade information om duglighet menar han. 

                                                 
9 Personer högt upp i hierarkin påverkar vad som händer lägre ner i hierarkin 
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De som gått igenom en utbildning ska däremot kunna få ett diplom som bevis att de har slut- 
fört utbildningen. Det är sedan upp till verksamhetscheferna att se till att utbildningen följs 
upp. 
 
För att motivera personalen att följa säkerhetskriterier försöker säkerhetsrådgivarna på 
smidigaste sätt framföra säkerhetsbudskapet på så sätt att de värnar om den enskilde med- 
arbetaren och att det inte har till uppgift att försvåra eller krångla till det för den enskilde, 
meddelar säkerhetsrådgivaren. 
 

4.3.4 Förståelse  

Chefen för säkerhetsstaben och säkerhetshandläggaren säger att all behörighetshantering sker 
centralt genom ett så kallat smartcard. Vilka system som användarna har tillgång till styrs i 
detalj genom kortet. Chefen för säkerhetsstaben berättar vidare att den pinkod som hör till 
smartcardet måste innehålla minst sex tecken. För att få tillgång till systemen måste både 
kortet och pinkoden användas. Dock måste man sitta inne i organisationen för att göra detta 
säger chefen för säkerhetsstaben. Säkerhetshandläggaren förtäljer vidare att loggning görs av 
samtliga transaktioner i Skatteverkets verksamhetssystem. 
 
På frågan om användarna kan logga in från sitt hem eller om man måste vara på arbetsplatsen, 
svarar säkerhetshandläggaren att ett mindre antal användare får, efter beslut från överordnad 
chef, logga in i verksamhetssystemen hemifrån, men då endast med en PC som är installerad 
med Skatteverkets plattform. Ett smartcard som är likadant som på arbetet behövs också. Det 
går dock inte att logga in via sin privata PC. Säkerhetshandläggaren tillägger att vissa 
användare, till exempel vissa chefer, kan bara komma åt sin e-post, sin hemkatalog och 
Skatteverkets intranät hemifrån via en PC enligt ovan. Även då krävs beslut av överordnad 
chef. Chefen för säkerhetsstaben säger att åtkomst utifrån endast gäller kontorsadministrativa 
system och inte verksamhetssystem. Han menar att det inte går att komma åt till exempel 
databaser med folkbokföring utanför arbetsplatsen, men att man kan komma åt sin e-post. 
 
Säkerhetshandläggaren menar att användarna kan ha samma lösenord till allting, i varje fall 
för normalanvändaren. Däremot kan hon inte svara på hur det fungerar för till exempel IT-
avdelningen i Solna. Lösenorden automatgenereras när en ny användare läggs upp i nätverket. 
Användaren kan sedan ändra lösenordet till ett självvalt. Pinkoden till smartcardet som 
används för inloggning i nätverket måste bytas, både när den är ny och sedan var tredje 
månad, det är tvingande. Säkerhetshandläggaren berättar att pinkoden måste vara sex siffror. 
Övriga lösenord som hon känner till, normala användare, ska vara sex till åtta tecken, kan 
vara både bokstäver och siffror.  
 
När det gäller riktlinjer för det som skrivs ut berättar säkerhetshandläggaren att samma regler 
gäller som för all informationshantering inom Skatteverket. Det vill säga att användarna 
ansvarar för att informationen endast kommer den som har rätt att se den tillhanda. 
Beträffande att ta med sig externa enheter till arbetsplatsen säger säkerhetshandläggaren att 
ingen kringutrustning som inte är certifierad av Skatteverket får anslutas till nätverksanslutna 
PC. Chefen för säkerhetsstaben meddelar att ingen användare har administratörsrättigheter till 
sin PC och därmed inte kan installera några program och på så sätt inte heller kan plugga in 
några externa enheter som kräver programvara. Han säger dock att USB-minne kan användas.  
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Säkerhetshandläggaren säger att endast program som är certifierade av Skatteverket kan 
installeras. Vidare meddelar säkerhetshandläggaren att inga exe-filer och dylikt kan laddas 
ned och installeras. 
 
När det gäller regler kring mejlhantering berättar Chefen för säkerhetsstaben att det finns 
regler för mejlhantering och att man inte använder mejlen privat. Säkerhetshandläggaren 
säger att e-post ska i huvudsak användas i tjänsten. Privat användning i mindre skala är okej. 
Samtliga e-postmeddelanden kontrolleras via brandvägg/antivirusprogram och misstänkt 
skadliga filer tas bort. 
 
Chefen för säkerhetsstaben säger att Internet naturligtvis används i tjänstesyfte men att det 
även får användas privat om omdömet är gott och karaktären är obetydlig. Det finns ett 
webbfilter och ett uppföljningssystem där chefen för säkerhetsstaben kan gå in och titta på all 
datortrafik från samtliga användare inom Skatteverket som har utförts. Han säger att de har 
koll genom detta men att de inte går in på specifika individer utan mer tittar på vilken typ av 
webbsidor som har blivit besökta. Utifrån detta kan sedan dessa sidor spärras. Säkerhets- 
handläggaren berättar också om ett webbfilter. När en användare försöker gå in på en sida 
som enligt filtret troligen inte är tjänsterelaterad visas ett meddelande om detta, där 
användaren måste göra ett aktivt val att gå vidare trots ”varningen”. Väljer man att gå vidare 
registreras detta och kan följas upp Säkerhetshandläggaren förtäljer vidare att Internet i 
huvudsak ska användas i tjänsten, men privat användning i mindre skala är okej. Det är till 
exempel inte tillåtet att göra bankaffärer via tjänstedatorn, medan det är tillåtet att till exempel 
läsa dagstidningar. 
 

4.3.5 Beteende 

På frågan hur säkerhetsrådgivaren anser att personalen följer informationssäkerhets- 
riktlinjerna, svarar han att de i huvudsak gör det på ett bra sätt men att det alltid går att bli 
bättre. 
 

4.4 Intervjuer med personal på Linköpingskontoret 
Vi har genomfört intervjuer med fem personer som är anställda på Skatteverket i Linköping. 
Vi har delat upp intervjuerna i fem olika delar, dessa är allmänt, förutsättningar, utbildning, 
förståelse, beteende samt omorganiseringar.  
 

4.4.1 Allmänt 

Intervjuperson nummer ett (Colette, fiktivt namn) är i 45-årsåldern och arbetar som skatte- 
handläggare. Colette har jobbat på Skatteverket sedan början på 1980-talet. Colette är utbildad 
civilekonom. 
 
Intervjuperson nummer två (Moa, fiktivt namn) är i 55-årsåldern och arbetar som hand- 
läggare. Moa har jobbat på Skatteverket sedan slutet av 1970-talet. Hennes utbildning består 
av en tvåårig fackskola och sedan har Moa utbildats internt på Skatteverket till handläggare.  
 
Intervjuperson nummer tre (Leia, fiktivt namn) är i 25-årsåldern som har arbetat på Skatte- 
verket sedan 2006. Leia arbetar som skattehandläggare och har läst till internationell ekonom. 
Tidigare arbetade hon inom kommunal verksamhet.  
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Intervjuperson nummer fyra (Tyra, fiktivt namn) är i 30-årsåldern som har arbetat på 
Skatteverket sedan 2006. Tyra jobbar som handläggare, men eftersom hon är nyanställd får 
hon prova på flera olika avdelningar. Efter juridikstudier arbetade Tyra på en annan 
myndighet innan hon kom till Skatteverket.  
 
Intervjuperson nummer fem (Emma, fiktivt namn) är i 50-årsåldern och arbetar som skatte- 
handläggare. Emma har arbetat på Skatteverket sedan början av 1970-talet. Hon har även 
studerat på universitet.   
 

4.4.2 Förutsättningar 

Här går vi igenom svaren som de anställda gav på de frågor som handlade om förutsättningar. 
 
4.4.2.1 Intervjuperson nummer ett 
Begreppet informationssäkerhetsmedvetenhet tolkar Colette som att man ska vara medveten 
om att uppgifterna inte försvinner dit de inte ska och att människor inte kommer in och ser 
sådant de inte ska. På frågan om vilken grad av informationssäkerhetsmedvetenhet hon själv 
har säger Colette att hon inte funderar särskilt mycket på det. Hon förutsätter att systemen de 
jobbar i är säkra och hon litar på Skatteverkets särskilda IT-säkerhetsavdelning. Sedan är det 
en annan sak att surfa på Internet, men det finns brandväggar säger Colette.   
 
Colette säger sig ha fått skriva på ett avtal gällande sekretess, något specifikt avtal om 
informationssäkerheten har hon inte skrivit under. På frågan om hur mycket hon använder sig 
av datorn i arbetet svarar Colette att allt numera är uppbyggt kring datorn, skulle systemet 
krascha skulle det inte gå att jobba. Detta menar Colette eftersom det som finns i datorn är det 
som anses vara korrekt, även om andra siffror skulle råka finnas på ett papper. Hennes grund- 
läggande IT-kunskaper är sådär tycker Colette, detta eftersom hon har fått lära sig allt om 
datorer i efterhand, hon är inte uppvuxen med dem, som dagens generation är. Colette säger 
att hon kan det hon behöver kunna gällande datorer. 
 
4.4.2.2 Intervjuperson nummer två 
När ordet informationssäkerhetsmedvetenhet nämns tänker Moa på att de jobbar mycket med 
datorn och att det är ganska viktigt att bara de får tillgång till de uppgifterna, även om många 
uppgifter är offentliga. Hon tycker att de har ganska noggranna regler om vad de får kolla på 
och inte kolla på, de får bara titta på personer som behövs för arbetet. Hon tror att de har 
ganska strikta regler. När det gäller Moas egen informationssäkerhetsmedvetenhet säger hon 
att hon inte har någon koll på virus och liknande, men att Skatteverket har folk som sköter 
sådant, det kommer uppdateringar ibland. Hon märker det bland annat genom att det kan ta 
lång tid innan e-post dyker upp. Den övriga informationssäkerheten får som sagt någon annan 
sköta anser hon. Moa vet inte riktigt om hon har fått skriva på något avtal gällande 
informationssäkerheten, men hon tror det. Hon är dock säker på att de har fått instruktioner 
om vad de får och inte får göra. Säkerheten finns ju i systemen säger Moa. Datorn använder 
sig Moa av hela arbetsdagen och hon tycker att hon har okej IT-kunskaper, hon har så att det 
räcker.  
 
4.4.2.3 Intervjuperson nummer tre 
Det första Leia tänker på, efter en stunds eftertanke, är det smartcard, som är både en ID-
handling och används till inloggning i datorn. Att inte tappa bort det är viktigt. 
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Leia vet inte riktigt vad informationssäkerhetsmedvetenhet är, men efter att ha kommit 
tillbaka till frågan: ”Vilken grad av informationssäkerhetsmedvetenhet anser du att du har?” 
svarar hon att den är medelmåttlig.  
 
Leia fick skriva på papper när hon anställdes gällande sekretess med de ärenden som hon 
jobbar med. Leia använder dator mest hela tiden i sitt arbete och anser att hon har goda IT-
kunskaper.  
 
4.4.2.4 Intervjuperson nummer fyra 
Det första Tyra kommer att tänka på när informationssäkerhetsmedvetenhet kommer på tal är 
att hennes legitimation, som samtidigt är ett smartcard till datorn, inte hamnar i orätta händer. 
Med sekretessmaterial gäller samma sak. Sedan varierar det från område till område och från 
myndighet till myndighet anser Tyra, som tror att det är hårdare krav på den myndighet som 
hon arbetade på förut än på Skatteverket. Tyra anser sig ha en medelmåttlig informations- 
säkerhetsmedvetenhet. Hon skulle vilja ha mera information om vilka material som ska anses 
vara sekretessbelagda. Även om utbildning ges är det svårt att riktigt veta vad som gäller för 
olika papper. 
 
Tyra fick skriva på avtal gällande säkerhet och anser det som en självklarhet när det gäller 
myndigheter. Hennes erfarenhet är att myndigheter snabbt vill att man ska skriva på. Tyra 
tycker dock inte att det säger så mycket att skriva på papper. Tyra använder sig av dator 
mycket i sitt arbete, men hon skulle vilja ha bättre IT-kunskaper. Tyra kan dock tillräckligt 
mycket för att klara sig. 
 
4.4.2.5 Intervjuperson nummer fem 
Informationssäkerhetsmedvetenhet för Emma är att man ska vara lite försiktig med det man 
skriver i e-post och att privatpersoner inte ska vara helt utlämnade i dataregister. Emma 
arbetar mycket med att svara på allmänhetens frågor och har även mycket korrespondens med 
utlandet via e-post, därför tänker hon mycket på vad hon skriver i e-postmeddelandena. Emma 
anser dock att hennes informationssäkerhetsmedvetenhet är ”sådär”. Emma är säker på att hon 
fick skriva på ett sekretessavtal när hon fick anställning på Skatteverket, men hon har inte fått 
skriva på något dokument gällande IT-säkerhet efter det att datorn infördes som redskap i 
tjänsten. Datorn använder hon väldigt mycket i sitt tjänsteutövande berättar Emma. Hennes 
IT-kunskaper tycker hon är okej. Emma klarar arbetsuppgifterna, men när det gäller mer 
avancerade datorfunktioner får hon gå till någon kollega och fråga.  
 

4.4.3 Utbildning 

Här går vi igenom svaren som de anställda gav på de frågor som handlade om utbildning. 
 
4.4.3.1 Intervjuperson nummer ett 
När Colette anställdes fanns det enbart en dator som hela avdelningen delade på. På senare tid 
har hon dock gått datorutbildningar, och hon säger att säkerhetsbiten var väl med där också. 
Colette berättar att hon inte fått skriva några prov för dessa kurser. Det enda hon har gjort är 
att hon har tagit ett datorkörkort som är anpassat efter Skatteverkets organisation. Hon 
berättar även att många program har man fått lära sig själv, men de viktigaste programmen 
har de fått gå kurser i. Colette har inte märkt några speciella motivationsknep från utbildarnas 
sida, men det är bra att de får arbeta praktiskt med det som de lärt sig. De anställda kan även 
lägga fram önskemål om utbildningar de önskar gå, men de kan själva inte påverka innehållet 
i de kurserna. Man lär sig mycket genom att fråga sina kollegor säger Colette.  
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På frågan om de får information om informationssäkerhet svarar Colette att det inte är särskilt 
ofta. Den informationen som kommer är den som dyker upp på intranätet. Hon tror att det där 
säkerligen finns saker om informationssäkerhet också. Hon läser mest de nyheter som 
aviseras, då kan det stå en del om informationssäkerhet också, men hon går inte själv ut på 
intranätet och letar upp information om informationssäkerhet. Colette tycker det kan vara 
svårt att navigera på intranätet. Hon upprätthåller sina kunskaper om informationssäkerhet 
genom att läsa de nyheter som publiceras på intranätet. Colette kan känna att hon motiveras 
att följa informationssäkerhetsriktlinjerna, då det ibland publiceras nyheter om olika virus och 
liknande som är i omlopp, då tänker hon till lite extra.  
 
