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Abstract 
The study aims to investigate the internal threat within organizations caused by human 
mistakes and negligence amongst employees. The purpose of this paper is to identify reasons 
for the mistakes and the negligence, describe some of the consequences and also investigate 
how the design of and work with IT policies, which is a set of rules and guidelines for IT 
security work, should be performed to minimize mistakes and negligence. A survey of 
previous literature has been conducted and a qualitative data collection has been made. The 
qualitative data collection included interviews with an e-commerce company, an IT 
consulting company and an IT security consultant. Previous literature and collected data have 
been analysed which resulted in a set of suggestions, for instance that customized language 
usage and categorization of IT policies, together with continuous training of employees is 
advocated to help prevent employees' mistakes and negligence. Thereby minimizing the 
internal threat. Any type of company that wants to improve its IT security by preventing the 
internal threat caused by its employees will benefit from these suggestions.  
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IV 

Sammanfattning 
Uppsatsen ämnar undersöka det interna hotet inom organisationer som medförs av mänskliga 
misstag och ovarsamhet hos anställda. Syftet med uppsatsen är att identifiera orsaker bakom 
misstagen och ovarsamheten, redogöra för några konsekvenser av det och även undersöka hur 
utformningen och arbetet med IT-regler, som är regler och riktlinjer för IT-säkerhetsarbete, 
bör utföras för att minimera misstag och ovarsamhet.  Till det har en undersökning av tidigare 
litteratur och en kvalitativ datainsamling gjorts, den kvalitativa undersökningen innefattade 
intervjuer med ett E-handelsföretag, ett IT-konsultföretag samt en IT-säkerhetskonsult. Teori 
och insamlad data har analyserats och genererat ett antal förslag, där bland annat ett anpassat 
språkbruk och kategorisering av IT-regler men även kontinuerlig utbildning av anställda 
förespråkas för att förebygga anställdas misstag och ovarsamhet. Därigenom förebyggs det 
interna hotet. Uppsatsens framförda förslag kan användas av alla typer av företag som vill 
förbättra sin IT-säkerhet genom att förebygga det intern hotet som orsakas av de anställda. 
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1 Introduktion  
Introduktionskapitlet kommer att presentera bakgrunden till de fenomen och problem som 
uppsatsen kommer att behandla, kapitlet kommer även att redogöra för uppsatsens 
forskningsfråga och de avgränsningar som gjorts. 

 Inledning 

Organisationer förlitar sig på information och informationssystem för att utföra och hantera 
arbete, interagera med kunder och leverantörer samt konkurrera på marknaden. 
Informationssystem är ett system för datoriserad hantering av information som används för att 
hämta, lagra och bearbeta data (Zwass 2016). Det är inte ovanligt med attacker och 
intrångsförsök mot informationssystem och andra IT-resurser, Jouini, Rabai och Aissa (2014) 
definierar attacker och intrång som ett scenario där obehöriga eller externa aktörer försöker 
skada eller komma åt informationstillgångar. Motivet bakom attackerna kan bland annat vara 
att anskaffa en organisations känsliga information.   

Lindström (2018) förklarar att året 2018 kommer medföra en hel del nya säkerhetsutmaningar 
där säkerhetsorganisationen The Information Security Forum förutspått att IT-relaterade 
attacker och hot kommer att öka avsevärt under det kommande år. Hot kan ha flera olika 
betydelser men kategoriseras ofta beroende på källan till hotet, de är antigen externa eller 
interna. Externa hot definieras som hot från aktörer som inte ingår i organisationen medan 
interna hot kommer från interna delar av en organisation (Chaffey 2015).  Pahnila, Siponen 
och Mahmood (2007) förklarar att externa hot är oftast det som förknippas med hot och 
attacker mot organisationer som medför skador på informationssystem och information. De 
påpekar att den interna delen av en organisation är det som utgör det största hotet mot 
organisationens IT-säkerhet. Det interna hotet i uppsatsen avser det som orsakas av anställdas 
misstag och ovarsamhet inom en organisation. Ett dataintrång är ett exempel på en skada som 
både externa och interna hot kan resultera i, några konsekvenser av det är korruption och 
förstörelse samt avslöjande av en organisations känsliga information och data (Jouini, Rabai 
& Aissa 2014).  

Pahnila, Siponen och Mahmood (2007) nämner att IT-säkerhetens betydelse har ökat avsevärt 
på grund av det ökande antalet incidenter hos organisationer. De nämner att trots 
implementering av IT-säkerhetsåtgärder som antivirusprogram eller säker systemdesign, 
kvarstår riskerna. Höne och Eloff (2002a) påpekar att IT-policyer är regler avsedda för arbetet 
med IT-säkerheten och är något som behöver tillämpas för att komplettera de tekniska 
lösningarna. IT-policyer kommer att benämnas som IT-regler i uppsatsen, det kommer att 
göras i syfte att förenkla för läsaren och inte förväxla engelska begrepp med den svenska 
texten.  

Anställda anses ofta vara den svagaste länken inom IT-säkerhetsarbetet i en organisation, 
dock kan de även vara en stor tillgång om de motiveras och utbildas tillräckligt (Bulgurcu, 
Cavusoglu & Benbasat 2010). En av flera anledningar till att interna hot uppstår är att IT-
regler förbises av anställda om de inte ser ett samband mellan deras arbete och reglerna (Höne 
& Eloff 2002b). Andra anledningar som framförs av Herath och Rao (2009) är avsaknad av 
motivation och brist på förståelse vilket resulterar i att anställda begår misstag eller är 
ovarsamma kring arbetet med IT-regler.  
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Höne och Eloff (2002b) definierar IT-regler som ett dokument som tillhandahåller riktlinjer 
för en organisations informationssäkerhet. Enligt dem är en av de viktigaste uppgifterna hos 
IT-regler att definiera rättigheter och ansvar för de som hanterar information och använder 
informationssystem inom en organisation. De förklarar även att arbetet med att framställa och 
dokumentera IT-reglerna är betydligt enklare än att implementera dem i organisationen på 
sådant sätt att de blir en accepterad del av det dagliga arbetet. Även Herath och Rao (2009) 
diskuterar svårigheten med att lyckas med implementeringen av IT-regler där de påpekar att 
avsaknad av förståelse och hänsyn för IT-reglerna resulterar i att reglerna inte tillför något för 
arbetet med IT-säkerhet. 

 Problemdiskussion 
Arbetet med att höja informationssäkerheten och minimera risken för hot innebär oftast fokus 
på externa hot, det gör att det interna hotet som faktiskt existerar förbises (Pahnila, Siponen & 
Mahmood 2007). Därför är det viktigt för organisationer som vill förbättra sin 
informationssäkerhet att även studera hur interna aktörer påverkar IT-säkerheten. För att 
lyckas med det krävs det att en organisation tidigt upptäcker misstag och ovarsamhet hos de 
anställda samt har en tydlig plan för hur de ska förebyggas (Hamin 2000). IT-regler finns för 
det ändamålet, dock räcker det inte med att endast implementera dem. IT-reglerna bör även 
vara lättförståeliga och relevanta för de anställda, det är dessutom viktigt att de anställda 
känner till aktuella och potentiella hot och attacker (Probst, Hunker & Gollmann 2010).   
 