4.4.3.2 Intervjuperson nummer två 
När Moa anställdes i slutet på 1970-talet existerade inte informationssäkerhet säger hon, men 
hon har på senare tid gått interna utbildningar om datorer. Dessa utbildningar har mest varit 
om hur de ska söka på Internet och använda datorn som ett redskap i tjänsten och inte så 
mycket om informationssäkerhet. Inga prov efter utbildningen har heller skett för att på så sätt 
verifiera deras kunskap. Moa kan inte minnas att de har fått gå någon specifik kurs om 
informationssäkerhet, det har mer funnits information på intranätet som de har fått läsa själva. 
På intranätet kommer det nyheter som ibland handlar om informationssäkerhet. Hon säger 
även att allt finns i datorn, så om systemet skulle krascha skulle de vara illa ute.  
 
Moa förstår inte först frågan om de motiverades på något speciellt sätt under utbildningarna, 
men sedan säger hon att de kanske har fått några avskräckande exempel. Moa tror även att de 
har blivit mycket mer medvetna än förut, för tio år sedan kanske de ibland gick in och kollade 
upp någon person som de egentligen inte behövde kolla upp. De får information om ärenden i 
personalnämnden om sådana saker, det är givetvis avskräckande tycker Moa. Vidare berättar 
Moa att varje handläggare har en kod och varje ärende som handläggaren har hand om får 
denna kod, så det går att se i systemet om de behöver söka på de personer de söker på. De kan 
dock byta ärenden med varandra om någon handläggare till exempel får granska sin granne. 
Detta byte sker då via systemet. På frågan om de får information om informationssäkerhet 
säger Moa att det får de nog, informationen får de genom intranätet. Moa upprätthåller sina 
informationssäkerhetskunskaper genom att läsa de nyheterna på intranätet, det kommer ofta 
upp varningar när något är i omlopp, till exempel något virus eller om det skett någon extra 
uppdatering. De anställda har fått instruktioner om att inte stänga av datorn när de går hem, 
detta för att uppdateringar ska kunna genomföras på nätterna.  
 
4.4.3.3 Intervjuperson nummer tre 
Leia fick en dags utbildning när det gäller säkerhet, men hon tror inte att de fick skriva något 
prov eller liknande för att verifiera att de tagit till sig kunskapen. Utbildningen var uppbyggd 
kring föreläsningar med ett seminarium på slutet. På frågan om Leia motiverades på något 
speciellt sätt i utbildningen svarade hon att så inte var fallet. Det handlade mest om att inte 
låta smartcardet sitta i när man går därifrån och inte lägga det under skrivbordsunderlägget. 
Utbildningen gällde även brandsäkerhet och allmän säkerhet.  
 
Leia säger att den information hon kan få om informationssäkerhet sker via intranätet. Man 
kan gå in där om man känner för att surfa loss lite säger hon. På frågan om Leia motiveras på 
något speciellt sätt för att följa säkerhetsriktlinjerna svarade hon att det inte pratas om det. Det 
är ganska hård bevakning med varningar och vissa sidor kan man inte gå in på. Dem kan man 
gå in och titta på hemma sedan om det var något intressant.  
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Leia har inte, vad hon vet, fått ut någon folder eller liknande om säkerhet. Efter den utbildning 
som har givits har det inte bestämts om något nytt möte. 
 
Leia säger att när hon nyanställdes genomgick hon först en fem veckor lång inkörningsperiod, 
men att det är nya kurser hela tiden. Under ett år ska de få prova på flera olika områden.  
Utbildningen är pedagogiskt upplagd, men några prov för att verifiera kunskap har inte 
genomförts, som avslutning har de haft seminarier. Leia säger att alla äldre inte känner igen 
de yngre, men att hon själv inte heller känner igen alla de gamla ”rävarna”.   
 
4.4.3.4 Intervjuperson nummer fyra 
Tyra fick en utbildningsdag gällande säkerhet när hon anställdes, men det var allmänt och inte 
något konkret. Hon vill ha något mer konkret vad som gäller, för det som sker i praktiken 
speglar inte alltid det som sker i teorin. Tyra skulle ha velat att de gått igenom en mapp och 
förklarat vad som gällde exempelvis att detta är sekretessbelagt och det här är det inte. På 
frågan om Tyra motiverades på något speciellt sätt i utbildningen svarade hon att det snarare 
var så att hon undrade varför de inte kom till kritan vad gällde hennes arbetsuppgifter. Tyra 
skulle vilja ha haft mer konkret vad som gällde kring ärendehantering. Efter utbildningen fick 
inte Tyra genomgå något prov för att verifiera kunskaperna. 
 

På frågan om Tyra ofta fick information om informationssäkerhet svarade hon att de har en 
hemsida där de i varje fall skriver någonting. Det är meningen att man ska gå in på hemsidan 
och uppdatera sig om information som kommer. På frågan om hon gör det svarar Tyra att man 
försöker men att man inte alltid hinner. Dessutom tror hon att de yngre kanske gör det oftare 
än de äldre och att datorhanteringen därför inte sker på samma sätt. Som en orsak anger Tyra 
att de äldre kanske inte känner sig hemma när det gäller datorer.  
 

På frågan om Tyra motiverades på något sätt att följa säkerhetsriktlinjerna svarade hon att 
man gör det av rutin. Man vet att det är det som gäller. Det är så att när man jobbar på en 
myndighet då får man inte ens ifrågasätta vad som gäller säger Tyra. 
 
På frågan om hur Tyra upprätthåller sina säkerhetskunskaper svarar hon att den möjlighet som 
finns är att gå in på hemsidan. Det ges inga seminarier, foldrar eller annat. På frågan vad hon 
tycker om det svarar Tyra att papper gärna blir lagda åt sidan och att det inte är särskilt 
motiverande om man tvingas gå på seminarier när man har mycket annat att göra. Hon tycker 
det är bättre som det är nu när man kan gå in och läsa på hemsidan när man har tid. 
  
4.4.3.5 Intervjuperson nummer fem 
När Emma anställdes i början på 1970-talet var inte datorer särskilt aktuellt, men hon minns 
att alla nyanställda inom statlig förvaltning fick gå en veckokurs som innehöll övergripande 
information, då ingick säkerligen något om säkerhet också. De fick inte göra något prov efter 
utbildningen och hon kan inte minnas om de motiverades av utbildarna på något speciellt sätt. 
Emma säger att de aldrig har fått gå någon kurs om informationssäkerhet vad hon kan minnas, 
men att säkerhetshandläggaren är mycket aktiv med sina nyheter på intranätet. Det skrivs om 
säkerhet på intranätet säkert någon gång i månaden berättar Emma. Hon kontrollerar anslags- 
tavlan där varje dag av eget intresse, men tror inte intresset beror på hennes arbetsuppgifter 
som handlar mycket om e-postkommunikation. Det verifieras inte heller på något sätt att de 
tagit till sig det som skrivs på intranätet om informationssäkerhet säger Emma, inga enkäter 
eller liknande heller. Det är det enda sättet hon upprätthåller sina informationssäkerhets- 
kunskaper, annars förlitar hon sig på att de som har informationssäkerhet som ansvar, ser till 
att hon håller sig ajour med det hon ska tänka på. De får aldrig gå på några seminarier. Foldrar 
tror Emma säkert att det finns, men hon vet inte var någonstans.  
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4.4.4 Förståelse 

Här går vi igenom svaren som de anställda gav på de frågor som handlade om förståelse. 
 
4.4.4.1 Intervjuperson nummer ett 
På frågan om hur säkerhet påverkar Colettes dagliga arbete svarar hon att hon vill att det ska 
vara säkert men att det inte är något hon funderar speciellt mycket på. Jag förutsätter att det är 
säkert säger Colette. De säkerhetsriktlinjer som finns tycker Colette är användarvänliga, även 
om de främst handlar om fysiska hot och om våld, och inte särskilt mycket om just 
informationssäkerhet. På frågan om Colette har mycket kontakt med säkerhetshandläggaren 
tror Colette att säkerhetsrådgivaren som arbetar i Jönköping är den person som det syftas på. 
Hon säger sig inte ha någon kontakt med honom, hon läser bara det som skrivs i intranätet. 
Colette vill minnas att det var sagt att han skulle åka runt till skattekontoren, men han har inte 
varit i Linköping. Hon tror sig veta att han inte bara ansvarar för informationssäkerhet utan 
även säkerhet i stort. Enda sättet Colette tycker att han skulle kunna underlätta säkerhets- 
arbetet är att man kan kontakta honom om något skulle hända. Om Colette skulle vara osäker 
angående informationssäkerhetsriktlinjerna skulle hon kontakta säkerhetshandläggaren 
[säkerhetsrådgivaren]10 eller fråga en kvinna [säkerhetshandläggaren] som jobbar med IT på 
kontoret i Linköping. Det finns även information på intranätet om särskilda nyheter kring 
säkerhet och informationssäkerhet som Colette känner att man som anställd måste hålla sig 
ajour med. informationssäkerhetsriktlinjerna är inte särskilt många och sunt förnuft bör man 
använda i stor utsträckning säger Colette.  
 
Colette anser sig personligen inte vara särskilt intresserad av informationssäkerhet, hon tycker 
att det kan vara struligt om säkerhetstänkandet inkräktar på att hon inte får fram de upp- 
gifterna hon vet finns. Det händer lyckligtvis inte särskilt ofta, men när det väl händer är det 
irriterande.  
 
4.4.4.2 Intervjuperson nummer två 
Dyker det upp problem kontaktar man helpdesken11 säger Moa. Säkerheten tycker inte Moa 
inkräktar negativt på hennes dagliga arbete, hon gör inget som hon inte får göra. Allt annat 
ligger i systemet och det rensas och kollas filer, hon behöver inte tänka på sådant själv 
berättar Moa. Informationssäkerhetsriktlinjerna tycker inte Moa är krångliga, de har en kod 
till dörren och en kod till datorn. Det som kan vara begränsande är behörigheterna, speciellt 
när hon får rycka in och sitta i Upplysningen dit folk från hela landet ringer, då kan hon bara 
slå upp personer i sin egen region. Detta är frustrerande och givetvis ett hinder i arbetet tycker 
Moa och säger samtidigt att de ansvariga på Skatteverket är väldigt restriktiva med att ge 
anställda full behörighet. Det krävs att skattechefen skriver under när den anställde får ny 
behörighet och även de anställda måste skriva på ett papper där det står vilken behörighet de 
har. Moa känner att Skatteverket har blivit hårdare med att dela ut behörigheter och även med 
att nu försvinner behörigheter man inte behöver snabbt. 
 
På frågan om Moa har någon kontakt med säkerhetshandläggaren svarar Moa att hon inte har 
någon personlig kontakt med denne. Hon berättar att hon inte ens vet vem säkerhets- 
handläggaren är, så hon vet inte riktigt hur personen skulle underlätta säkerhetsarbetet.  

                                                 
10 Inom [hakparentes] visar vi vilken befattning personen i fråga har då de anställda har misstagit sig på dennes 
befattning. 
11 Supportavdelning. 
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Men det sitter en person [säkerhetsrådgivaren] i Jönköping, men han har mer hand om hot om 
våld och sådana saker berättar hon. Incidenter om våld och hot ska rapporteras till honom, för 
sådant händer givetvis säger Moa. På frågan om vad Moa skulle göra om hon var osäker kring 
informationssäkerhetsriktlinjerna svarar Moa att hon aldrig varit i den situationen, det är 
enkelt att förstå vad de får och inte får göra. Dessa informationssäkerhetsriktlinjer är inte 
särskilt många tycker Moa. Dem är ganska generella, hur de ska göra och vad som krävs för 
att de ska klara sin tjänst. Vidare berättar Moa att det finns väl vissa gränsfall, exempelvis 
utnyttjande av Internet på lunchtid, det kan vara ett problem. Moa tror att om man går in på 
fel sidor så kanske man får löneavdrag eller en reprimand. De anställda får även information 
om någon har gjort något fel, så på det sättet får man ju reda på vad som är tillåtet och inte 
tillåtet. Det är svårt att undgå att känna till sådant tycker Moa. Moas egna intresse kring 
informationssäkerhet är obefintligt, berättar hon.  
 
4.4.4.3 Intervjuperson nummer tre 
På frågan hur säkerhet påverkar Leias dagliga arbete nämner hon att man antingen tar med sig 
smartcardet eller att man låser in det om man går någonstans. På frågan om säkerhetsrutinerna 
är användarvänliga svarar Leia att när det gäller datorn är det inget som inte är användar- 
vänligt. Det är bara kortet man måste tänka på. Leia tror i så fall att något kan ske i 
receptionen, men att alla i byggnaden har skrivit på för sekretess.  
 
På frågan hur mycket kontakt Leia har med säkerhetshandläggaren undrar hon om det är 
personen som sitter i Jönköping som vi avser. Vi säger att vi egentligen är ute efter personen i 
Linköping men att hon kan berätta lite om [säkerhetsrådgivaren] i Jönköping. Leia säger att 
hon känner till honom väl och att de först hade ett möte på några timmar för att sedan ägna en 
heldag till utbildning med honom där de gick igenom lite olika saker. Den person som 
tituleras som säkerhetshandläggare har presenterat sig på ett möte, men mycket mer är det 
inte. På frågan om hur säkerhetshandläggaren/säkerhetsrådgivaren underlättar arbetet svarar 
Leia att hon inte haft någon kontakt med dem annat än den information de har fått av dem vid 
utbildningen. Leia tycker att det är svårt att säga om de underlättar säkerheten i arbetet, det 
kan hon inte direkt påstå, men de har meddelat oss vad som gäller säger hon. På frågan vad 
Leia gör om hon är osäker på informationssäkerhetsrutinerna är hon lite osäker vad vi avser, 
men säger efter vidare förklaring att hon frågar sina medarbetare och handledare. 
 
Leia säger att det inte är speciellt krångligt att följa informationssäkerhetsriktlinjerna. Det hon 
vet om vet hon om. Leia anser inte heller att det är speciellt många informationssäkerhets- 
riktlinjer att följa. På frågan vad Leia själv har för intresse kring informations- säkerhet ges 
svaret att hon absolut tycker det är viktigt att inte någon får tillgång till hennes ärenden. Leia 
är mer angelägen att sekretessbelagd information inte kommer ut än att hennes dator drabbas 
av virus. 
 
Leia säger att Skatteverket inte ger mer behörighet än vad man behöver. Hon har själv fått 
mer behörighet sedan hon anställdes men har ännu inte blivit av med någon, men gissar att 
man snabbt blir av med en behörighet ifall man inte behöver den längre. 
 
4.4.4.4 Intervjuperson nummer fyra 
När det gäller säkerhet i Tyras dagliga arbete tänker hon främst på att hon har kontroll över 
sitt smartcard och materialet i pappersform som ibland ligger öppet på ett bord. Tyra tycker 
att säkerhetsrutinerna är användarvänliga både när det gäller dator och arkiv. Det är inga 
problem anser hon. 
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På frågan hur mycket kontakt Tyra har med säkerhetshandläggaren svarar hon att det inte är 
mycket men att han [säkerhetsrådgivaren] är tillgänglig och att man kan ringa och fråga, men 
att man istället frågar den som sitter närmast.  
 
På frågan om säkerhetshandläggaren underlättar arbetet säger Tyra att hon har jobbat så kort 
tid och att det därför är svårt att uttala sig på det sättet. Det har inte varit någon större kontakt 
med säkerhetshandläggaren [Säkerhetsrådgivaren]. På frågan om Tyra haft kontakt med den 
riktiga säkerhetshandläggaren svarar hon att de har träffats, men att det är många personer 
som hon ska ha kontakt med och att man inte hinner träffa alla. Tyra vänder sig istället till 
handledarna, men hon är förvånad över att de inte vet mer om säkerhet. När Tyra är osäker på 
vilka säkerhetsrutiner som gäller frågar hon handledarna, och när de inte kan svara frågar de i 
sin tur någon annan. Tyra säger dock att om hon vore själv så skulle hon säkert gå vidare till 
den säkerhetsansvarige.  
 
Tyra tycker inte att det är några problem att följa informationssäkerhetsriktlinjerna så här 
långt, men att det kan bli besvärligare då folk ringer och frågar vad som till exempel är 
sekretessbelagt eller inte. På frågan vad Tyra tycker om antalet riktlinjer att följa säger hon att 
mycket kändes igen sedan hennes tidigare jobb inom en annan statlig myndighet. I början på 
den myndigheten kändes det som att det var många riktlinjer att följa och att det skulle bli 
svårt att komma ihåg allt men att hon snart kom in i det. På frågan om det var fler riktlinjer på 
den myndigheten svarade Tyra att det i stort sett var det samma på pappret men att det i 
praktiken ej är desamma. Det förklarar hon delvis med att det var mer sekretessbelagd 
information på den myndigheten, som gjorde att man kollade en extra gång. På frågan vad 
Tyra själv har för intresse kring informationssäkerhet svarar hon att det inte är speciellt stort. 
 
Vad Tyra förstår är Skatteverket snåla med behörigheter, man ska bara ha behörighet med 
sådant som man jobbar med. Arbetar man inte längre inom ett område förlorar man 
behörigheten över detta. Ibland kan det vara besvärande då Tyra måste ta hjälp av andra, men 
hon förstår att behörigheterna måste begränsas.  
 
4.4.4.5 Intervjuperson nummer fem 
Emma säger att hon inte tänker i de banorna när frågan om informationssäkerhet påverkar 
hennes arbete kommer på tal. Hon känner inte riktigt på rak arm till informationssäkerhets- 
riktlinjerna men hoppas att de dyker upp i huvudet när något tveksamt fall inträffar. På frågan 
om Emma har mycket kontakt med säkerhetshandläggaren svarar Emma först att hon faktiskt 
inte vet vem som är säkerhetshandläggare. När vi nämner namnet på säkerhetshandläggaren 
säger Emma att det nog var den personen hon hade i bakhuvudet men att hon inte var helt 
säker. Den enda kontakten Emma haft med säkerhetshandläggaren är någon gång då Emmas 
smartcard till datorn inte fungerade. Men säkerhetshandläggaren är väldigt aktiv på intranätet 
och skriver ofta bra nyheter och varnar om virus och liknande saker. På det sättet underlättar 
även säkerhetshandläggaren säkerhetsarbetet mycket anser Emma.  
 
Hon säger att hon aldrig är osäker kring informationssäkerhetsriktlinjerna, en stor del på 
grund av säkerhets-handläggarens pedagogiska nyheter på intranätet. Skulle det ske att Emma 
var osäker kring någon säkerhetsfråga skulle hon kontakta säkerhetshandläggaren. Säkerhets- 
rådgivaren från kontoret i Jönköping har hon aldrig hört talas om. Emma kan inte riktigt 
minnas att hon någonsin sett informationssäkerhetsriktlinjerna på papper men trots det kan 
hon tänka sig att hon någon gång läst igenom dem, men Emma har aldrig reflekterat över om 
de skulle vara lätta eller svåra att följa. 
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Av samma anledning kan inte Emma svara på frågan om hon tycker det är många 
informationssäkerhetsriktlinjer att följa. Hon hoppas att hon har så pass mycket omdöme att 
hon jobbar säkert säger Emma.  
 
Emma berättar att behörigheter ges med eftertanke, Skatteverket är väldigt noga och 
restriktiva med det, det är ingen självklarhet att få en ny behörighet. Behörigheter försvinner 
även snabbt och ibland har det hänt att de försvunnit utan att Emma fått reda på det i förväg.  
I dessa fall har hon ibland blivit lite frågande varför, men det har varit behörigheter som hon 
inte behövt så ofta. Skatteverkets syn verkar vara att man ska ha ett begränsat antal behörig- 
heter och inga onödiga behörigheter säger Emma, som även tror att hon inte har mest 
behörigheter på kontoret. 
 

4.4.5 Beteende 

Här går vi igenom svaren som de anställda gav på de frågor som handlade om beteende. 
 
4.4.5.1 Intervjuperson nummer ett 
På frågan om hon tänker på något speciellt vid hantering av fysiska dokument och liknande 
svarar Colette att hon inte tänker på något speciellt, men att man ändå på något sätt måste ha i 
åtanke att det trots allt är sekretessbelagda uppgifter de hanterar. Det mesta går på rutin. Om 
Colette skulle ha något förslag på hur säkerheten skulle kunna förändras säger hon att hon 
skulle ta kontakt med någon hon tror skulle kunna påverka det eller ha intresse av förslagen. 
Det har dock aldrig hänt att hon kommit med förslag, och det har nog ingen annan heller säger 
Colette.  
 
Colette berättar att allt hon gör på sin dator loggas, vilka personnummer hon slagit upp i 
registren, vad hon surfat på för hemsidor, ja allt hon gör loggas. För att logga in i datorn måste 
Colette vara på plats på Skatteverkets kontor. Colette anser sig i princip ha två olika koder 
hon måste komma ihåg, en till datorn och en kod för att komma in i Skatteverkets lokaler. 
Sedan finns det olika lösenord för vissa särskilda program eller filer som hon också måste 
komma ihåg berättar Colette. Det var värre förut, i de äldre systemen, då var det mycket mer 
lösenord att komma ihåg. Colette tycker det är bra att inte ha så många lösenord att komma 
ihåg. Hon berättar om ett system där flera användare har tillgång till samma fil som de 
jobbade i och nu efter sommaren var det många som glömt bort sina lösenord, och det var näst 
intill omöjligt att få reda på lösenordet igen, möjligtvis kunde säkerhetsrådgivaren få tillgång 
till det. Koderna som Colette måste komma ihåg är inte lika, detta eftersom de kräver olika 
antal tecken. Vidare berättar Colette att hon förvarar koderna i huvudet, de har fått 
instruktioner om att förvara koderna säkert och inte skriva ner dem. Kortet för inloggning 
förvarar Colette säkert, det är ju en id-handling, hon har det i sin plånbok när hon går hem, 
men hon har hört talas om personer som lämnar kvar kortet i en skrivbordslåda eller under 
något underlägg.  
 
Det finns en nätverksskrivare som några delar på, men hon har eget kontor berättar Colette. 
Själva utskrifterna går hon och hämtar ganska snabbt. Colette berättar att det mesta som skrivs 
ut är offentligt material och att det inte skulle göra så mycket om någon kollega råkade se 
sekretessbelagt material, man tittar ändå inte på varandras papper. På följdfrågan om 
obehöriga kan komma in och se det som skrivits ut berättar Colette att alla besökare, även 
hantverkare, ska ha på sig brickor. Är det någon person utan bricka som man inte känner igen 
ska man fråga denne vem som söks. 
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Detta händer inte särskilt ofta och när det väl händer är det oftast barn till anställda på 
Skatteverket eller besökare som har slarvat med att ha på sig sina brickor.  
 
På frågan om hon tänker på något speciellt när hon, bara för en kort stund, lämnar sin 
arbetsplats säger Colette att hon försöker komma ihåg att dra ut kortet ur kortläsaren, men 
glömmer hon det så vet hon att datorn släcks ner efter en kort stund. Det är inte alltid hon drar 
ur kortet när hon går och fikar. Colette tar aldrig med sig externa enheter till och från 
arbetsplatsen.  
 
De får inte installera något, och skulle något tas med till och från arbetsplatsen ska det vara på 
ett USB-minne som de fått från Skatteverket. Hon berättar även att hon aldrig laddar hem 
saker från Internet men att hon ibland läser dagstidningarna på lunchen, Colette påpekar att 
detta får de göra, de får däremot inte göra bankaffärer eller liknande. Det är många 
skattebetalare som svarar via e-post så hennes e-post används ofta, även som 
kommunikationsmedel med kollegor i övriga landet. Colette har en privat e-postadress men 
använder den enbart hemma och aldrig på jobbet.  
 
4.4.5.2 Intervjuperson nummer två 
På frågan om hur hantering av fysiska dokument hanteras säger Moa att de låser in dokument 
i arkiv, men de dokument de jobbar med låter de ligga kvar på arbetsplatsen. Hon erkänner att 
dem kanske är lite slarviga med sådant, för det är trots allt sekretess även gentemot 
kollegorna. Om Moa skulle ha några förslag på hur säkerheten skulle förändras skulle hon 
prata med sin sektionschef. Det enda hon har tagit upp om säkerheten är hanteringen av 
dokumenten, men Moa säger att hon inser att man måste vara realist. Det tar ett par dagar att 
gå igenom ett ärende och då kan inte alla springa till arkiven hela tiden säger Moa. Ibland kan 
det hända att man får leta ganska länge efter dokument, men tillslut hittas dem alltid berättar 
Moa. Hon kan tycka att det ibland är svårt att få gehör från sin chef, det är lite beroende på 
vad det handlar om.  
 
På frågan om hon vet om någonting loggas säger Moa att varje liten knapptryckning loggas. 
Moa tycker loggningarna är avskräckande, det hindrar folk från att göra sådant de inte får 
göra. Om man av misstag skulle göra något fel kan man gå till säkerhetshandläggaren direkt 
och förklara så att de inte undrar. Moa tror inte att de kollar varje individs loggar, utan att de 
mer kollar om många anställda har varit inne på en viss sida. 
 
Hon måste logga in från arbetsplatsen med sitt kort och kod, koden byts efter några månader, 
men den informationen kommer upp automatiskt så det behöver hon inte fundera på. Det är 
två koder, en för entrédörren och en för datorn, som hon måste komma ihåg, sedan är det 
några enstaka koder för vissa saker i systemet, fast det händer inte ofta. Dessa koder vet inte 
Moa om de kan vara samma, hon har i alla fall inte samma. Moa fick riktlinjer om hur många 
tecken varje kod skulle innehålla, men hon fick inga instruktioner om det var tvingat att 
blanda teckentyper. Koderna kommer hon ihåg i huvudet, hon har inte skrivit ner dem 
någonstans. Kortet lägger hon i en olåst skrivbordslåda när hon går hem, det är samma 
nycklar till alla skåp så det skulle inte vara någon mening med att låsa och dörren till rummet 
är också olåst berättar Moa.  
 
Moa har ett eget kontorsrum, men hon delar skrivare med sex stycken andra personer, så det 
går ju att se vad de andra skriver ut. På frågan om det är något speciellt hon tänker på vid 
utskrifter svarar Moa att det är det inte, hon går bara och hämtar det direkt efter utskrift. 
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Det blir jobbigt om man inte hämtar det direkt, då kan det blandas med andras utskrifter, de 
har inga försättsblad, så ibland händer det att man råkar få med sig någon annans papper 
berättar Moa. Det fanns fler skrivare förut, men ungefär hälften tog Skatteverket bort, trots 
protester. Hon berättar om en annan avdelning där varje person har ett eget fack i skrivaren 
där alla utskrifter hamnar, det är givetvis bättre så tycker Moa.  
 
När Moa lämnar sitt kontor för en kort stund drar hon ut kortet, men stänger inte av datorn. 
Hon säger att de har fått instruktioner om att alltid dra ut kortet så fort de lämnar datorn, men 
Moa erkänner att hon kanske inte alltid gör det, till exempel när hon ska hämta en kopp kaffe.  
Fast hon verkar inte särskilt oroad, hon säger att datorn ändå släcks ner ganska snabbt och då 
måste man ha kod för att logga in i datorn. Att datorn och systemet släcks ner kan vara lite 
irriterande om man sitter och läser ett pappersdokument och sedan släcks det ner tycker Moa. 
Hon tar aldrig med sig externa enheter till och från datorn, däremot har hon någon gång fått 
uppgifter från en skattebetalare via diskett. När Moa pratar om detta minns hon vem som är 
säkerhetshandläggare på kontoret i Linköping, Moa har nämligen frågat säkerhets- 
handläggaren om det var okej att använda disketten, och det var inga problem. Att ta emot 
bilagor, så länge som de inte har vissa ändelser, via tjänstens e-post är också okej att göra 
enligt säkerhetshandläggaren säger Moa. Hon berättar att de uppmanar folk att svara via e-
post, men ibland har det hänt att Moa inte har kunnat öppna ett bifogat dokument. Moa har 
ingen egen privat e-postadress berättar hon.  
 
Moa säger först att hon inte laddar hem något, sedan berättar hon att i tjänsten händer det 
givetvis att hon laddar hem saker från företags hemsidor. Då tänker hon självklart på vad det 
är hon laddar hem. Ibland kan det hända att Moa läser dagstidningarna på Internet när hon har 
lunchrast. Om de försöker komma åt vissa sidor, exempelvis bankgirot, kommer det upp 
varningar på skärmen. Hon tror att vissa sidor går det inte ens att komma åt, men hon vet inte 
säkert, hon har aldrig testat. Moa tycker det är störande när det kommer upp massor med 
varningar när hon ska gå in på sidor hon behöver i tjänsten. 
 
4.4.5.3 Intervjuperson nummer tre 
Leia berättar att de inte använder sig av cd-skivor och liknande på Skatteverket och hur de 
hanterar dokument vill hon inte förtälja. Det är en intern angelägenhet anser hon. 
 
På frågan vad Leia gör om hon har förslag på förändringar svarar hon konkret att ärende- 
hantering med arkivet skulle behöva förbättras, men att hon förstår att det är praktiskt svårt att 
lösa, då det är flera hundra personer som skulle behöva kuta till arkivet. Förändringar pratar 
Leia med sina medarbetare om och diskuterar med sina handledare. 
 
Leia tror att alla aktiviteter som hon utför via datorn loggas. Leia säger att hon måste vara på 
arbetsplatsen för att kunna logga in på arbetet. Hon kan eventuellt tänka sig att det går att 
komma åt arbetsmejlen, men att hon inte vet något mer som man skulle kunna komma åt. 
 
Leia berättar att hon har två koder som hon måste komma ihåg till datorn och ytterligare tre 
för att komma in på arbetsplatsen. Leia tror att hon skulle kunna ha samma kod till alla 
lösenorden eftersom man själv får ändra koden. Själv har hon dock olika koder och har inte 
skrivit ner dem någonstans utan har dem i huvudet. Leia säger att hon fick riktlinjer på hur 
lösenordens uppbyggnad skulle se ut när hon skulle skapa dem. Smartcardet förvarar Leia i 
bakfickan eller inlåst i ett skåp när hon befinner sig på arbetsplatsen. Efter arbetet tar hon det 
med sig hem. Leia sade att hon var uppmanad att göra detta.  
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Leia arbetar i ett kontorslandskap där det finns 16 anställda. Hon tror dock inte att alla 16 
personer delar på samma skrivare. När Leia skriver ut något hämtar hon det direkt. Det är inte 
speciellt hållbart att vänta eftersom det är många om samma skrivare säger hon. Annars tänker 
inte Leia på något speciellt när hon skriver ut. På frågan om Leia tänker på något speciellt om 
hon lämnar arbetsplatsen en kort stund, svarar Leia att hon drar ur kortet ur datorn. 
 