Korruption och förstörelse av information samt avslöjande av känslig information är några 
konsekvenser som kan medföras av en bristande IT-säkerhet, korruption av data innebär enligt 
Jouini, Rabai och Aissa (2014) förstörelsen av information och data som är vital för en 
organisation. De definierar avslöjandet av data som ett scenario där en organisations känsliga 
information sprids och offentliggörs i syfte att skada organisationen. Shackelford (2012) 
påpekar att konsekvenserna av ett dataintrång ofta medför en ekonomisk förlust samtidigt som 
organisationens anseende påverkas negativt på marknaden. Andra konsekvenser som nämns 
av Amin (2017) är att affärskritisk data som innehåller känslig information om kunder och 
samarbetspartners förloras eller sprids.  
 
Post och Kagan (2007) förespråkar att ett proaktivt säkerhetsarbete är att föredra, istället för 
ett reaktivt. Fortsättningsvis förklarar de att IT-regler bör anpassas efter organisationens 
processer och de anställda bör även inkluderas i IT-säkerhetsarbetet. De anställdas 
beteendemönster är något som måste finnas i åtanke vid arbetet med att identifiera 
anledningar till följsamhet men även negligering av IT-regler (Post & Kagan 2007). 

 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att utforska och beskriva orsaker till mänskliga misstag och ovarsamhet 
som utgör ett internt hot för organisationer samt ge förslag på hur IT-regler bör utformas och 
arbetas med för att förebygga det. Uppsatsen kommer att ge en översiktlig beskrivning av två 
konsekvenser som enligt Jouini, Rabai och Aissa (2014) är vanligt förekommande, korruption 
och förstörelse av information och avslöjande av information.  
 
Uppsatsen har som syfte att besvara följande frågeställning:  
 
Hur bör IT-regler utformas och arbetas med för att förebygga mänskliga misstag och 
ovarsamhet som utgör ett internt hot hos organisationer?  
 



 

- 3 - 
 

Utformning avser framställning, dokumentering, kategorisering och uppdatering av IT-regler 
inom en organisation. Arbete med IT-regler syftar på utbildning, motivering av de anställda 
samt åtgärdstagande vid brott mot IT-regler. Åtgärdstagande kommer att fokusera på åtgärder 
för misstag och ovarsamhet och endast övergripligt lyfta åtgärder för avsiktliga brott. 

 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsar sig till interna hot och kommer endast övergripande att nämna externa 
hot. Interna hot avgränsas från tekniska aspekter som svagheter i mjukvara eller dålig design. 
Avsiktlig skada kommer att redogöras övergripligt då det inte ingår i forskningsfrågans fokus. 
Konsekvenser av dataintrång kommer att begränsas till endast två, korruption och förstörelse 
samt avslöjande av information vilket innebär att uppsatsen avgränsar sig från följande 
konsekvenser, förlust av information, illegal användning av information, förnekande av tjänst 
och överträdelse av behörighet. Den avgränsningen har gjorts då konsekvenserna inte är 
väsentliga för att besvara forskningsfrågan men ger en exemplifiering av vad som kan ske vid 
en bristande IT-säkerhet. 
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2 Teori  
Kapitlet redogör för tidigare litteratur som hittats och använts för att få en förståelse kring 
uppsatsens fenomen och begrepp. De omfattar vetenskapliga källor, populärvetenskapliga 
källor samt böcker som är relevanta för undersökningen.   

 Vad är ett hot? 
Innebörden av hot har flera betydelser och definieras oftast beroende på kontext. Inom 
affärsvärlden tillämpas begreppet för att analysera konkurrenskraft från andra aktörer på 
marknaden (Chaffey 2015). Enligt Mateski et al. (2012) innebär ett hot att en person eller 
organisation utgör eller har i avsikt att utgöra någon typ av skada. De förklarar att det är 
betydligt enklare att hitta och lista hot än att faktiskt beskriva dem på ett förståeligt sätt och 
förklara dess påverkan.  
 
Inom IT-världen används begreppet hot för att beskriva attacker eller potentiella hot mot en 
organisations informationstillgångar med fokus på informationssystem, där motivet är att 
komma åt känslig information för att sedan använda det till ett visst ändamål (Jouini, Rabai & 
Aissa 2014). IT-relaterade hot eller IT-hot som det även kallas kan kategoriseras som interna 
eller externa för att förstå var hoten har sitt ursprung, vilket förenklar arbetet med att 
förebygga dem (Jouini, Rabai & Aissa 2014).  
 
Datt (2016) förklarar att externa hot och attacker är det som utgörs av utomstående aktörer 
och källor, attackerna kan utföras med hjälp av diverse metoder och kan komma i flera olika 
former. Om externa aktörer lyckas komma åt en organisations informationstillgångar innebär 
det ett dataintrång, intrånget kan sedan resultera i förstörelse eller korruption av information 
och avslöjande av information (Jouini, Rabai & Aissa 2014). Konsekvenserna förklaras vidare 
i avsnitt 2.2.  
 
Interna hot kommer från det interna nätverket eller från de interna delarna av en organisation 
(Datt 2016).  Det kan exempelvis handla om potentiella svagheter med mjukvaruprogram eller 
operativsystem men även brister från de anställdas sida (Duffany 2017). Geric och Hutinski 
(2007) nämner studien CSI/FBI Computer Crime and Security Survey som påvisar att det 
interna hotet oftast förbises och att det enbart fokuseras på de externa hoten. Studien påvisar 
att majoriteten av incidenter har sitt ursprung i interna delar, där incidenterna har orsakats av 
misstag från anställda.  
 
Interna hot borde prioriteras högre enligt Whitman (2004), speciellt de hot som orsakats av 
anställda där hot kan uppstå oavsiktligt men i vissa fall även avsiktligt. Ett exempel på 
avsiktlig skada är om en anställd avsiktligen offentliggör känslig eller obehörig information 
eller modifierar data som inte får modifieras (Datt 2016). Oavsiktliga skador innebär till 
exempel att lämna ut information av misstag till obehörig utomstående person eller att en 
anställd på grund av okunnighet klickar på en länk i ett misstänksamt e-postmeddelande och 
släpper ut skadlig programvara i organisationens nätverk (Datt 2016). 

 Konsekvenser av dataintrång   
Att drabbas av ett dataintrång kan medföra allvarliga konsekvenser för en organisation, då allt 
fler organisationer adopterar digitaliserade lösningar och utnyttjar internets fördelar för sitt 
arbete skapas en ökad risk för hot och dataintrång (Kumar, Srivastava & Lazarevic 2005). 
Kumar, Srivastava och Lazarevic (2005) menar att flera organisationer redan är beroende av 
IT-lösningar som använder sig av internet eller av diverse nätverk för att vara verksamma. De 
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förklarar att då IT-baserade organisationer frekvent använder sig av internet kan förövaren 
komma åt en större mängd information eller ta kontroll över information genom ett enda 
intrång. Antalet attacker har ökat under de senaste åren på grund av tillgången till olika 
verktyg som kan utnyttjas för att göra ett dataintrång, samtidigt som dataintrång är enkla att 
komma undan med (Kumar, Srivastava & Lazarevic 2005).  
 
Shackelford (2012) förklarar att konsekvenserna av ett dataintrång ofta medför en ekonomisk 
förlust och kan påverka en organisations anseende negativt. Vidare förklaras det att 
dataintrång kan medföra direkta men även indirekta kostnader för en organisation, det vill 
säga då potentiella framtida intäkter kan minskas på grund av intrånget. Andra konsekvenser 
som ett dataintrång kan medföra är förlust eller avslöjande av affärskritisk information som 
innehåller känsliga uppgifter om kunder och samarbetspartners (Amin 2017). 

 Förstörelse och korruption av information 
Hot eller attacker som grupperas enligt det här kriteriet har som syfte att på något sätt förstöra 
information eller andra kritiska processer för en organisation (Jouini, Rabai & Aissa 2014).   
 
Genom att få tillgång till ett system får förövaren möjligheten att utnyttja resurser för att 
slutföra sitt ändamål, vilket kan innebära att förstöra information eller ta kontroll över 
informationssystem men även att låsa ut anställda från systemen (Warren & Hutchinson 
2000). Attacker med syfte att kryptera data och låsa ut användare från ett informationssystem 
kallas för Ransomware, kryptovirus på svenska. Lee, Yim och Seo (2018) beskriver det som 
en typ av trojansk häst (ett program som utger sig vara säkert men som egentligen innehåller 
skadlig kod) som gör intrång på system med försök att låsa ut anställda. Vidare förklarar de 
att Ransomware kan delas upp i två olika typer, icke-kryptisk och kryptografisk. Icke-kryptisk 
fokuserar på att låsa all typ av interaktion mellan den anställda och systemet. Kryptografisk 
har som fokus att kryptera data och begränsar den anställde från att få tillgång till och 
använda systemen. Förövaren ger ofta den utsatta en lösensumma mot utbyte för 
dekrypteringsnyckeln, det är en nyckel för att låsa upp de krypterade filerna (Lee, Yim & Seo 
2018). 

 Avslöjande av information 
Avslöjande av information förklaras av Jouini, Rabai & Aissa (2014) som spridningen och 
offentliggörandet av känslig information, det innefattar allt från sekretessbelagd information 
om organisationen, anställda, kunder och samarbetspartners. Aktörer med den typen av avsikt 
kan försöka sälja eller dela den stulna informationen till andra aktörer för ett utbyte av något 
annat. Bakomliggande orsaker kan vara både avsiktliga och oavsiktliga, källan eller aktören 
bakom kan vara både intern eller extern (Jouini, Rabai & Aissa 2014).  
 
En attack inom denna kategori är Cross Site Scripting (XSS). Attacken är oftast riktad mot 
webbapplikationer eller webbsidor, det som händer är att förövaren injekterar 
webbapplikationen med skadliga scripts som utger sig vara från en säker källa (Marashdih & 
Zaaba 2017). Målet med en XSS-attack är att komma åt och stjäla användarrelaterad 
information genom användarinmatningar eller cookies (Marashdih & Zaaba 2017).  
 
En annan attack inom kategorin är phishing som förklaras enligt Olivo, Santin och Oliviera 
(2013) som en teknik för att försöka lura någon inom organisationen att ge ut känslig 
information som lösenord och kreditkortsinformation. Phishing förekommer oftast genom 
popups från en hemsida, webbläsare och e-post (Olivo, Santin & Oliviera 2013).   
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Phishing via e-post även kallat “fejkmail” är den vanligaste formen, den utger sig ofta för att 
vara från en intern pålitlig källa genom personifiering av någon. Olivo, Santin och Oliviera 
(2013) förklarar att innehållet i sådana meddelanden försöker få en användare att trycka på en 
länk som innehåller skadlig kod eller lura den anställde till att skicka känslig information till 
förövaren. Anledningen till att phishing via e-post anses vara väldigt effektivt är då det är 
enkelt att utföra och inte kräver speciella tekniker (Olivo, Santin & Oliviera 2013).  
 
Packet Sniffing är en annan teknik för att komma åt eller avslöja information, dock var det 
inte syftet med tekniken till en början, då tekniken användes huvudsakligen av 
systemadministratörer för att övervaka datatrafik för datapaket över ett nätverk (Ansari, 
Rajeev & Chandrashekar 2003). Packet Sniffing program hade som syfte att hjälpa 
systemadministratörer med att logga nätverkstrafik, kontrollera kommunikation, analysera 
nätverkets prestanda och även upptäcka dataintrång eller illegal avlyssning av nätverket 
(Ansari, Rajeev & Chandrashekar 2003). Programmen började sedan användas för illegala 
intentioner då användarna kan vara anonyma och samtidigt avlyssna nätverk för att hitta 
inloggningsinformation som skickas över nätverket, på det sättet får förövaren tillgång till 
informationssystemen och kan sedan hämta den informationen som den söker (Ansari, Rajeev 
& Chandrashekar 2003). 

 IT-regler  
En IT-regel är en källa med direktiv, standarder, procedurer och riktlinjer (Peltier 2002). IT-
regler kan enligt Doherty, Anastasakis och Fulford (2009) ses som ett brett och essentiellt 
dokument för hanteringen av informationssäkerhet. De förklarar att dokumentet ska innefatta 
riktlinjer som ska definiera organisationsmål, avsikter och prioriteringar, den ska även 
förklara organisationens förvaltningsregler för informationssystemen. Syftet är att 
medarbetare ska veta vad för roller, rättigheter och ansvarsområden som måste respekteras för 
att upprätthålla verksamhetens IT-säkerhet (Doherty, Anastasakis & Fulford 2009).  
 
Höne och Eloff (2002b) beskriver IT-regler som ett arbetssätt som tillhandahåller riktlinjer för 
en organisations informationssäkerhet. Organisationer är beroende av information för att 
bland annat leverera tjänster, det är därför ytterst viktigt att skydda den informationen. En av 
de viktigaste uppgifterna med IT-regler är att definiera rättigheter och ansvar för de som 
använder information som en resurs (Höne & Eloff 2002b).   
 
Peltier (2002) förklarar att en organisation måste vara uppdaterad kring aktuella hot och 
attacker för att kunna definiera sina IT-regler, uppdatera dem och definiera vad de bör 
omfatta. IT-regler definieras som rekommendationer för organisationers informationssäkerhet 
och innefattar riktlinjer för vem som bär ansvaret vid en initiering, implementering och 
hantering av IT-säkerhetsarbetet (Peltier 2002). 