Leia tar inte med sig externa enheter till och från arbetet och jobbar överhuvudtaget aldrig 
från hemmet. Personligen skulle Leia inte ladda ner saker som inte bör laddas ner och inte gå 
in på hemsidor som inte bör besökas. Det är onödigt och jag behöver inte säger Leia.  
Hon jobbar när hon är på arbetsplatsen och har mycket att göra ändå. Arbetsmejlen använder 
Leia endast till arbetet. Behöver hon mejla privat använder hon sig av en privat webbmejl. 
Förutom till arbetet använder sig Leia av Internet till sin webbmejl, läsa dagstidningar och att 
lyssna på webbradion. Det är dock inte på många datorer som webbradion fungerar på 
konstaterar Leia, som säger att det är bra att ha något att lyssna på i surret som kan uppstå i ett 
kontorslandskap.  
 
 
4.4.5.4 Intervjuperson nummer fyra 
Vid fysisk hantering av dokument förekommer det att dokument blir liggande framme. Det 
fick det inte göra på den myndighet där hon jobbade förut meddelar Tyra, som åter pekar på 
att materialet på den myndigheten var mer känsligt medan mycket av dokumenten på 
skatteverket är offentliga handlingar. 
 
På frågan om Tyra hade förslag på förändringar, vad on skulle göra då, svarade hon med 
konkreta ord att det skulle finnas någonstans att låsa in materiel. Detta har Tyra tagit upp med 
handledaren som i sin tur har vidarebefordrat frågan. Något gehör för detta har dock inte med- 
givits och som svar har hon fått att det är brist på plats. Tyra tycker ändå, när det gäller så 
viktiga saker, så borde man kunna hitta en lösning. Tyra ser det dock inte som något jättestort 
problem att papper ligger framme eftersom det inte är många som kan komma in på 
arbetsplatsen. 
 
Tyra förstod inte riktigt när vi frågade om hennes dator loggades, men efter viss förklaring 
gavs svaret att hon antog att säkerhetsansvarig kunde kontrollera vilka åtgärder som datorn 
hade utfört. Tyra meddelar att hon måste vara på Skattekontoret för att logga in på sin dator 
och att hon inte kan logga in från hemmet.  
 
Tyra berättar att det finns två-tre koder som hon måste hålla reda på. Eftersom hon inte jobbat 
så länge på Skatteverket tror hon att det blir flera att hålla reda på när hon har varit där en 
länge tid. Tyra har inte samma lösenord till olika funktioner och tror inte att det går att ha det 
eftersom det finns olika krav på hur lösenorden ska se ut. Tyra säger att hon själv fick hitta på 
lösenorden och att hon lärt sig sedan tidigare att absolut inte skriva ner dem någonstans, utan 
att ha dem i huvudet. Efter semestern var det dock ett problem att komma ihåg alla, men efter 
en stund gick det bra. Det smartcard som måste till för att komma in i datorn förvarar Tyra på 
sig så länge hon befinner sig på arbetsplatsen. Efter arbetstid tar hon med sig kortet hem och 
förvarar det i plånboken i väskan. Tyra säger att det finns en risk att det kommer bort men att 
hon i varje fall har det nära sig. 
 
Tyra har inget eget rum utan sitter i ett kontorslandskap och delar skrivare med åtta andra 
användare. Hon sitter nära skrivaren och hämtar det utskrivna direkt när det skrivs ut. Tyra 
brukar fråga vems papper det är om det ligger kvar några papper i skrivaren och delar ut det. 
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På frågan om Tyra tänker på något speciellt om hon lämnar arbetsplatsen en kort stund, svarar 
Tyra att hon tar bort kortet så ingen kommer åt datorn, även om hon bara för en kort stund går 
i väg för att prata i telefon. Någon gång kan Tyra ha glömt att ha dragit ut kortet men i så fall 
har någon annan suttit i närheten och haft koll på hennes dator. Tyra tar aldrig med sig externa 
enheter till och från arbetsplatsen. Hon jobbar för övrigt aldrig hemifrån och har inte hört att 
någon annan gör det heller. Om det behövs extra arbete jobbar hon övertid på arbetsplatsen.  
 
Tyra laddar inte hem saker från Internet och säger att det finns mycket tydligare riktlinjer vad 
man får göra och inte göra via datorn än på hennes förra arbetsplats. Tyra använder bara 
mejlen i arbetet om hon måste skicka något privat mejl använder hon en privat e-postadress. 
På arbetsplatsen händer det att Tyra läser dagstidningar via Internet under lunchen och hon 
har upptäckt att det finns ett bra filter som gör att hon ibland knappt kommer in på Expressen.  
 
4.4.5.5 Intervjuperson nummer fem 
När det gäller hantering av fysiska dokument säger Emma att vissa dokument diarieförs, vissa 
låses in i arkiven. Dock låses inte materialet som de jobbar med in varje kväll i arkivet. Emma 
har aldrig kommit med några förslag på förändringar av informationssäkerheten och hon säger 
också att hon hoppas att de som har säkerhet som arbetsuppgifter sköter det åt dem. Emma 
säger att hon har mycket att göra, så den servicen måste hon få. Emma tror att alla aktiviteter 
loggas som hon gör på datorn. För att kunna logga in på systemet och datorn måste hon vara 
på plats på kontoret. Nu för tiden är det ungefär 5-10 koder som Emma måste komma ihåg för 
sitt dagliga arbete, förut var det ännu fler, det blir färre och färre koder säger Emma. Koderna 
måste vara olika berättar Emma, de fick även riktlinjer på lösenorden om hur många tecken 
det skulle vara. Dock vet inte Emma om det kunde vara bokstäver med i lösenorden också, 
hon börjar även tveka om det var så att riktlinjerna för lösenorden var att de skulle vara minst 
ett antal tecken eller om det var en begränsad längd. Koderna har Emma i huvudet, men förut 
när det var många koder hade de en lista på alla koder. Kortet till datorn förvarar Emma inlåst 
på arbetsplatsen när hon går hem.  
 
Emma berättar att hon har eget kontorsrum men delar skrivare med fem andra personer. 
Emma har som rutin att omgående hämta det hon har skrivit ut, det blir så struligt om pappren 
ligger kvar när andra skriver ut. Det händer ganska ofta att kollegorna glömmer hämta sina 
papper berättar Emma. Det är både sekretessmaterial och offentligt material som glöms kvar i 
skrivaren. På frågan om det är något speciellt Emma tänker på när hon lämnar sin arbetsplats 
säger Emma att hon har för sig att det vid något tillfälle gått ut information om att man inte 
skulle dra ut sitt kort ideligen. Hon brukar därför låta sitt kort sitta i under arbetstid, förut drog 
hon ut det när hon gick på lunch, nu låter hon det sitta kvar. Men det gör inte så mycket, 
datorn loggas ju ut ganska snabbt, kanske på fem minuter, och då krävs det lösenord för att 
komma in i min dator säger Emma. Det händer aldrig att hon tar med sig saker till och från 
jobbet som har med jobbet att göra. Hon laddar heller aldrig hem saker från Internet.  
 
Emma har hand om e-postfrågor från allmänheten. Det händer även att hon mejlar företag 
eller privatpersoner som hon behöver ha kontakt med när hon arbetar med ett ärende. 
Frågorna från allmänheten kommer först till en central handläggare som sedan skickar ut 
frågorna till bland annat Emma som får svara. I vissa fall börjar då frågeställaren använda 
Emmas e-postadress vid fortsatt kommunikation. Det händer även en del personer skickar 
med filer, då händer det att Emma tänkt sig för och gått och rådfrågat någon när hon tyckt det 
har sett lite konstigt ut. Emma säger att hon aldrig använder Internet för något annat syfte än 
tjänsten, hon läser aldrig ens dagstidningarna på Internet.  
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4.4.6 Omorganiseringar 

Här går vi igenom svaren som de anställda gav på de frågor som handlade om 
omorganiseringar. 
 
4.4.6.1 Intervjuperson nummer ett 
Colette anser att Skatteverket nästan jämnt omorganiserar, men att det inte är något som 
påverkar hennes arbete eller informationssäkerheten. Det har inte implementerats några nya 
IT-system på senare år, men i framtiden kommer det ett nytt taxeringssystem. Detta för att 
många gamla system inte hänger ihop så bra med varandra. Förändringarna som Colette 
tycker sker nästan jämt är oftast ganska negativa när man är mitt uppe i dem, men när de väl 
är genomförda brukar det bli bra. Colette säger att datorn används mycket mer nu än förut, 
säkerhetstänkandet tänks det mycket mer på nu från centralt håll än tidigare, och Colette säger 
att det förhoppningsvis är säkrare nu.  
 
4.4.6.2 Intervjuperson nummer två 
På senare år har Skatteverket fått en till sektion, men det är inget som berör Moa, det har även 
anställts många nya nu sista tiden. Det har bildats en nationell Upplysning för att minska 
trycket på Stockholmsregionens telefonköer. Moa berättar att senaste nya IT-systemet som 
infördes var Skattekontot från 1999, annars har det bara varit uppgraderingar, men det fanns 
något system som var väldigt likt ett gammalt, enda skillnaden var att det låg i en annan miljö. 
Moa tycker att allt är mycket mer styrt nu från huvudkontoret, förut fick de bestämma lite mer 
själva hur de skulle göra. Hon berättar även att med införandet av e-deklarationerna spar de 
inte någon tid av granskningen, men de spar tid eftersom någon annars måste sitta och föra in 
alla uppgifter i datorn. Hon vet dock inte hur e-deklarationssystemet är uppbyggt och om det 
är mycket arbete kring det, men hon tycker systemet är imponerande med att det räcker med 
ett SMS för att godkänna sin deklaration.  
 
4.4.6.3 Intervjuperson nummer tre 
På frågan om det har skett några omorganiseringar på sistone svarar Leia att det är viss 
rörlighet beroende på säsong. Under taxeringen skjuts folk till och när det är över går folk till 
andra delar. Leia säger att det inte har införts några nya IT-system på sistone. Leia tycker att 
Skatteverket är under stor förändring. Taxeringen fördelas över hela landet för att det ska bli 
lika bedömning av alla och det är stor förändring av personal. Det är många pensionsavgångar 
och många nyanställda. 
 
4.4.6.4 Intervjuperson nummer fyra 
På frågan om det har skett några omorganiseringar på sistone svarar Tyra att det i så fall 
skulle vara när hon och många yngre kom till arbetsplatsen. Det har inte varit så mycket yngre 
folk tidigare. Det blev mycket bättre sedan det kom fler yngre. När Tyra kom var resten över 
55 år och det var ett stort glapp. Det hade tidigare varit anställningsstopp. Tyra berättar att det 
nu fungerar i och med att det blir fler och fler yngre på arbetsplatsen. På frågan om det var 
jobbigt i början svarade Tyra att så är det alltid i en myndighet. Det är jobbigt för de äldre när 
de yngre börjar ifrågasätta och de yngre har högre utbildning och kan få högre lön, då blir en 
del reaktioner säger Tyra. 
 
På frågan om några nya IT-system har införts på sistone svarar Tyra att Skatteverket har bra 
IT-system men att hon inte vet hur det har varit förut. Hemsidan är bra jämfört med andra 
hemsidor anser Tyra. Vidare kan inte Tyra uttala sig om Skatteverket är under stor förändring.  
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4.4.6.5 Intervjuperson nummer fem 
Allmänna omorganiseringar sker löpande, dock inte något som har med informations- 
säkerheten att göra, dock är det mer förändringar nu i organisationen än tidigare. På frågan om 
några nya IT-system införts säger Emma att hon inte vet, inga hon har jobbat med i alla fall. 
Emma säger även att Skatteverket är under ständig förändring och det blir nog mer och mer 
och större och större ju längre tiden går.   
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5. Analys och diskussion 
Här kommer vi att göra en analys av empirin med stöd av teorin. Fokus ligger på teorin, 
Skatteverkets policy och personalens intervjusvar.  

5.1 Allmänt 
De fem intervjuade består av tre kvinnor som har varit anställda länge på Skatteverket i 
Linköping och två kvinnor som anställdes under 2006. I vissa aspekter har vi valt att tolka de 
nyanställda och dem som varit anställda länge var för sig. Alla utom en av de intervjuade har 
en utbildning från högskola eller universitet. 
 

5.2 Förutsättningar 
Här kommer vi att analysera vilka förutsättningar för säkerhetsorganisation samt förut- 
sättningarna angående informationssäkerhetsmedvetenhet för de anställda vi har intervjuat.  
 

5.2.1 Förutsättningar för säkerhetsorganisationen 

Chefen för säkerhetsstaben anser att de har väldigt goda resurser till sitt förfogande, genom att 
det, exklusive säkerhetshandläggarna, är 20 personer som arbetar heltid med säkerhet. 
Informationssäkerheten är väl integrerad med den ordinarie verksamheten och anses vara 
viktig. Vi tolkar det som att informationssäkerheten anses vara en naturlig del i det dagliga 
arbetet inom Skatteverket.  
 
Varje linjechef inom Skatteverket är ansvarig för sin verksamhet, och där inkluderas givetvis 
informationssäkerheten enligt chefen för säkerhetsstaben och säkerhetshandläggaren. 
Säkerhetsrådgivaren i varje region ser till att riktlinjerna från huvudkontoret, allt är central- 
styrt, kommuniceras ut till de lokala kontoren.  
 
Vi tolkar Skatteverkets organisation som en linjestabsorganisation och med figuren på nästa 
sida, med inspiration från Blomé (2000), önskar vi förklara varför vi anser detta. General- 
direktören är ytterst ansvarig, men får hjälp med specialkompetens av säkerhetsstaben och 
andra staber. Detta är helt i linje med hur Blomé (2000) beskriver en linjestabsorganisation. 
Ytterligare en aspekt som förstärker vår syn är att säkerhetsrådgivaren för region Öst och 
säkerhetshandläggaren i Linköping inte har det direkta ansvaret för säkerheten. Ansvaret 
ligger i stället i verksamheten genom linjecheferna. Detta stämmer väl överens med vad Keisu 
(1997) anser om ansvarsfördelning. Säkerhetsrådgivaren och säkerhetshandläggaren är mer 
budbärare från säkerhetsstaben.  
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Figur 7: Vår tolkning av Skatteverkets organisation (egen konstruktion). 
 