 Utformning av och arbete med IT-regler 

Samförståndet kring IT-regler är inte detsamma mellan olika organisationer, det beror på att 
det finns olika uppfattningar och synsätt på vad IT-regler är och hur de bör utformas 
(Doherty, Anastasakis & Fulford 2009). Ett exempel på hur utformningen eller 
kategoriseringen kan göras är genom att skapa en huvudregel med underliggande uppdelade 
kategorier, kategorierna omfattar sedan olika områden som till exempel system, människor 
eller produkt (Doherty, Anastasakis & Fulford 2009).  
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Doherty, Anastasakis & Fulford (2009) beskriver att syftet med IT-regler är att beskriva hur 
organisationen genom proaktivt IT-säkerhetsarbete kan arbeta med tillgänglighet, 
konfidentialitet och integritet av information. IT-reglerna används även som riktlinjer vid 
skapandet och arbetet med en beredskapsplan som används vid eventuella attacker, skador 
och intrång (Doherty, Anastasakis & Fulford 2009). Utöver det används IT-regler för att 
skapa tydliga riktlinjer för individuellt ansvar, definiera auktoriserad och icke auktoriserad 
användning av systemen, tillhandahålla riktlinjer för hur verksamheten ska agera vid upptäckt 
av hot eller vid misstänksam aktivitet, definiera åtgärder för brott mot IT-reglerna samt 
tillhandahålla riktlinjer inför eventuell uppdatering (Whitman 2004).  

Trots vikten av IT-regler inom en organisation är det inte alltid lätt att utforma reglerna. Det 
beror på differerande åsikter gällande vad som utgör en IT-regel eller vad som ska innefattas i 
en IT-regel (Höne & Eloff 2002a). Vidare förklaras att frågor som uppstår vid utformningen 
av ett IT-regel dokument är bland annat vad ska det innefatta? Hur omfattande ska 
dokumentet vara och hur ska det vara skrivet? Vem ska godkänna dokumentet? Oförmågan att 
besvara frågorna eller lösa det som frågorna lyfter kan leda till att de som utformar reglerna 
vänder sig utåt och använder sig av externa riktlinjer eller konsulter. Höne & Eloff 
(2002a) förklarar att det kan resultera i IT-regler som inte reflekterar organisationens mål och 
som inte är relevanta för organisationens processer. En organisation bör även anskaffa sig en 
övergripande bild över organisationens olika områden och arbetsmoment som behöver 
skyddas (Höne & Eloff 2002a). 

 Kategorisering och omfattning av IT-regler 
Doherty, Anastasakis och Fulford (2009) talar om en taxonomi gällande 
organisationsområden som borde omfattas av IT-regler. Områdena de föreslår är personlig 
användning av organisationens informationssystem, användning av privat utrustning, 
användning av internet, användaråtkomst, brott mot IT-säkerhet och säkerhet för fysiska IT-
resurser. Vid användandet av informationssystem talar de om att IT-reglerna ska struktureras 
på ett sådant sätt att anställda tydligt förstår vilka rättigheter och ansvar de har när de 
använder systemen. Då organisationens informationssystem tillåter och möjliggör att anställda 
har direkt åtkomst till stora mängder konfidentiell information måste IT-reglerna lyfta fram 
vilka restriktioner som finns på användarna när de får tillgång till sådan information (Doherty, 
Anastasakis & Fulford 2009).  
 
IT-reglerna bör dessutom definiera vad som sker vid brott mot organisationens säkerhet, både 
av misstag och med avsikt, åtgärder för respektive fall ska preciseras (Doherty, Anastasakis & 
Fulford 2009). IT-reglerna ska dessutom tillhandahålla riktlinjer för vad som ska göras vid en 
eventuell attack eller vid misstanke om en attack. En beredskapsplan ska då utformas med 
hjälp av reglerna och den ska innefatta riktlinjer för agerande och reaktivt arbete mot attacken, 
planen samt IT-reglerna måste vara uppdaterade för att handskas med nya hot och attacker 
(Doherty, Anastasakis & Fulford 2009).  
 
Kategoriseringen enligt ISO/IEC (2005) av IT-regler kan göras på flera olika sätt. Det är 
viktigt att varje organisation anpassar kategoriseringen efter sin struktur och sitt arbetssätt. 
För att organisationen ska kunna göra det förespråkas det att organisationens krav för 
informationssäkerhet klargörs och utifrån kraven kan områden som behöver skyddas 
identifieras. Några exempel som nämns är interna organisationsregler som beskriver de 
interna reglerna gällande anställdas skyldigheter och rättigheter under sitt arbete inom 
organisationen. ISO/IEC (2005) förklarar att externa organisationsregler beskriver de risker 
och hot som kan uppstå vid arbetet med externa parter, reglerna ska även uttrycka klart vad 
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som gäller vid åtkomst till organisationens system av externa parter. Skydd mot skadlig kod 
och spårbarhet är andra viktiga områden som bör inkluderas i IT-reglerna (ISO/IEC 2005). 

 Misstag och ovarsamhet 

Ett av de största hoten mot IT-säkerheten inom en organisation är ovarsamma anställda som 
inte följer organisationens IT-regler förklarar Pahnila, Siponen och Mahmood (2007). De 
anser att det inte räcker med att anställda känner till IT-reglerna utan måste även vara villiga 
att följa dem. De förklarar att anställdas attityd, normativa övertygelser och vanor har en 
signifikant betydelse för huruvida de följer eller inte följer organisationens IT-regler. Det är 
ytterst viktigt att ansvariga för IT-säkerheten ser till att andra anställda vänjer sig vid att alltid 
följa IT-reglerna, genom att bland annat tillhandahålla lättillgänglig support och information, 
speciellt om de anställda stöter på problem eller har svårigheter att förstå reglerna (Pahnila, 
Siponen & Mahmood 2007).  

Säkerheten kring information och informationssystem är vitalt för organisationer, trots 
organisationers kontinuerliga arbete med att använda sig av säkra teknologier och arbetssätt 
kan informationssäkerheten inte riktigt uppnås om inte de anställda följer IT-reglerna (Herath 
& Rao 2009). Den individuella anställdas roll i säkerhetsarbetet måste vara i åtanke, då IT-
reglerna och säkerheten inom organisationen inte kommer fungera utan de anställdas 
förståelse och följsamhet (Herath & Rao 2009).  

Hotutvärdering nämns av Pahnila, Siponen och Mahmood (2007) som ett effektivt sätt för att 
förbättra attityden kring arbetet med IT-regler, det är essentiellt att anställda inom en 
organisation känner till potentiella hot och konsekvenser. Det är något som de ansvariga för 
IT-säkerheten kan lösa, genom att exempelvis kontinuerligt informera de anställda via e-post, 
seminarier och affischer (Pahnila, Siponen & Mahmood 2007).  

Diskussioner gällande hot mot IT-säkerheten fokuserar till större del på de externa hoten och 
förbiser de interna hoten, det innebär att ett allvarligt hot mot organisationer förbises (Hamin 
2000). Det interna hotet innefattar inte enbart anställda utan även andra personer som har 
åtkomst till organisationens olika system som exempelvis leverantörer eller konsulter, därför 
är det viktigt för en organisation som vill åstadkomma en högre IT-säkerhet att även studera 
hur olika aktörer kan påverka säkerheten (Hamin 2000).  

 Orsaker bakom misstag och ovarsamhet 
Höne och Eloff (2002b) påpekar att arbetet med att dokumentera organisationsanpassade IT-
regler och samtidigt befästa dem inom organisationen, i den utsträckningen att de blir en 
accepterad del av det dagliga arbetet, är en svår och krävande process. Anställda är ofta 
ovetande om IT-reglernas existens, då de inte tydligt förstår dem eller inte ser ett samband 
mellan reglerna och sitt vardagliga arbete (Höne och Eloff 2002b). Det är något som även 
Herath och Rao (2009) nämner där de menar att om förståelse och hänsyn för IT-reglerna 
saknas hos de anställda kommer organisationen att misslyckas med att åstadkomma en säker 
informationshantering.  
 
Information gällande IT-reglerna ska vara snabbtillgänglig men även tydlig och tillräcklig för 
att den anställda ska förstå, annars ökar risken för att den anställda förbiser eller ignorerar 
reglerna (Pahnila, Siponen & Mahmood 2007). Det är dessutom viktigt att de dokumenterade 
reglerna faktiskt har med de anställdas arbete att göra annars kan anställda även i det fallet 
förbise dem (Pahnila, Siponen & Mahmood 2007).  
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En vanlig orsak till misstag och ovarsamhet hos de anställda är bristen på motivation till att 
följa IT-reglerna, de anställda saknar då en kännedom om potentiella hot och konsekvenser 
som hoten kan ha för organisationen (Herath & Rao 2009). Anställda kan även ibland välja att 
inte följa IT-regler om de skulle upplevas som ett hinder eller något hämmande för deras 
vardagliga arbete (Herath & Rao 2009). En annan orsak till att anställda inte följer IT-regler 
är att organisationskulturen inte är formad på ett sätt som förespråkar det, med andra ord 
krävs det att hela organisationskulturen utformas på ett sätt som innebär att IT-reglerna utgör 
en central del av arbetet (Vroom & Von Solms 2004).  
 
En undersökning av Vance, Siponen och Pahnila (2012), kring anställdas beteendemönster 
samt bakomliggande orsaker för inställningen till IT-regler, påvisar att anställdas vanor har en 
avgörande roll när det gäller att följa IT-regler, när nya regler inkorporerats i organisationen 
kommer anställda till en början att vara ovana vid dem, det är därför viktigt att utbilda dem 
och skapa en förståelse om IT-reglernas viktiga roll i deras arbete. Undersökningen kom även 
fram till att om anställda känner att IT-regler är besvärliga eller hämmande för deras arbete 
kommer de att kringgå dem. Det är ett allvarligt problem och därför är det ytterst viktigt för 
organisationen att se till att IT-regler inte förhindrar de anställdas arbete eller minskar den 
upplevda effektiviteten hos dem. 

 Förebyggandet av misstag och ovarsamhet 
Förebyggandet av misstag och ovarsamhet är en komplicerad process, det är på grund av att 
det är svårt att definiera vad som hör till den interna delen av en organisation (Probst, Hunker 
& Gollmann 2010). En annan svårighet är att se till att IT-regler fungerar tillsammans med 
arbetsflödet inom organisationen, de ska alltså inte hämma eller försvåra arbetet, utan snarare 
stödja det (Probst, Hunker & Gollmann 2010). Det finns en hel del aspekter som behöver 
granskas vid arbetet med att förebygga misstag och ovarsamhet, bakomliggande orsaker 
måste preciseras samtidigt som gränsdragningen mellan avsiktliga och oavsiktliga handlingar 
måste defineras (Probst, Hunker & Gollmann 2010).   
 
Anställda anses vara den svagaste länken inom organisationen när det gäller IT-säkerhet men 
de kan även vara goda tillgångar i säkerhetsarbetet (Bulgurcu, Cavusoglu & Benbasat 2010). 
Anställda som alltid följer IT-regler är nyckeln för en förbättrad informationssäkerhet, det är 
därför ytterst viktigt att sätta sig in i och förstå följsamhetsbeteendet hos de anställda 
(Bulgurcu, Cavusoglu & Benbasat 2010). Den anställdas följsamhetsattityd formas när den 
anställde överväger följsamhetskonsekvenserna, det vill säga konsekvenser som 
ansträngningsnivån eller tiden det tar att följa IT-reglerna (Bulgurcu, Cavusoglu & Benbasat 
2010).    
 
Ett sätt att förebygga mänskliga misstag eller ovarsamhet är att göra organisationens IT-regler 
lättförståeliga och relevanta för de anställda, det för att även undvika ursäkten om att de är för 
komplicerade och otydliga (Probst, Hunker & Gollmann 2010). Organisationen bör även 
tydligt definiera och förtydliga det som klassificeras som brott mot IT-regler, öka 
kännedomen om potentiella hot och attacker, förbättra och precisera autentisering samt 
använda sig av spårbarhetsverktyg för att upptäcka och spåra misstag och ovarsamhet hos de 
anställda (Probst, Hunker & Gollmann 2010).  
 
Rollen som den sociala inställningen inom en organisation har i att motivera anställda till att 
följa IT-regler diskuteras av Pahnila, Siponen och Mahmood (2007). De menar att en positiv 
social inställning till IT-regler inom organisationen är möjlig om både ledning och IT-
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säkerhetsansvariga informerar om fördelarna med reglerna men även inkluderar de anställda i 
arbetet med IT-reglerna. Det är något som även tas upp av Vroom och Von Solms (2004) där 
de påpekar att det krävs en ändrad organisationskultur och inställning till IT-regler om de ska 
få ett fäste inom de anställdas arbete. 

 Övervakning och åtgärdstagande 
Hanteringen och förvaltningen av en arbetsplats där elektronisk utrustning finns kräver en hög 
grad av övervakning, dock borde ledningen i organisationen eller de som ansvarar för 
övervakningen förstå att även de har ett ansvar gällande övervakningslagar av en arbetsplats 
(Hamin 2000). Ledningen ska även enligt Hamin (2000) ha som skyldighet att tillhandahålla 
tydliga och klara riktlinjer för sina anställda gällande användandet av datorer, internet och 
andra IT-resurser inom organisationen. Ledningen måste se till att det finns en balans mellan 
övervakning och en trygg arbetsplats, en omfattande och sträng övervakning kan i sin tur leda 
till att de anställda inte känner sig trygga eller bekväma med sin arbetsplats (Hamin 2000).  
 
Bestraffning och belöning av de anställda diskuteras av Chen, Ramamurthy och Wen (2012) 
där de förklarar att belöning och bestraffning bör övervägas som ett sätt att motivera de 
anställda till att följa IT-reglerna. Herath och Rao (2009) anser också att bestraffning för 
misstag eller ovarsamhet är ett effektivt sätt att motivera de anställda till att följa IT-reglerna. 