5.2.2 Förutsättningar för personalen på linköpingskontoret 

Det första som de nyanställda tänker på när de hör ordet informationssäkerhetsmedvetenhet är 
att deras smartcard inte får försvinna och ska hanteras på ett säkert sätt. De som har varit 
anställda länge tänker mer i generella termer att inga obehöriga ska få tillgång till sekretess- 
uppgifter. Vi märkte att ingen av de fem intervjuade personerna förstod hela vidden av termen 
informationssäkerhetsmedvetenhet som vi tolkar den, även om de alla hade viss förståelse för 
termen. Alla de intervjuade personerna ansåg sig själva ha en medelmåttig informations- 
säkerhetsmedvetenhet. En del av dem tänkte inte särskilt mycket på det utan lämnade över 
ansvaret på säkerhetsorganisationen. Vi anser att lägga en stor del av ansvaret på säkerhets- 
organisationen är olämpligt, speciellt eftersom det står i lathundsfoldern att det är varje 
anställds eget ansvar att tillämpa informationssäkerhetsriktlinjerna. Dessa uppfattningar stöds 
även av Dataföreningen (2000). Enligt Oscarson (2001) kan beteendet, att lita på säkerhets- 
organisationen för mycket, benämnas uppfattad säkerhet till skillnad från faktisk säkerhet. 
Med tanke på detta tror vi att de anställda blir mer oaktsamma om de litar på att systemet och 
de säkerhetsansvariga tar hand om den största delen av säkerheten.   
 
Sekretessavtal har samtliga intervjupersoner skrivit på, men ingen av dem har något minne att 
de skulle ha skrivit på något avtal gällande informationssäkerhet. Vi vet inte hur sekretess- 
avtalet är utformat. Det kan finnas en del i det som även innefattar informationssäkerhet, dock 
har ingen av de intervjuade uppfattat detta. Numera arbetas det i princip bara med datorer och 
om systemen kraschar skulle det inte gå att jobba. De grundläggande IT-kunskaperna är till- 
räckliga för att klara av det dagliga arbetet anser de intervjuade. En av de nyanställda anser 
sig ha goda IT-kunskaper. 
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5.3 Utbildning 
När de som har varit på Skatteverket länge anställdes användes inte datorer, men de gick 
kurser gällande vanlig sekretess. De har på senare tid fått gå datorutbildningar men ingen har 
fått uppfattningen att informationssäkerhet varit en särskilt stor del av de utbildningarna. 
Enligt chefen för säkerhetsstaben utfördes 2001 en massiv utbildning av alla anställda inom 
säkerhet, även inkluderat informationssäkerhet.  
 
Ingen av de tre intervjupersonerna som varit anställda länge nämnde något om utbildningen 
2001. Vi har förståelse för att det kan vara svårt att komma ihåg alla utbildningar och kurser. 
Vi tycker dock att någon borde ha kommit ihåg denna. Vi är därför tveksamma om syftet med 
utbildningen 2001 har nått fram till alla. Oscarson (2001) hänvisar till Peltier som skriver att 
de anställda årligen bör genomgå utbildningsprogram om informationssäkerhetsmedvetenhet. 
Detta sker dock inte på Skatteverket. Oscarson (2002) anser att det ska finnas aktiviteter med 
jämna mellanrum för att säkerhetsmedvetenheten ska upprätthållas eftersom anställda kan 
glömma informationssäkerhetsriktlinjerna även om inga förändringar sker i hotbilden. 
Skatteverkets information på intranätet kan ses som en sådan aktivitet, men vi anser att det 
även vore lämpligt att ha en dag som Oscarson (2002) benämner som ”Informations- 
säkerhetens dag” en gång varje år. På denna dag skulle förändringarna av informations- 
säkerhetsriktlinjerna kunna kommuniceras ut till de anställda, Oscarson (2002) menar att 
informationssäkerhetsriktlinjerna måste uppdateras kontinuerligt eftersom vi lever i en 
förändlig värld. Vi har dock förståelse för att det kan vara problem med att få personalen 
motiverad inför en sådan dag, så att de verkligen tar till sig kunskapen.  
 

5.3.1 Specialutbildning 

De anställda kan ge önskemål på utbildningar de önskar gå nämner en av de intervjuade. 
Enligt säkerhetsrådgivaren finns det fördjupningsdelar i utbildningsprogrammen som inriktar 
sig till dem som arbetar med verksamhetskritiska IT-system. Oscarson (2002) refererar till 
Peltier som påpekar att anpassa programmet efter målgruppen gör det effektivare. Vi 
förmodar att Skatteverket till viss mån gör det men ingen av dem vi har intervjuat har nämnt 
något om ett specialutformat program. Vi anser dock att det kan vara svårt för kursdeltagarna 
att veta om de har gått ett program med specialinriktning eftersom de inte har någonting att 
jämföra med.   
 
När de nyanställda började på Skatteverket fick de en heldagskurs som avslutades med ett 
seminarium gällande sekretess och allmän säkerhet, men inte heller där nämndes det mycket 
om informationssäkerhet. Åsikterna kring den utbildningen var blandade, en person tyckte 
den var pedagogiskt, men en annan tyckte att det behövdes fler konkreta exempel. Säkerhets- 
rådgivaren menar att den endagsutbildning som genomförs (om LIS) i detalj beskriver vad 
som gäller på området. Denna uppfattning tycks inte delas av de nyanställda intervju- 
personerna som har gått LIS. Oscarson (2001, 2002) menar att det är viktigt att användarna 
ska få förståelse varför de genomgår utbildningsprogrammet och att utbildningen ska vara 
pedagogiskt upplagd. Användarna ska känna sig delaktiga i processen för att få bästa effekt. 
(Oscarson 2001; Oscarson 2002) Vi har dock inte märkt av några tendenser att användarna 
känner sig delaktiga i processen.  
 

5.3.2 Verifiering och motivation 

Oscarsson (2002) menar att det är de IT-säkerhetsansvarigas uppgift att se till att personalen 
uppnår en lämplig nivå av säkerhetsmedvetande.  
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För att försäkra sig om detta torde någon slags verifiering av att användarna tagit till sig 
kunskapen vara lämplig. Ingen intervjuperson har dock fått skriva ett prov för att verifiera att 
de tagit till sig kunskaperna från kurserna. Chefen för säkerhetsstaben säger att de inte får 
verifiera kunskap, eftersom detta skulle bryta mot lagen om lagring av personers kompetens. 
De anställda ska dock kunna få ett diplom, men ingen av de anställda har nämnt att de fått 
något diplom. Vi tycker dock att det skulle vara möjligt att genomföra tester utan att lagra 
personuppgifter för att se mer generellt utan att peka ut enskilda individer. Det skulle kunna 
vara värdefull information för Skatteverket. Tvärtemot vad chefen för säkerhetsstaben säger 
så säger säkerhetsrådgivaren att verifiering sker genom exempelvis enkätundersökningar. I 
våra intervjuer av de anställda har dock ingen nämnt något om enkäter.  
 
Den allmänna uppfattningen hos de intervjuade är att utbildarna på kurserna inte ansträngde 
sig speciellt mycket för att försöka motivera dem. Till stor del är det kompetensen hos ut- 
bildarna som hjälper användarna att bli naturligt motiverade, bland annat genom att utmana 
och respektera dem (Siponen, 2000). En av de anställda nämner dock att det kanske togs upp 
avskräckande exempel ibland. Siponen (2000) anser att en organisation alltid behöver förklara 
och motivera existensen av informationssäkerhetsriktlinjerna. Detta kan leda till att de 
anställdas motivation att följa informationssäkerhetsriktlinjerna ökar.   
 

5.3.3 Information och uppföljning 

De intervjuade säger att det enda sättet de får information om informationssäkerhet är via 
intranätet. De som varit anställda länge läser de nyheter som aviseras, men ingen av dem går 
aktivt in på eget initiativ och letar upp sådan information. Kvinnorna som är nyanställda 
nämner att de ofta inte har tid att läsa nyheterna på intranätet, de har så mycket att göra i sitt 
dagliga arbete. En av de yngre tror att de yngre är bättre på att hålla sig ajour med nyheterna 
än vad de äldre är. Vi kan dock efter våra intervjuer konstatera att det snarare är tvärtom. Att 
information främst finns på intranätet är Skatteverkets strategi för att informera sina anställda 
om säkerhet. Det påminner till viss del med vad Oscarson (2002) skriver om att en 
organisation kontinuerligt bör se till att informationssäkerhetsmedvetenheten upprätthålls. 
Även Fishbein & Ajzen (1975) menar att övertygande genom kommunikation är ett bra sätt 
att ändra människors åsikter och övertygelser. Vi finner att det finns en viss risk att de 
nyanställda intervjupersonerna inte uppmärksammar all information då de inte anser sig ha tid 
att läsa på intranätet särskilt ofta. En av de nyanställda anser att det är bra som det är, att de 
anställda läser på intranätet när de har tid. Enligt säkerhetsrådgivaren vill Skatteverket 
framföra säkerhetsbudskapet på ett så smidigt sätt som möjligt för de anställda. Detta är helt i 
linje med vad Dataföreningen (2000) anser, att nivån på säkerheten ska vara rimlig och inte 
ska stjälpa arbetet. Siponen (2000) är inne på samma linje genom att man på ett positivt sätt 
bör framkalla känslor för att skapa rätt sorts attityd och motivation bland de anställda. 
 
Ingen av de intervjuade känner till några foldrar, seminarier eller uppföljningar på kurser de 
har gått. Säkerhetsrådgivaren berättar att foldrar och annat skriftligt material ska finnas ute på 
samtliga skattekontor i Sverige. Siponen (2000) skriver att en organisation inte enbart ska dela 
ut foldrar om informationssäkerhetsriktlinjerna till de anställda. Det gör inte heller Skatte- 
verket, de använder foldrarna som komplement, dock verkar informationen om foldrarnas 
existens inte ha nått fram till de anställda. Chefen för säkerhetsstaben nämner att det är 
verksamhetschefernas ansvar att se till att utbildningarna som ges även följs upp. Enligt 
Oscarsson (2002) och Dataföreningen (2000) bör det ansvaret ligga på de IT-
säkerhetsansvariga.  
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En av intervjupersonerna som varit anställd länge anser också att det är de som jobbar med 
informationssäkerheten som har ansvar att se till att de anställda håller sig ajour med viktiga 
saker inom området. Enligt Nationalencyklopedin (1994) kan schismer uppstå mellan staber 
och ledning. Vi finner att detta även kan vara ett bakomliggande problem på Skatteverket då 
det kan synas lite oklart vem som bär ansvaret då informationssäkerheten ligger både på linje- 
cheferna och på säkerhetsstaben. 
 
Skatteverkets foldrar innehåller många av de delar som Oscarson (2002) tar upp som viktiga 
element i trycksaker. Detta anser vi är bra. Det är dock synd att ingen av de intervjuade hade 
kännedom om några foldrar. Vi vet inte hur intranätet är uppbyggt, möjligtvis finns foldrarna 
där i elektronisk form. I LIS-foldern står det att utbildningen av de anställda är en viktig förut- 
sättning för Skatteverkets informationssäkerhet.  
 
Vi vet inte, som vi tidigare nämnde, vad som skrivs på intranätet, men ingen av de nyanställda 
nämnde något om uppföljningsaktiviteter, trots att säkerhetsrådgivaren säger att de, säkerhets- 
rådgivarna, följer upp säkerhetsintroduktionen för de nyanställda med information, ut- 
bildningar och uppmaningar att rapportera incidenter. Siponen (2000) anser att det är viktigt 
att utvärdera och förbättra varje steg i utbildningsprogrammet, detta är en brist hos Skatte- 
verket eftersom de intervjuade inte har märkt av några utvärderingar eller liknande.  
 

5.3.4 Avskräckande exempel och workshops 

Avskräckande exempel och varningar om virus och liknande som är i omlopp på Internet ges 
via intranätet. Detta används av Skatteverket som motivationsknep för att de anställda ska 
följa informationssäkerhetsriktlinjerna anser de flesta av de intervjuade. Denna strategi styrks 
av säkerhetsrådgivaren som berättar att de återkommande påtalar om aktuella IT-hot. 
Oscarson (2002) menar att det i regel inte behövs någon skrämseltaktik eftersom hotbilden är 
skrämmande som den är. Vi anser att detta synsätt inte stämmer helt och hållet, då våra 
intervjuer visar att personerna inte uppfattar hotbilden som särskilt stor om inte varningar och 
avskräckande exempel belyses. Oscarsons synsätt kan vara aktuellt för personer som är 
mycket insatta i informationssäkerhet.  
 
Säkerhetsrådgivarna går årligen på fem stycken workshops. Detta är helt i linje med det 
systematiska handlingsprogram som Siponen (2000) hänvisar till. I dessa workshops med- 
verkar både externa och interna föreläsare. Oscarson (2002) menar att det är bra med en 
blandning av externa och interna föreläsarna. De externa är inte hämmade av verksamheten 
och de interna har fördelen av att de kan verksamheten. Vi anser att det är bra av Skatteverket 
att använda sig av både externa och interna föreläsare, mycket hänger på vilket ämne work- 
shopen handlar om. I vissa fall kan det krävas en majoritet interna föreläsare medan i andra 
fall kan det vara önskvärt med flera externa föreläsare.  
 

5.4 Förståelse 
De som varit anställda länge säger sig inte fundera särskilt mycket på hur informations- 
säkerheten påverkar deras dagliga arbete. De lämnar istället över det ansvaret till dem som 
jobbar med säkerheten. De nyanställda däremot tar upp att det är viktigt att hantera sitt smart- 
card på ett korrekt sätt. I lathundsfoldern står det att det är den anställdes ansvar att känna till 
och tillämpa reglerna för informationssäkerhet, detta verkar inte de som har varit anställda 
länge helt ha tagit till sig. Oscarson (2002) menar också att de egna kunskaperna och 
agerandet är av stor vikt för verksamhetens totala informationssäkerhet. 
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Att inte alla på Skatteverket känner sig delaktiga i säkerhetsarbetet är en brist på rätt attityd. 
Siponen (2000) och Oscarson (2002) menar att säkerhetsriktlinjerna måste vara önskvärda och 
förståeliga för att användarna ska få rätt attityd. Vi ser det som att Skatteverket inte lyckats 
fullt ut eftersom personalen inte tänker särskilt ofta på informationssäkerheten utan de går mer 
på rutin och hoppas att de ansvariga för informationssäkerheten gör sitt jobb. 
  

5.4.1 Informationssäkerhetsriktlinjer 

Samtliga intervjuade anser att informationssäkerhetsriktlinjerna är användarvänliga, dock 
verkar de inte kunna dessa på rak arm utan de går mer på rutin. Siponen (2000) och Oscarson 
(2002) anser att informationssäkerhetsriktlinjerna måste vara tydliga. Oscarson (2002) menar 
att en folder inte får innehålla för mycket information, då den kan bli svårtillgänglig. Skatte- 
verkets foldrar har en bra balans när det gäller innehållet och de viktigaste delar som Oscarson 
tar upp finns med. Tyvärr verkar inte personalen på Skatteverket veta att de har tillgång till 
foldrarna. Hur säkerhetsriktlinjerna ser ut på intranätet vet vi inte. 
 
En av de nyanställda nämner att det bara är smartcardet man måste tänka på när det gäller 
informationssäkerhetsriktlinjerna. Nonchalans mot informationssäkerhetsriktlinjerna kan 
skada företaget och de anställda enligt Siponen (2000), vi ser det som en viss nonchalans om 
det enda en intervjuperson tänker på gällande informationssäkerhetsriktlinjerna är hanteringen 
av smartcardet. Skatteverkets användning av smartcard i kombination med lösenord är i rikt- 
linje med vad Fåk (2004) skriver, att det krävs en kombination av metoder. Det räcker inte 
med enbart ett smartcard eller enbart ett lösenord för att det ska vara tillräckligt säkert, utan 
båda krävs. 
 