 IT-säkerhet och åtkomst 
IT-säkerhet är en balans mellan att skydda information och tillåta auktoriserad åtkomst, det 
vill säga att en överdriven säkerhetsskärpning kan resultera i minskad åtkomst, det i sin tur 
kan hämma de anställdas arbete och sänka produktiviteten förklarar Post och Kagan (2007). 
De förklarar även att det är viktigt att ha åtkomst i åtanke vid arbetet med IT-säkerheten. Med 
andra ord innebär en optimal sådan balans enligt dem att organisationen utformar IT-regler 
som skyddar informationen och tillgångarna men som samtidigt tillåter användarna att utföra 
sina arbeten obehindrat. För att lyckas med det ska anställda med tillräckliga kunskaper inom 
IT-säkerhet involveras i processen med att framställa eller uppdatera IT-reglerna (Post & 
Kagan 2007). IT-regler bör enligt Post och Kagan (2007) ses över med jämna mellanrum för 
att försäkra sig om att de är lämpliga och att de inte försämrar produktiviteten för de 
anställdas arbete. 

 Relevans mellan fenomen och begrepp  
Uppsatsen innefattar ett antal begrepp och fenomen som relaterar till varandra. Därför är det 
essentiellt att begreppen knyts ihop tidigt för att skapa bättre förståelse kring begreppen och 
relationen mellan dem. Mänskliga misstag och ovarsamhet, IT-regler och interna hot är 
begrepp som uppsatsen kretsar kring och utgör centrala delar av undersökningen. Inom 
undersökningen kommer även utformning av och arbete med IT-regler att vara centrala delar. 
Nedan följer en visualisering av hur de olika begreppen är kopplade till varandra. 
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Figur 1 - Begreppskarta 

 Relaterad forskning 

Tidigare forskning kring uppsatsens fenomen har gjorts, där undersökningarna haft olika 
fokus. Undersökningen av Geric och Hutinski (2007) vid namn CSI/FBI Computer Crime and 
Security Survey har fokuserat på att finna olika typer av interna hot. Det har gjorts med en 
enkätundersökning som innefattat 5000 respondenter som arbetar med IT-säkerhet. Bristen 
med den undersökningen är att den endast identifierar olika typer av interna hot, den 
undersöker inte orsaker till de interna hoten och framför inte heller förslag på hur de kan 
lösas. Det är något den här uppsatsen kommer att framföra.   

Även Vance, Siponen och Pahnila (2012) har gjort en undersökning kring anställdas 
beteendemönster samt bakomliggande orsaker för inställningen till IT-regler. Undersökningen 
gjordes hos ett företag där 500 anställda fick besvara en digital enkätundersökning. 
Undersökningen var en deduktiv sådan och innefattade ett antal hypoteser som 
enkätundersökningen skulle bevisa. Det som påvisas i undersökningen är orsaker bakom att 
anställda följer eller inte följer IT-regler, det i sin tur leder till att orsakerna till att anställda 
följer IT-regler kan vara intressant för företag som vill motivera sina anställda till att följa 
reglerna. Bristen med den undersökningen är att det inte framförs några tydliga konsekvenser 
av att anställda förbiser IT-regler. Den undersökningen har dock bidragit till förtydligandet av 
orsaker bakom de interna hoten vilket har varit användbart för den här uppsatsen. Skillnaden 
är att den här undersökningen fördjupar sig längre in i anledningarna bakom förbiseende av 
IT-regler.  

Amin (2017) ämnar beskriva hur den teknologiska utvecklingen har medfört ett ökat antal IT-
hot mot organisationer, de framförs förslag kring utvärdering av IT-hot och den påverkan de 
har på en organisation samt förslag på hur en organisation reaktivt arbetar mot hoten. Bristen i 
den undersökningen är tydlig, den fokuserar på reaktivt agerande istället för proaktivt, dock 
finns inslag av proaktivt arbete i förslagen kring utvärdering av IT-hot. Undersökningen 
fördjupar sig inte i anställdas roll i att IT-hot uppstår och fokuserar enbart på externa hot.  
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Pahnila, Siponen & Mahmood (2007) utförde en studie som handlar om att kontrollera 
anställdas beteende och inställning för att följa IT-regler. Där studien har skapat ett förslag om 
en teoretisk modell som förklarar olika faktorer som leder till att anställda följer IT-regler. 
Insamling av data för studien gjordes med hjälp av en digital enkätundersökning. Av 750 
respondenter svarade endast 245, 240 av svaren kvalificerade sig som trovärdiga då fem av 
formulären inte fylldes i på ett korrekt sätt. Studien hade fastställda faktorer eftersom studien 
var kvantitativ, vilket skiljer sig från den här uppsatsen som använde en kvalitativ 
undersökning i syfte att undersöka fenomenen på djupet. Det som urskiljer studien från den 
här uppsatsen är att studien tar reda på vilken faktor som har störst påverkan för att anställda 
ska följa IT-regler. Undersökningen i den här uppsatsen framför istället förslag för hur 
utformning av IT-regler bör vara för att förebygga det interna hotet.   

Bulgurcu, Cavusoglu och Benbasat (2010) undersöker orsaker bakom anställdas följsamhet av 
IT-regler och hur anställdas attityd påverkar det. Det är en deduktiv undersökning där ett antal 
hypoteser framförs, ett exempel är hypotesen om att anställdas attityd till IT-reglerna avgör 
om den följer dessa eller inte. Forskningen innebar en digital enkätundersökning där 
respondenterna var anställda på olika företag som använder sig av IT-resurser vid sitt arbete, 
andra förutsättningar var att de anställda hade tillgång till internet. Undersökningen 
innefattade 1098 respondenter som fick svara på frågor kring anledningar till att de följer eller 
inte följer IT-regler men även på frågor den sociala inställningen och attityden till IT-regler. 
Den undersökningen har fördjupat sig i anledningar bakom följsamhet och har även undersökt 
social inställning, normativa övertygelser och attityder och kommit fram till att de har en 
avgörande roll för följsamheten. Det förekommer inga större brister i den undersökningen vid 
jämförelse med denna uppsats då de undersöker orsakerna bakom följsamhet till IT-regler på 
djupet dock diskuterar de inte den påverkan det har på IT-hot, varken internt eller externt. Det 
är något som den här uppsatsen gör utöver att framföra förslag kring utformning av och arbete 
med IT-regler.  

Herath och Rao (2009) gör en undersökning som påminner om den som är gjord av Bulgurcu, 
Cavusoglu och Benbasat (2010). Undersökningens syfte är att testa en modell eller teori för 
hur en organisation ska motivera anställda till att följa IT-regler och hur organisationen ska 
arbeta med sina IT-regler. Undersökningen i den här uppsatsen återspeglar delar av deras 
undersökning speciellt när det gäller arbetet med IT-regler. Undersökningen av Herath och 
Rao (2009) innefattade en enkätundersökning med 312 respondenter från 78 olika 
organisationer. Resultatet från den empiriska testningen av teorin var bland annat att (a) 
anställdas uppfattning kring hoten och konsekvenserna av hoten påverkar deras attityd mot 
IT-regler, (b) organisationens engagemang och arbete med IT-regler samt social inställning 
har en signifikant påverkan på anställdas följsamhet. Skillnaden mellan den undersökningen 
och den som görs i den här uppsatsen är att de inte tydligt påvisar den relation som 
följsamheten har på IT-hot, förövrigt är undersökningarna snarlika i syfte men inte i 
utformning eller metod då deras undersökning är en deduktiv sådan.  
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3 Metod  
Kapitlet kommer att redogöra för undersökningens utförande. Syftet är att förklara metodval 
för forskningsansats, datainsamling och intervjumetodik. Vidare förklaras urval av 
informanter och tidigare litteratur samt målgrupp som undersökningen kan vara intressant för. 
Uppsatsens trovärdighet och validitet kommer även att diskuteras.     