De flesta intervjuade anser att informationssäkerhetsriktlinjerna är enkla att följa och att de 
inte är särskilt många. En av de intervjuade säger sig dock aldrig ha sett informations- 
säkerhetsriktlinjerna på papper och kan därför inte svara på om de är lätta att följa eller om de 
är många, men hon hoppas att hon trots det har ett gott omdöme att arbeta säkert. Som vi 
tidigare nämnt anser Siponen (2000) och Oscarson (2002) att konsekvenserna av att följa 
informationssäkerhetsriktlinjerna måste vara önskvärda och förståeliga för att få rätt attityd 
bland användarna. Vi har fått uppfattningen att de intervjuade förstår att de måste följa 
informationssäkerhetsriktlinjerna – även om vi efter intervjuerna kan konstatera att de inte har 
kännedom om samtliga informationssäkerhetsriktlinjer – och att konsekvenserna av detta blir 
en säkrare arbetsplats. Siponen (2000) anser att om informationssäkerhetsriktlinjerna är för 
tunga kan detta skapa irritation och minska effektiviteten hos de anställda. Skatteverket verkar 
ha en bra avvägning gällande informationssäkerhetsriktlinjerna eftersom ingen av de anställda 
tycker att de är särskilt krångliga.  
 

5.4.2 Handledning och rådgivning 

Fyra av de fem intervjuade trodde att säkerhetshandläggaren var säkerhetsrådgivaren. En av 
de intervjuade visste inte alls vem säkerhetshandläggaren var till en början, men kom på vem 
det var när vi nämnde namnet och säger att denne skriver mycket om säkerhet på intranätet. 
Den intervjuade tyckte att detta var bra. Ingen av de intervjuade säger sig ha haft särskilt 
mycket, om ens någon, kontakt med säkerhetshandläggaren. De känner dock till säkerhets- 
rådgivaren, men verkar inte helt insatta i dennes arbetsuppgifter. De nyanställda berättar att 
det var denne som höll i utbildningen om LIS. Vi finner det märkligt att de intervjuade har 
dålig koll på vem säkerhetshandläggaren är, speciellt eftersom denne är placerad i Linköping.  
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Fishbein & Ajzen (1975) menar att övertyga genom kommunikation och aktivt deltagande är 
ett bra sätt att övertyga användarna. Det verkar som Skatteverket inte har varit tillräckligt 
tydligt att kommunicera ut vem säkerhetshandläggaren är samt att denne aktivt syns på 
kontoret. De verkar inte utnyttja den potentialen som finns i att ha en säkerhetshandläggare 
lokalt.  
 
De flesta av de intervjuade anser inte att säkerhetsrådgivaren eller säkerhetshandläggaren 
underlättar det dagliga arbetet, det skulle vara att de skulle kunna kontakta dem med frågor. 
En av de intervjuade anser dock att säkerhetshandläggaren underlättar arbetet genom sina 
nyheter på intranätet. Vi anser att det är naturligt att de intervjuade inte tycker att säkerhets- 
rådgivaren eller säkerhetshandläggaren underlättar det dagliga arbetet eftersom de intervjuade 
inte har informationssäkerhet i sin tjänstebeskrivning.  
 
Om de intervjupersonerna som har varit anställda länge skulle vara osäkra kring någon 
informationssäkerhetsriktlinje tror de ändå att de skulle kontakta säkerhetshandläggaren eller 
säkerhetsrådgivaren. Ingen av de som arbetat länge på Skatteverket säger sig dock någonsin 
ha varit osäker kring detta. Intranätet nämns också som en möjlig källa för att bli mer säker 
om informationssäkerhetsrutinerna. Båda de nyanställda anger att de skulle fråga sin hand- 
ledare vid dessa problem, men en av dem säger sig vara förvånad att handledarna kan så pass 
lite om säkerhet som de gör. Oscarson (2002) menar att kunskapen om informationssäkerhet 
ska vara i relation till den egna avdelningen, vilket inte verkar vara fallet bland alla hand- 
ledarna. I lathundsfoldern står det att de anställda kan vända sig till sin närmaste chef eller 
säkerhetschefen eller läsa på intranätet om de har frågor kring informationssäkerhet. Detta är 
helt i linje med Dataföreningens (2000) rekommendationer. Vi finner det lite märkligt att de 
intervjupersoner som varit anställda länge inte anser sig någonsin ha haft någon osäkerhet 
kring informationssäkerhetsriktlinjerna. Det kan bero på nonchalans, okunskap eller 
oengagemang. Oengagemanget kan bero på att de inte känner sig fria att göra sina egna val, 
precis som Siponen (2000) anser. De anställdas motivation påverkas externt eftersom de inte 
verkar ha något privat intresse av informationssäkerhet. Självbestämmande är den avgörande 
faktorn för att klargöra om det rör sig om naturlig eller externt påverkad motivation enligt 
Deci (1975). 
 

5.4.3 Skydd av information och behörighet 

En av de nyanställda säger att hon ser det som viktigare att ingen kommer åt den 
sekretessbelagda informationen hon jobbar med än att hennes dator drabbas av virus. 
Oscarson (2001, 2002) och Dataföreningen (2000) anser att det är lika viktigt att skydda 
informationen i datorn som materiella ting. Detta verkar inte alla inse på Skatteverket. 
Siponen (2000) menar att önskan att följa informationssäkerhetsriktlinjerna ska komma från 
individen själv och inte på grund av tvång. I dagsläget kan vi tycka att det känns som att de 
intervjuade följer informationssäkerhetsriktlinjerna för att de måste och inte på grund av att de 
själva brinner för de frågorna.  
 
Alla de intervjuade har anser att Skatteverket är väldigt restriktiva när de ger ut olika be- 
hörigheter. Det kan vara ett hinder i arbetet anser de. Vissa behörigheter försvinner också utan 
att de anställda i förväg har fått reda på det. En av de som har varit anställd länge anser att 
Skatteverket blivit mer restriktivt med att ge ut behörigheter jämfört med tidigare. Det är även 
en krånglig process att få en ny behörighet då flera papper ska skrivas under av olika 
personer. Gollman (1999) menar att säkerheten inte får vara för strikt och att det viktigaste är 
att databaserna, som Skatteverkets information hämtas ifrån, tjänar något syfte.  
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Det finns information i smartcardet som styr vilken behörighet innehavaren har enligt 
säkerhetshandläggaren. Kizza (2005) och Gollman (1999) anser att behörighetskontroll är en 
av de viktigaste delarna i informationssäkerhet och det krävs en bra policy för behörighets- 
kontroll. Vi anser att Skatteverket har en bra policy för behörighetskontroll då de är restriktiva 
med behörigheterna och enbart ger den behörighet till anställda som verkligen behövs. Det 
kan begränsa den anställdes arbetssituation har en del sagt i intervjuerna, men vi anser ändå 
att dessa problem är mindre än om de skulle få för mycket behörighet och på så sätt riskera 
säkerheten i systemen.  
 

5.5 Beteende 
De flesta av de intervjuade berättar att de fysiska dokumenten de jobbar med för tillfället inte 
låses in i arkiv på kvällarna, utan de ligger kvar ute på skrivborden över natten. I lathunds- 
foldern står det att sekretessbelagd information ska förvaras på ett betryggande sätt. Vi tycker 
inte att det är särskilt betryggande att lämna kvar handlingar som kan vara sekretessbelagda 
över natten på sitt skrivbord. Vi får stöd av Dataföreningen (2000) som menar att så mycket 
som möjligt ska vara låst. En av intervjupersonerna har efterfrågat skåp för att låsa in 
materialet, men fått till svar att det var brist på plats för dem.   
 
Ingen av de intervjuade har nämnt framtidsbanken som chefen för säkerhetsstaben berättade 
om. De verkar alltså inte veta om framtidsbankens existens. De säger istället att de skulle 
prata med sin chef. Att ingen intervjuperson har nämnt framtidsbanken ser vi som mycket 
märkligt då chefen för säkerhetsstaben ansåg denna funktion som väldigt bra. Säkerhets- 
rådgivaren säger att Incident 2000 används frekvent, men ingen av de intervjuade har nämnt 
det heller, visserligen ställdes ingen direkt fråga om Incident 2000. Dataföreningen (2000) 
menar att många företag använder sig av incidentrapportering.  
 
Alla intervjupersoner tycker att det är ganska svårt att få gehör för sina förslag. Några av dem 
har föreslagit förbättringar kring hanteringen av de fysiska dokumenten, att de ska gå att låsa 
in. En av dem har fått svar att det beror på platsbrist. Intervjupersonen tycker dock att det 
ändå borde gå att lösa och det anser vi också. De övriga intervjupersonerna som gett förslag 
om förbättringar av hanteringen med dokument säger sig dock inse att det kan vara svårt 
arbetstekniskt om alla skulle behöva gå till arkiven hela tiden. De intervjuade försöker ta en 
aktiv del i säkerhetsprocessen med sina förslag, men eftersom de inte får gehör för sina för- 
slag minskar deras frihetskänsla. Därmed går Skatteverket emot det som Siponen (2000) och 
Oscarson (2002) skriver om att involvera användarna i säkerhetsrelaterat beslutsfattande. 
Skatteverkets linjestabsorganisation kan vara en orsak till att de anställda inte får gehör   
 

5.5.1 Loggning 

Enligt säkerhetsorganisationen och lathundsfoldern loggas alla aktiviteter som personalen gör 
på sina datorer. Efter våra intervjuer med personalen kan vi konstatera att de är väl medvetna 
om detta faktum. En del intervjuade anser det avskräckande med fall som kommer upp i 
personalnämnden om folk som surfat på icke godkända hemsidor. Karlsson (1997) menar att 
målet med loggningen är att de anställda ska veta att alla eventuella oegentligheter kommer 
att upptäckas. Detta styrker vår tveksamhet kring det Oscarson (2002) skriver om att av- 
skräckande medel i regel inte är nödvändigt. Vi anser att nyheter om sådana fall i personal- 
nämnden är menade som avskräckande exempel.  
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Säkerhetsorganisationen uppger att ett begränsat antal användare kan logga in hemifrån, de 
kan dock inte komma åt verksamhetskritiska system. För att logga in hemifrån krävs det en 
PC som är specialutrustad med Skatteverkets plattform samt ett personligt smartcard. Det 
krävs beslut från en överordnad chef för att få logga in hemifrån. Ingen av dem vi har 
intervjuat har denna möjlighet. Vi anser att det är bra att Skatteverket är restriktiva med vilka 
som får logga in på nätverket hemifrån. Det är även bra att det krävs en specialutrustad PC för 
att kunna logga in. Det minskar risken att någon obehörig ska försöka ta sig in i nätverket. 
Kizza (2005) och Gollman (1999) skriver att vissa system kontrollerar om användarna för- 
söker logga in från en godkänd plats, så är fallet i Skatteverkets system. Enligt Kizza (2005) 
måste denna metod kompletteras med någon annan metod, detta gör Skatteverket genom att 
de kräver en specialutrustad PC och smartcard med pinkod.  
 

5.5.2 Lösenord och pinkoder12 

Hur många koder de anställda har att hålla reda på varierar från två-tre koder till fem-tio.  
Intervjupersonerna har fått instruktioner om att inte skriva ner koderna någonstans, vilket är 
helt i linje med Dataföreningens (2000) rekommendationer. Ingen av de intervjuade vet dock 
om de kan ha samma kod, några av dem gissar att de inte kan det eftersom koderna ska vara 
av olika längd. Säkerhetshandläggaren berättar att för normalanvändaren är det möjligt att ha 
samma lösenord till allting och pinkoden till smartcardet måste bytas var tredje månad vilket 
är tvingande. Detta är helt i linje med vad Fåk (2004) skriver om att systemet bör se till att 
lösenord regelbundet byts. Dock hävdar Stamp (2005) att det utgör en säkerhetsrisk om an- 
vändare återanvänder sina lösenord. Detta verkar dock inte Skatteverket haft i åtanke, men 
ingen av de intervjuade har trots detta samma lösenord till flera funktioner.  
 
Säkerhetshandläggaren nämner att pinkoden till smartcardet ska vara exakt sex siffror, medan 
chefen för säkerhetsstaben enbart säger att det ska vara minst sex tecken. Vi tolkar detta som 
att chefen för säkerhetsstaben är försiktig med vilken information som sprids och därmed inte 
vill berätta exakt hur koderna ska vara uppbyggda. Kizza (2005) anser att det är en myt att ett 
system blir mer säkert om det omger sig med ett stort hemlighetsmakeri och han benämner 
detta pseudosäkerhet. Däremot menar Fåk (2004) att säkerhetspersonalen inte behöver berätta 
alla detaljer om säkerheten. Enligt Fåk (2004) bör lösenorden bestå av minst sex tecken, helst 
åtta. Två av de intervjuade som har varit anställda länge berättar att förut var det många fler 
koder att hålla reda på och en av dem säger att de förr i tiden hade en lista med alla koder. 
Några av de intervjuade tar även upp problemet med att komma ihåg koderna efter semestern. 
I lathundsfoldern står det att pinkoden inte får skrivas ner och enligt Stamp (2005) händer det 
ofta i organisationer med starka lösenord att användare skriver ner lösenorden. Detta sker inte 
längre hos Skatteverket, så där märker vi en klar förbättring angående rutinerna kring 
lösenordshantering. En stor anledning till detta är att antalet lösenord har minskat. En brist är 
dock det som säkerhetshandläggaren berättar, att lösenorden till nätverket som de nya an- 
vändarna får, kan bytas till något självvalt, men det är inte tvingande att byta och då finns det 
risk att de trots allt skriver ner lösenordet.  
 

5.5.3 Smartcard 

Tre av de intervjuade tar med sig sitt smartcard hem efter arbetstid. En lämnar det inlåst på 
arbetsplatsen och en annan säger att hon lämnar sitt smartcard i en olåst byrålåda.  
 

                                                 
12 När vi använder pinkod åsyftas koden till smartcardet. Lösenord och koder används i övrigt. 
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Den sistnämnda menar att det inte är någon mening med att låsa eftersom det är samma 
nycklar till alla lås och dörren till hennes kontor är olåst på nätterna. Vi tycker detta är en 
bortförklaring. Exempelvis om någon gör inbrott kan de stjäla eller kopiera kortet och de som 
gör inbrott har oftast inte nycklar till skåp och dylikt. En av de nyanställda säger att hon har 
sitt smartcard i bakfickan eller inlåst i ett skåp när hon inte sitter vid sin dator på arbetstid. I 
lathundsfoldern står det att varje anställd ska bära sitt kort synligt när användaren inte sitter 
vid datorn. Detta gör alltså inte alla de intervjuade. Enligt Dataföreningen (2000) är det viktigt 
att brickor används av såväl anställda som besökare, för att kunna identifiera att de som är på 
arbetsplatsen är behöriga att vistas där. Användningen av smartcard för att stoppa potentiella 
angripare benämner Kizza (2005) som en förhindrande mekanism. Vi anser att det är väldigt 
viktigt att smartcardet hanteras på ett säkert och förnuftigt sätt. Detta tycker vi dock inte att 
alla de intervjuade gör. Att det är samma nycklar till många lås och dörrar på Skatteverket 
strider mot det Kizza (2005) anser vara viktigt för att förhindra intrång och angrepp. Enligt 
Dataföreningen (2000) ska också så många dörrar som möjligt vara låsta. 
 
Vi såg en tydlig skillnad mellan de nyanställda och de som arbetat länge på Skatteverket 
gällande frågan om de tänkte på något speciellt när de lämnade sin dator. Alla nämnde 
smartcardet, men beteendet var olika. Två av de som varit anställd länge är medvetna om att 
de ska dra ut sitt smartcard, men att de inte alltid gör det när de bara lämnar datorn en kort 
stund, för att exempelvis fika. En av dem som har varit anställd länge har fått för sig att man 
aldrig ska dra ut sitt smartcard ur datorn under arbetstid. Hon berättar att det kan sitta kvar 
under hela lunchen. Som försvar till sitt beteende nämner samtliga av dem som varit anställda 
länge att det inte gör så mycket eftersom datorn loggas ut efter ett tag. De kunde dock inte 
svara på hur lång tid det tog innan datorn loggades ut. Vi anser att hela säkerheten äventyras 
om man låter sitta kvar när datorn lämnas, även om datorn loggas ut efter ett tag. Speciellt 
allvarligt är det om kortet sitter i under en lång tid. Illvilliga besökare kan kopiera kortet för 
att sedan återkomma med det kopierade kortet och på så sätt få tillgång till lokalerna och 
datorerna. Att glömma att dra ut sitt kort benämner Fåk (2004) som ett mänskligt misstag som 
äventyrar säkerheten. Skatteverket verkar ha missat att ge tillräcklig information till de 
intervjupersoner som har varit anställda länge om hur viktigt det är att verkligen dra ut sitt 
smartcard. Båda de nyanställda sade sig alltid dra ut kortet när de lämnade datorn. De hade 
fått tydliga instruktioner om detta.  
 

5.5.4 Utskrifter och identifiering 

Alla intervjupersoner delar skrivare med ett antal andra. De hämtar sitt utskrivna material 
direkt, mest på grund av bekvämlighet för att inte blanda ihop det med andra och inte på 
grund av att de tänker på att visst material är sekretessbelagt. En del av de intervjuade säger 
att andra ofta glömmer papper i skrivaren eller att andra tagit fel papper. I lathundsfoldern står 
det uttryckligen att utskrifter med känslig information inte får bli liggandes kvar i skrivaren.  
Detta får också stöd av Dataföreningen (2000) där det dessutom framkommer att en person 
som ofta skriver ut känslig information bör ha en egen skrivare. Även säkerhetshandläggaren 
nämner att det är personalens eget ansvar att den utskrivna informationen endast kommer den 
som har rätt att se den tillhanda. Denna riktlinje verkar inte särskilt många av de intervjuade 
följa, om de ens känner till den. En av de intervjuade säger att hon inte är särskilt oroad att 
någon obehörig ska se utskrifterna, eftersom alla besökare måste ha besöksbricka och 
personalen ska fråga vem som söks om de ser någon utan bricka. Vi tolkar det som, att om de 
ser någon okänd person med bricka, behöver de inte fråga om vem denne söker, vilket är en 
brist.  
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En illvillig besökare kan göra en kopia på en besöksbricka och sedan i princip fritt spatsera 
runt på arbetsplatsen och leta efter information eller smartcards som är kvarglömda i 
kortläsarna om ingen ifrågasätter denne. Enligt Dataföreningen (2000) bör personalen bära 
ID-kort och alla besökare ska bära besöksbrickor. 
 

5.5.5 Externa enheter, e-post och Internet 

Ingen av de intervjuade säger sig ta med sig några externa enheter till och från arbetet och en 
av dem berättar att om de skulle behöva flytta information måste de använda sig av ett USB-
minne som de får av Skatteverket. Detta bekräftar chefen för säkerhetsstaben, som till- 
sammans med säkerhetshandläggaren meddelar att ingen övrig kringutrustning får användas. 
Chefen för säkerhetsstaben berättar vidare att det överhuvudtaget inte går att installera några 
program eftersom användarna saknar administratörsrättigheter. Gollman (1999) menar att 
applets kan möjliggöra för angripare att utnyttja säkerhetshål. I och med att det inte går att 
installera egna program minskar risken för att säkerhetshål uppstår och därmed visar detta på 
ett gott säkerhetstänkande anser vi. En intervjuperson berättar att hon en gång fick 
information från en skattebetalare på diskett, då gick hon och konsulterade säkerhets- 
handläggaren som sade att det var okej att använda disketten. Att hon rådfrågade säkerhets- 
handläggaren tyder på ett gott omdöme anser vi.  
 
Inga av de anställda laddar hem program eller dylikt från Internet i privat syfte, men vissa 
laddar hem filer från företags hemsidor som de behöver i tjänsten. De nyanställda har privata 
e-postadresser som de använder sig av vid privata ärenden, men samtliga av de intervjuade 
anger att de bara använder sin e-post som de har i tjänsten till tjänsteärenden. Vi tycker att 
privata e-postadresser är mindre säkra än e-postadresserna de har i tjänsten eftersom e-posten 
till tjänsteadressen först går genom en server som kontrollerar e-postmeddelandet från virus 
och liknande. Åsikterna om användandet av den tjänsterelaterade e-postadressen verkar vara 
lite otydliga bland dem som jobbar med säkerheten. Chefen för säkerhetsstaben säger att den 
enbart ska användas till tjänsteärenden, medan säkerhetshandläggaren säger att det är okej att 
nyttja den för privata ärenden i liten skala. Enligt Dataföreningen (2000) är det många 
organisationer som inte tillåter att tjänste-eposten används privat, dessutom är det viktigt att 
inte dela ut adressen för privata syften.  
 
Fyra av de fem intervjupersonerna läser ibland dagstidningar på Internet, men i liten skala och 
när det sker så sker det främst på raster och luncher. I lathundsfoldern står det att Internet 
främst ska användas i tjänsten men får användas i privata syften i liten skala och med sunt 
förnuft, vilket bekräftas av säkerhetshandläggaren och chefen för säkerhetsstaben. 
Varningarna som dyker upp vid åtkomstförsök på icke godkända hemsidor verkar skrämma 
de intervjuade. Denna taktik tycker vi är bra då det minskar risken att användarna ska gå in på 
hemsidor som kan sprida virus eller öka risken för angrepp. Det är dock sådana skrämsel- 
metoder som Oscarson (2002) inte förordar, men enligt Karlsson (1997) är det just en 
avskräckande effekt som man vill åt genom loggning av användarna.   
 

5.6 Omorganiseringar 
De intervjuade som varit anställda på Skatteverket länge tycker att Skatteverket 
omorganiseras ständigt, men de anser inte att det påverkat dem själva eller informations- 
säkerheten särskilt mycket. De nyanställda har märkt av en påbörjad generationsväxling, 
vilket de tycker är positivt. 
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Bartol & Martin (1994) anser att arbetsmiljön är en viktig faktor för informations- 
säkerhetsmedvetenhet eftersom missnöjd personal kan ge upphov till säkerhetshot. Ingen av 
de intervjuade säger sig ha kännedom om att några nya IT-system har införts. Oscarson 
(2002) och Oscarson (2001) menar att informations- och utbildningsinsatser behövs extra 
mycket vid omorganisationer och vid förändringar av administrativa rutiner. Detta vet vi inte 
om det sker inom Skatteverket eftersom ingen av de intervjuade har nämnt något om detta. 
Chefen för säkerhetsstaben berättar att Kronofogdemyndigheten har omorganiserats och att 
alla nya chefer ska få genomgå en rigorös utbildning gällande säkerhet. Anledningen till detta 
är att Skatteverket önskar få en ”top-down-effekt”. Vi anser att det skapar bra ledarskap och 
det följer det som Siponen (2000) skriver att bra ledarskap och en hälsosam organisations- 
kultur ofta är viktiga faktorer för att skapa en bra bas för säkerhetsmedvetenhet.  
 
Två av de intervjuade tycker att en konsekvens av omorganiseringarna är att det är mycket 
mer styrt nu från huvudkontoret jämfört med förut. Därmed har säkerheten förbättras tolkar vi 
det som. Förut kunde de lokala kontoren göra lite mer som de själva ville.  
 

5.7 Metodmässig diskussion 
Vi tycker att vårt metodval föll väl ut för denna studie, genom att intervjuer var ett lämpligt 
sätt att använda för vårt ändamål. Själva genomförandet av intervjuerna gick bra och gav 
mycket nyttig information.  
 
Beträffande intervjutekniken fungerade det bra att spela in via MP3-spelare. Det var smidigt 
att lagra och i efterhand lyssna på vad intervjupersonerna hade sagt. Att en av oss antecknade 
samtidigt som vi genomförde intervjuerna underlättade även det transkriberingen. Vid 
samtliga intervjuer med personalen på Skatteverket medverkade vi båda två och det var en 
fördel. Det medförde att båda hade insikt om intervjusvaren även om vi delade upp 
transkriberingen. Att vi båda var med på intervjuerna gjorde också att vi kände oss tryggare, 
men vi var ändå inte i för starkt överläge och det blev en avslappnad stämning.  
 
Chefen för säkerhetsstaben intervjuade vi per telefon men han gav inte tillåtelse att spela in 
samtalet. Detta kan ha medfört att vi har missat något väsentligt, men vi upplever inte det som 
något problem. Intervjuerna av säkerhetshandläggaren och säkerhetsrådgivaren skedde via e-
postkorrespondens. Fördelen med detta var att vi fick klara svar på säkerhetsriktlinjerna. 
Nackdelen var att vi inte fick samma personliga kontakt och inte hade samma möjlighet till 
följdfrågor. Vårt fokus låg dock inte på säkerhetsorganisationens beteende därför blev inte 
”4.3.5 Beteende” särdeles utförlig.  
 
I fallet när vi skulle ta reda på hur informationssäkerheten ska se ut fungerade e-postintervjuer 
bra, men för att tolka hur personalens informationssäkerhetsmedvetenhet avspeglade sig hade 
det förmodligen inte varit lämpligt. Vi var aldrig inne på Skatteverkets kontor och kunde 
därför ej se med egna ögon hur det såg ut, vilket förmodligen hade givit oss en insyn i den 
fysiska verksamheten. Vi genomförde intervjuerna i ett besöksrum i anslutning till 
receptionen och därmed fick vi inte komma in på kontoret. 
 
Vi tycker att vi har fått in tillräckligt med intervjumaterial för vår studie. Visserligen kunde vi 
ha ställt frågor som vi kommit på i efterhand, men vi tror inte att det hade påverkat resultatet 
nämnvärt. Vidare hade det varit intressant att intervjua en linjechef och tagit reda på lite mer 
om Skatteverkets organisation, men man måste sätta en gräns någonstans.  
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Urvalet av intervjupersoner bland personalen på Skatteverket var bra, så till vida att, 
åldersskillnaden (de hade arbetat på Skatteverket olika länge) mellan intervjupersonerna var 
bra fördelad. Samtliga intervjuade kvinnor vilket har sina begränsningar gällande 
generaliseringsanspråk. Vi är dock inte säkra på om det hade förändrat resultatet eftersom 
majoriteten av de anställda på Skatteverket är kvinnor.  
 
Precis som vi förmodade fick vi komplettera vårt teoretiska ramverk efter vår empiri- 
insamling. Men det var av ringa omfattning eftersom vårt initiala ramverk i stort passade väl 
in i vår studie. Den största förändringen vi fick utföra i efterhand var att vi ändrade termen IT-
säkerhet till informationssäkerhet. Både termerna IT-säkerhet och informationssäkerhet 
användes vid intervjuerna, men vi kom sedan enbart att använda oss av termen informations- 
säkerhet. Vi hoppas och tror att detta inte påverkade intervjupersonernas svar. 
 
Utmaningen med denna studie var att vi inte genom intervjusvaren direkt kunde få svar på hur 
informationssäkerhetsmedvetenheten var på Skatteverket. Vi var istället tvungna att tolka alla 
svar för att de tillsammans skulle ge en bild av hur informationssäkerhetsmedvetenheten var. 
Vi anser att vi har lyckats med detta även om det krävdes ganska mycket arbete. 
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6. Slutsatser 
Nedan besvarar vi studiens frågeställningar. Vi har valt att lyfta fram de viktigaste delarna i 
analysen och sorterat dem efter vilka delar som påminner och inte påminner om vår teoretiska 
referensram. Vidare undersöker vi hur intervjupersonerna på Skatteverket uppfattar och agerar 
efter Skatteverkets informationssäkerhetsriktlinjer. Genom detta kan vi sedan tolka hur 
Skatteverkets informationssäkerhetsåtgärder påminner om vår teoretiska referensram 
  

6.1 Frågeställning nummer ett 

• Hur yttrar sig personalens informationssäkerhetsmedvetenhet, genom dess 
beteende, på Skatteverket i Linköping? 

 
Efter vår kvalitativa undersökning har vi funnit ett antal positiva och negativa beteenden, ur 
vår synvinkel, gällande informationssäkerhet på Skatteverket, vilka följer nedan. 
 
De positiva beteendena som intervjupersonerna uppvisar bygger på att de har kännedom om 
att det finns olika behörigheter och att deras aktiviteter i datorn loggas. Kännedomen om 
loggningen resulterar i att de är mer restriktiva i sitt beteende. Intervjupersonerna är även väl 
medvetna om att koder ej får skrivas ner och detta gör de inte heller. Det verkar dock finnas 
en viss osäkerhet om hur lösenorden ska se ut. De flesta har en god medvetenhet kring hur 
hanteringen av smartcardet ska ske. Intervjupersonerna som är nyanställda är mer noggranna i 
sin hantering av smartcardet. De fokuserar nästan för mycket på det istället för att även tänka 
på andra informationssäkerhetsriktlinjer. Intervjupersonerna som har arbetat länge på Skatte- 
verket slarvar ibland med smartcardet. Vidare bärs inte alltid smartcardet av alla de 
intervjuade när de inte sitter vid datorn. Detta försvårar distinktionen mellan personal och 
besökare.  
 
Intervjupersonerna är medvetna om och följer reglerna för externa enheter, riktlinjerna för 
Internetsurfande och tjänste-eposten. De är även medvetna om att de ska fråga någon om de är 
osäkra på informationssäkerhetsriktlinjerna, men det är vanligt att de inte känner något behov 
av att fråga. Vem de ska fråga är dock oklart för intervjupersonerna och alla känner inte till 
titlarna på dem som jobbar med informationssäkerhet. Det verkar inte som att alla är fullt 
medvetna om riktlinjen gällande hantering av utskrifter. Detta visar sig genom deras beteende 
när de ibland låter sekretessbelagd information ligga kvar i skrivaren. De intervjuade verkar 
inte ha kännedom om att det är varje individs eget ansvar att känna till och tillämpa 
informationssäkerheten. Mycket av ansvaret läggs istället på säkerhetsorganisationen.  
 