 Urval och analys av tidigare forskning 
Vi har använt oss av tidigare litteratur som är relevant för det valda ämnet, litteraturen utgör 
grunden för teorikapitlet där beskrivning av interna hot, orsaker till och konsekvenser av 
misstag och ovarsamhet samt IT-regler redogörs. Teorin i uppsatsen är avsedd för att förklara 
det som uppsatsen kommer att undersöka och på sådant sätt bekantar sig både vi och läsaren 
med de olika fenomenen. Teorikapitlet fungerar även som en grund för analysen som 
uppsatsen genomför, där analyseras teorin och den insamlade empirin för att generera förslag 
som besvarar forskningsfrågan.  
 
Urvalet av tidigare litteratur var baserat på relevans till uppsatsens ämne. Artiklar och böcker 
som handlar om IT-regler, mänskliga misstag och ovarsamhet, interna hot, IT-hot och 
informationssäkerhet var det som eftersöktes och användes. Vi har fokuserat på att hitta 
vetenskapliga källor men har även använt oss av andra typer av källor som 
populärvetenskapliga källor samt webbsidor. Böcker som bland annat Scientific Research in 
Information Systems har använts för metodkapitlet och som stöd vid intervjuer och 
datainsamling. Verktygen som främst användes för sökning efter litteratur på nätet var Primo, 
Scopus och Google Scholar, där användes nyckelord som Cyber security, IT-policies och 
internal threats för att söka efter väsentliga artiklar.  
 
Recker (2013) förklarar att litteratur används för att få inblick i hur studerat ämnet är och 
fungerar som en grund för undersökningen och frågeställningen. Det var även tanken för 
uppsatsen där tidigare litteratur används för att beskriva och tydliggöra fenomen och 
uppsatsens fokusområden. Artiklar, böcker och webbsidor som ansågs vara relevanta för 
uppsatsen analyserades genom att vi sökte efter väsentliga delar och kapitel, vi granskade 
även noggrant hur litteraturen har kommit fram till den informationen som redogörs, målet 
med det var att undvika personliga åsikter och ogrundade antaganden. 

 Val av forskningsansats 
En forskningsansats är tillvägagångssättet eller planen för att besvara forskningsfrågan där 
deduktion, induktion och observation är olika typer av forskningsansatser. Deduktion är ett 
sätt att testa eller förutse en teori eller hypotes med ett antal bestämda variabler (Recker 
2013). Observationer är en metod för att skapa en bättre förståelse av ett fenomen inom en 
viss kontext där informationen leder till generering av en idé angående fenomenet, vilket 
sedan kan leda till en formulering eller proposition (Recker 2013). En induktiv 
forskningsansats förklaras som sättet att gå från en uppsättning specifik fakta till en mer 
generell slutsats med hjälp av mönster och andra typer av gemensamheter (Recker 2013).   
 
För att besvara forskningsfrågan kommer teori och empiri gällande hur IT-regler ska utformas 
och arbetas med att krävas för att bilda en generalisering kring området. Generaliseringen 
används sedan för att generera och framföra förslag som besvarar forskningsfrågan. 
Tillvägagångssättet ansågs vara det mest lämpliga sättet att besvara uppsatsens 
forskningsfråga, vilket indikerar på en induktiv forskningsansats enligt Recker (2013). 
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Greener (2008) förklarar även den induktiva ansatsen som arbetet med att gå från en 
undersökning av något till att generera en teori, vilket stämmer överens med vårt 
tillvägagångssätt. Då uppsatsen inte kommer att pröva någon form av hypotes eller observera 
något fenomen anses inte deduktion eller observation vara lämpliga forskningsansatser för 
uppsatsen. Därför anses en induktiv ansats vara den mest lämpliga för uppsatsen och den vi 
har använt oss av i uppsatsen. 

 Val av datainsamlingsmetod 
Att välja en datainsamlingsmetod innebär ofta valet mellan en kvalitativ eller kvantitativ 
metod. En kvalitativ metod är mest lämplig när data som ska samlas in är ämnad för att skapa 
mer förståelse och tydlighet kring begrepp eller fenomen och även om uppsatsens syfte är att 
undersöka något som är oklart (Jacobsen 2002).   
 
Vidare medför en kvalitativ metod att svar inte är fastställda i förväg, vilket skapar 
möjligheten för en insamling av mer fördjupade och motiverade svar (Jacobsen 2002). Då 
uppsatsens syfte är en fördjupad undersökning av olika fenomen anses en kvalitativ 
datainsamling i form av intervjuer vara den mest lämpliga metoden. Anledningen till att en 
kvantitativ metod inte valdes som en primär metod är att den anses ge ytliga svar, då metoden 
är inriktad på många enheter kan inte undersökningen vara för djupgående eller komplex 
(Jacobsen 2002). Samtidigt som upplägget av en kvantitativ datainsamling ofta innefattar ett 
fördefinierat frågeformulär med mindre utrymme för variation på svar Jacobsen (2002). 
Eftersom undersökningen handlar om att skapa en bättre förståelse kring ett antal fenomen 
kan inte undersökningen endast få in ytlig information, informationen måste vara djupgående 
och därför anser vi att en kvalitativ datainsamlingsmetod är den mest lämpliga för att besvara 
uppsatsens forskningsfråga.  
  
Utöver det är uppsatsens undersökning en explorativ sådan, där ett viktigt mål är att 
undersöka och utforska bakomliggande orsaker till mänskliga misstag och hur de kan 
förebyggas. En explorativ studie är enligt Robson och McCartan (2016) en studie av ett 
fenomen som inte är väl studerat eller som precis dykt upp. Mänskliga misstag och 
ovarsamhet bakom interna hot är inget nytt fenomen men det har ännu inte studerats 
tillräckligt och organisationer har oftast fokuserat på de externa hoten istället  

 Urval  
Jacobsen (2002) beskriver ett antal kriterier och en urvalsprocess som behövs för att välja ut 
de mest lämpliga informanterna inför en kvalitativ studie med personliga intervjuer. Målet 
med urvalsprocessen är att filtrera informationen, då den inte ska bli för generell eller typisk. 
Informationen ska istället fånga det unika och speciella med undersökningen. Vi tog 
inspiration från urvalsprocessen och de kriterier som nämnts vid urvalet av företag.   
 