6.1.1 Summering fråga nummer ett 

Oscarson (2002) menar att en användare som har kunskap om hur det tekniska IT-skyddet 
fungerar på arbetsplatsen har inte en informationssäkerhetsmedvetenhet om den inte även 
agerar korrekt. Efter vår studie finner vi att de flesta intervjuade tror sig ha en god uppfattning 
om vilka informationssäkerhetsriktlinjer som finns men de visar inte alltid samma goda upp- 
fattning genom sitt beteende, även om det mesta sköts på ett acceptabelt sätt. Oscarson (2001) 
menar också att det kan vara så att man tror sig ha en god uppfattning om hur informations- 
säkerheten skyddar mot hot men det är inte säkert att det stämmer med verkligheten. 
Det kan vara så att riktlinjerna missuppfattas och detta kan vara en anledning till att alla 
informationssäkerhetsriktlinjer inte följs på Skatteverket. 
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De brister vi har funnit ser vi dock inte som speciellt verksamhetskritiska. Det allvarligaste, 
enligt oss, är den felaktiga hanteringen av smartcardet, som en del intervjupersoner genom sitt 
beteende har uppvisat, samt hanteringen av dokument och utskrifter.  
 

 6.2 Frågeställning nummer två 

• Hur påverkar Skatteverkets åtgärder personalens beteende angående 
informationssäkerhet? 

 
Efter vår kvalitativa undersökning har vi funnit ett antal åtgärder av Skatteverkets 
organisation som påverkar beteendet hos Skatteverkets personal gällande informations- 
säkerhet på Skatteverket. 
 
De åtgärder vi har hittat som påverkar personalens beteende på ett positivt sätt angående 
informationssäkerhet är att loggning av användarna fungerar som ett avskräckande medel. 
Varningar dyker upp på skärmen när personalen försöker komma åt en icke-godkänd hemsida. 
De informationssäkerhetsriktlinjerna som finns är användarvänliga. Säkerhetshandläggaren 
skriver regelbundet om informationssäkerhet på intranätet. Det finns specialutbildning för 
dem som hanterar verksamhetskritiska system. Under LIS-utbildningen gavs det vissa av- 
skräckande exempel. Skatteverkets organisation vill inte inskränka på personalens dagliga 
arbete. Personalen får varningar via intranätet om virus och liknande som är i omlopp. 
Säkerhetsrådgivarna genomgår årligen workshops med både externa och interna föreläsare. 
Skatteverket är ute efter en top-down-effekt genom att alla nya chefer, efter samman- 
slagningen med Kronofogdemyndigheten, genomgår en rigorös utbildning.  
 
De åtgärder vi har hittat som påverkar personalens beteende både på ett positivt och negativt 
sätt angående informationssäkerhet är framtidsbanken. Det är bra att den finns, men inte bra 
att många bland personalen inte känner till den. Antal lösenord har minskat i antal vilket är 
positivt, men mindre bra att det går att ha samma lösenord till flera funktioner. De nyanställda 
har fått tydliga instruktioner om att smartcardet alltid ska dras ut vid lämnandet av datorn, 
men de äldre verkar inte ha fått samma tydliga instruktioner. Skatteverkets organisation har 
informerat bra om hanteringen av tjänste-eposten, däremot finns det vissa olika uppfattningar 
inom säkerhetsorganisationen om vad det är som gäller. Foldrarna som finns på varje lokal-
kontor innehåller bra information, dessvärre känner ingen intervjuperson till dess existens.  
 
De åtgärder vi har hittat som påverkar personalens beteende på ett negativt sätt angående 
informationssäkerhet är att Skatteverkets organisation inte involverar användarna i säkerhets- 
relaterat beslutsfattande. Det är svårt att få igenom förändringsförslag. Användarna kan inte 
heller påverka utbildningsprogrammet. Skatteverkets organisation verkar inte ha nått ut med 
information med information om vem som är säkerhetshandläggare eller säkerhetsrådgivare. 
Samtliga handledare verkar inte ha tillräcklig kunskap för att besvara alla de frågor som de 
nyanställda kan ha. Syftet med den massiva utbildningen 2001 har inte nått fram till samtliga 
anställda. Det sker inte heller någon kontinuerlig informationssäkerhetsutbildning. 
Informationssäkerheten är till synes en liten del av den befintliga utbildningen, däremot anser 
säkerhetsorganisationen att den delen beskrivs i detalj. Vi har inte märkt av att någon särskild 
uppföljning eller verifiering av kunskap på informationssäkerhetsutbildningarna har skett.  
Inte har heller användarna motiverats på något särskilt sätt under informationssäkerhets- 
utbildningarna. 
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Eftersom det är de anställdas eget ansvar att upprätthålla sin informations- 
säkerhetsmedvetenhet genom att läsa artiklar på intranätet, finns det en risk att en del 
anställda inte anser sig ha tid att läsa dessa. 

 

6.2.1 Tvingande åtgärder 

Många åtgärder påverkar personalens beteende genom att de förhindrar eller tvingar 
personalen till ett visst beteende. Några av åtgärderna påverkar enligt oss informations- 
säkerheten på ett positivt sätt och en del av åtgärderna påverkar informationssäkerheten på ett 
negativt sätt. De åtgärder som har en positiv effekt är att få användare har möjlighet att logga 
in från en annan plats än arbetsplatsen och att de bara kan komma åt verksamhetskritiska 
system från arbetsplatsen. Det är tvingande genom automatik att byta kod till smartcardet med 
jämna mellanrum. Personalens handlingsutrymme begränsas genom att installation av 
program omöjliggörs och att behörigheten är mer restriktiv än tidigare.  
 
En åtgärd som både ger både positiva och negativa konsekvenser är att säkerhetsarbetet är 
mer styrt från huvudkontoret jämfört med tidigare. Detta medför att säkerheten är 
standardiserad men innebär samtidigt att det är svårare att påverka från lokalkontoren.  
 
De åtgärder som har en negativ effekt är att de anställda inte har möjlighet att låsa in de 
handlingar som de för tillfället arbetar med i ett dokumentskåp. Det är likadana nycklar till 
alla lådor på kontoret och det får bland annat konsekvensen att vissa i personalen inte känner 
behovet att låsa lådorna. Det går också att ha samma lösenord till flera olika funktioner, om 
någon obehörig kommer åt en användares lösenord kan denne orsaka stor skada.  
 

6.2.2 Summering fråga nummer två 

Eftersom alla människor är olika är samtliga metoder för att öka medvetenheten subjektivt 
bundna till situation och person menar Siponen (2000). Vi har fått uppfattningen att Skatte- 
verket, genom att det är en mycket stor organisation, har svårt att individanpassa åtgärderna 
och att de har svårt att få grepp om hur mycket som verkligen når fram till användarna. I vissa 
fall verkar det som om de i säkerhetsorganisationen har en faktisk säkerhet om hur 
informationssäkerhetsriktlinjerna är utformade och att denna är liknande som deras uppfattade 
säkerhet av hur användarna hanterar informationssäkerhetsriktlinjerna. Vi har dock fått 
uppfattningen att så inte alltid är fallet enligt slutsatsfråga ett. 
 
Det finns vissa tendenser som pekar på att Skatteverkets organisation inte vill berätta allt 
kring hur säkerhetsmekanismerna är uppbyggda för de anställda. Därmed anammar de Fåks 
(2004) teori om att användarna inte behöver veta alla detaljer gällande säkerhetsfunktioner.  
 
Skatteverkets åtgärder för att se till att personalen uppnår en god informationssäkerhets- 
medvetenhet tycker vi i generella drag är väl uttänkt, men att de verkar ha problem att 
kommunicera ut alla riktlinjer. Med tanke på de goda förutsättningar som säkerhets- 
organisationen får från Skatteverkets ledning anser vi dock att det kunde vara bättre, men 
eftersom Skatteverket har en linjestabsorganisation kan det hämma kommunikationen. Detta 
eftersom användarna ska få information både från säkerhetsorganisationen och från linje- 
cheferna. Det verkar dock inte som kommunikationen alltid når fram från linjecheferna, trots 
att ansvaret att informationssäkerhetsåtgärderna följs ligger på linjens ansvar.  
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7. Avslutande reflektioner 
Studien var intressant att utföra men vi fick lägga ner mycket mer tid än vad vi trodde på 
förhand. Så här i efterhand skulle vi ha strukturerat teorin bättre från början utifrån syftet, men 
det var svårt att med vår ringa erfarenhet eftersom vi inte har speciellt mycket kunskap inom 
ämnet. Det var lite svårt att hitta lämpliga teorier på grund av att det fanns en begränsad 
mängd material om informationssäkerhetsmedvetenhet och det tog lång tid innan vi lyckades 
få ihop tillräckligt.  
 
En anledning till att det tog lång tid att göra våra intervjuer var dels på grund av att det tog 
lång tid innan Skatteverket svarade oss, men också att semestern kom emellan. Sedan gick det 
dock snabbt och vi fick ta chansen när vi fick den men vi var trots detta bra förberedda. Att 
göra upp ett schema med vissa saker som ska vara klara kan man inte fästa för mycket vikt 
vid då flera situationsfaktorer spelar in som man inte kan råda över.  
 
Resultatet av vår studie finner vi inte särskilt förvånande. Hade någon frågat oss om dessa 
frågor innan vi genomförde studien skulle vi säkert ha svarat på ungefär samma sätt som nu. 
Då hade vi dock inte kunnat styrka det vetenskapligt, vilket vi känner att vi till någorlunda 
stor del kan göra nu.  
 

7.1 Förslag på vidare forskning 
För det första finns naturligtvis möjligheten att utveckla vår studie på Skatteverket i 
Linköping, genom att intervjua flera personer på olika positioner och kompletterat med flera 
frågor. Det vore även intressant om man kan se samma mönster på andra skattekontor runt om 
i landet. Vidare finns säkert möjligheten att genomföra en liknande studie på andra 
myndigheter och privata företag. 
 
Olika aspekter som man kan forska vidare kring är hur organisationsstorlek och avstånd 
mellan olika lokalkontor hänger samman med informationssäkerhetsmedvetenhet. Det kan 
även vara intressant att göra en djupare studie för att se om det finns något samband mellan 
organisationsform och informationssäkerhetsmedvetenhet.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 
Här presenterar vi de frågor vi hade till intervjupersonerna. 

Säkerhetsorganisationen 

Hur tänker ni kring IT-säkerhet? (Skatteverket?)  
Kan du berätta lite om er IT-säkerhet och era IT-säkerhetsrutiner? 
 
Hur stor budget finns för IT-säkerhet, hur stor del av totala budgeten? 
Anser du att resurserna är tillräckliga? 
Hur mycket är centralstyrt från huvudkontoret? 
Känner du att du själv kan påverka IT-säkerhetsarbetet i Linköping?  
 
Hur sker behörighetskontroll?  
Finns bevakning av datorerna, loggning av användarna? 
Kan man logga in från sitt hem eller måste man vara på arbetsplatsen? 
 
Kan man ha samma lösenord till allting?  
Hur väljs lösenord? 
Får man lösenord som måste ändras till eget? 
Finns det krav på hur lösenordet ska se ut som, minst antal tecken, krav på olika teckentyper? 
 
Vilka riktlinjer finns för det som man skriver ut?  
Får man ta med sig externa enheter till arbetet?  
Kan all personal komma åt allt i databasen?  
Finns det någon policy vilka program som får installeras?  
Finns det någon policy vilka program som får laddas hem?  
Finns regler kring mejlhantering? 
Finns regler kring Internetsurfande? 
Har du något att säga angående behörigheter? 
 
Vad görs för att se till att personalen är säkerhetsmedvetna? 
Hur utbildar ni nyanställda inom IT-säkerhet? 
Hur motiverar ni personalen i utbildningen om IT-säkerhet?  
Finns speciella utbildningskriterier beroende på vilka arbetsuppgifter den anställde har? 
Hur verifierar ni att de tagit till sig kunskapen? 
Hur motiveras personalen att följa säkerhetskriterier? 
 
Finns det några fler riktlinjer av IT-säkerhetsriktlinjerna som vi inte har tagit upp? 
Hur anser du att personalen följer IT-säkerhetsriktlinjerna? 
 
 

Användarna 

Vilken tjänst har du? 
På vilken avdelning jobbar du? 
Ålder: 
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Hur länge har du jobbat inom Skatteverket? 
Bakgrund innan? Studier tidigare arbete? 
 
Vad säger dig ordet IT-säkerhetsmedvetenhet? 
Vilken grad av IT-säkerhetsmedvetenhet anser du att du har? 
Var du tvungen att skriva på något avtal eller liknande när du började jobba på Skatteverket, 
gällande säkerhet? 
 
 
Hur mycket använder du dig av dig av dator i ditt arbete? 
Hur är dina grundläggande IT-kunskaper? 
 
Hur påverkar säkerhet ditt dagliga arbete? 
Är säkerhetsrutinerna användarvänliga? 
Hur mycket kontakt har du med säkerhetshandläggaren? 
Underlättar säkerhetshandläggaren arbetet? Hur? 
Hur gör du om du är osäker kring IT-säkerhetsrutinerna? 
 
Hur är det att följa IT-säkerhetsriktlinjerna? enkelt, svårt, krångligt, lätt förstå 
Är det många riktlinjer att följa? 
Vad har du själv för intresse kring IT-säkerhet? 
 
Hur sker fysisk hantering av dokument cd-skivor mm? 
Om du har förslag på förändringar vad gör du då? (Får du gehör från säkerhetshandläggaren?) 
 
 
Loggas dina aktiviteter som du gör på din dator? 
Måste du vara på plats på skattekontoret för att logga in, eller kan du sitta hemma och komma 
åt nätverket? 
Hur många olika koder måste du komma ihåg för ditt arbete? 
Kan du ha samma lösenord till alla inloggningsfunktioner? 
Fick du några riktlinjer om hur lösenordet skulle se ut, krav på olika teckentyper? 
Hur förvarar du dina lösenord? (pinkod) 
Hur förvarar du ditt smart-card? 
 
 
Skriver du ut på en skrivare i ditt rum, eller finns det en central skrivare som alla använder? 
Hur hanterar du utskrifterna? 
När du lämnar din arbetsplats/kontor, även bara för en kort stund, tänker du på något speciellt 
då? 
Händer det att du tar med dig externa enheter till och från arbetet? Vad finns på dessa? 
Laddar du hem saker från Internet från din arbetsdator? 
I vilket syfte använder du mejlen? 
Använder du Internet i annat syfte än i arbetet? 
Har du något att säga angående behörigheter? 
 
 
 
Vad fick du för utbildning om säkerhet när du anställdes? (prov i slutet av utbildningen?) 
Motiverades du på något speciellt sätt under utbildningen? 
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Får du information ofta om IT-säkerhet? (hur, mejl annat?) 
Verifierade de på något sätt att du tagit till dig kunskapen? 
Motiveras du nu på något sätt att följa säkerhetsriktlinjerna? 
Hur upprätthåller du dina säkerhetskunskaper? (seminarium, foldrar, musmattor, nyhetsbrev 
osv?)  
 
 
Har det skett några omorganiseringar av något slag på sistone? 
Nya IT-system? 
Är det skatteverket under stor förändring? 
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