Första steget i urvalsprocessen var att överblicka möjliga företag som kunde intervjuas. Steget 
kompletterades även med inslag av bekvämlighetsurvalet som innebär enligt Jacobsen (2002) 
ett urval av respondenter eller informanter som är lättast att få tag i. Vi har även haft en nära 
geografisk plats samt kännedom om IT-säkerhet i åtanke. Antalet möjliga företag från det 
första steget blev 10 stycken.   
 
Andra urvalsteget innebär enligt Jacobsen (2002) granskandet av egenskaper hos företagen 
och sedan uppdelningen av företagen i grupper utifrån de egenskaperna. Det steget 
inkluderades i vår urvalsprocess där syftet var att utifrån överblicken på egenskaper välja 
företag med differerande perspektiv och synvinklar. Det bidrar med att uppsatsen fångar in de 
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olika perspektiven på hur det interna hotet uppfattas och definieras. Vidare kan urvalet 
baseras på ett antal variabler som bidrar till en vidare gruppering av företagen (Jacobsen 
2002). Vi hade en variabel i åtanke vid den grupperingen, det var aktivt arbete med IT-
säkerhet inom företaget.   
 
Det ställdes även olika krav på intervjupersonerna från företagen, vilket Jacobsen (2002) 
beskriver som processen med att säkerhetsställa att personen eller personerna är lämpliga för 
intervjun. Vid förfrågan om intervju till företagen förklarade vi några önskade kunskaper hos 
den personen som skulle komma att intervjuas. Det huvudsakliga vi eftersträvade hos den 
potentiella informanten var förståelse av fenomenen mänskliga misstag, ovarsamhet och 
interna hot samt att personen aktivt arbetade med IT-säkerhet och IT-regler.  
 
Urvalsprocessen resulterade i ett antal företag som var lämpliga för undersökningen. Från 10 
möjliga företag som var mest lämpade för undersökningen blev det slutligen två företag som 
hade möjlighet att medverka. Företagen var Företag A som är ett e-handelsföretag och företag 
B som är ett IT-konsultföretag. Eftersom företagen opererar inom olika områden medför det 
olika perspektiv på uppsatsens fenomen. Då företag A arbetar med att skapa IT-regler för eget 
bruk och företag B skapar och implementerar IT-regler hos andra organisationer får vi två helt 
olika perspektiv.   
 
Informanterna från företag A och företag B var väl kvalificerade för intervjuerna och hade 
goda kunskaper inom ämnet. Företagen visade även stort intresse för undersökningen då den 
relaterade till deras arbete. Det anser vi har resulterat i mer utförliga och mer insiktsfulla svar 
under intervjuerna.  
 
För att komplettera den insamlade empirin användes en extern källa. Det blev en IT-
säkerhetskonsult som inte gick igenom någon speciell urvalsprocess. Det enda kriteriet som 
fanns var att personen hade flera års erfarenhet av IT-säkerhet och IT-regler samt hade goda 
kunskaper kring det interna hotet.    

 Intervjumetodik 
Undersökningen har innefattat ett antal personliga intervjuer, där syftet var att samla in mer 
utvecklade och motiverade svar och lyckas få en djupare insikt kring uppsatsens fenomen. 
Robson och McCartan (2016) beskriver intervjuer som ett flexibelt sätt för att samla in 
information, då det ger intervjuaren möjligheten att modifiera frågorna utefter informantens 
svar. Under en intervju finns även möjligheten för följdfrågor på intressanta svar vilket i sin 
tur kan påvisa underliggande motiv bakom svaren.   
 
Intervjuerna har följt en semi-strukturerad form från Recker (2013) samt Robson och 
McCartan (2016). Intervjumetoden innebär att intervjun följer ett specifikt tema och att 
frågorna är relativt fördefinierade, dock finns möjligheten till att tillägga nya frågor eller 
följdfrågor. Metoden är en mindre formell form av en intervju som tillåter att intervjun går 
djupare in på det valda fenomenet (Recker 2013). Metoden valdes då strukturen tillåter en mer 
flexibel intervju och möjligheten till följdfrågor vid behov.  
 
Tiden för intervjuerna har varierat mellan 30-45 minuter, då intervjuer som är mindre än 30 
minuter enligt Robson och McCartan (2016) ofta resulterar i att informationen inte är 
tillräcklig, intervjuer som vara i över en timme kan leda till en större mängd icke relevant 
information och vara ansträngande för informanten. 
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 Val av dataanalys 

Samtliga intervjuer spelades in samtidigt som svaren under intervjuerna antecknades direkt 
med hjälp av en bärbar dator. Vid transkriberingen användes både inspelningarna och 
anteckningarna för att på sådant sätt försäkra sig om svarens validitet och även för att få tag i 
de svar som inte hann skrivas ner under intervjuerna.  

Svaren grupperades beroende på relevans till de olika fenomen i uppsatsen och svar som inte 
var användbara eller relevanta sorterades bort. Grupperingen gav oss en inblick kring vilken 
information som fortfarande behövde kompletteras. Det gav oss ett underlag vid 
framställandet av frågor inför de nästkommande intervjuerna. När alla intervjuer var 
genomförda sorterades de nya svaren in i de olika grupperna som i sin tur fungerar som en 
grund för upplägget och rubrikerna i intervjusammanfattningen och analyskapitlet. Den typen 
av analysmetod som förklaras ovan definieras av Robson och McCartan (2016) som en 
tematisk analys som innebär ett tillvägagångssätt där all data eller delar av data identifieras 
som något som representerar ett eller flera områden av intresse för undersökningen. Data 
grupperas sedan till olika teman som fungerar som en grund för vidare analys och 
undersökning.   

Då det finns ett antal fenomen som till exempel mänskliga misstag eller interna hot ansågs 
den tematiska analysen vara lämplig, den gav oss möjligheten att dela upp informationen i 
olika teman eller grupper vilket gjorde det enklare att överblicka svaren och hitta 
informationen som eftersträvas. Utöver den tematiska analysen har även en innehållsanalys 
gjorts, den har valts som en komplettering till den tematiska analysen och användes endast för 
att hitta intressanta svar som inte hamnade i något av de förutbestämda teman. Fördelen med 
en innehållsanalys är enligt Robson och McCartan (2016) att data som observeras är 
permanent och kan därför analyseras ett flertal gånger samt återanvändas vid behov. Det var 
en sekundär analys i undersökningen och tanken med den var att hitta övriga men intressanta 
svar som inte berörde något specifikt fenomen men som kunde bidra till undersökningen.  

Insamlad data från intervjuerna analyserades och jämfördes mot teorin där syftet var att hitta 
likheter och skillnader. Det gjordes för att hitta gemensamma nämnare som utgör en viktig del 
av generaliseringarna som undersökningen framför. IT-säkerhetskonsulten användes sedan 
som en extern källa för att öka validiteten hos den insamlade empirin och även för att 
inkludera en experts synpunkter.   

 Målgrupp för undersökning  
Målgruppen för undersöknings resultat är företag och andra intressenter som vill minimera det 
interna hotet som orsakas av anställdas misstag och ovarsamhet. Undersökningen är ämnad 
för samtliga företag eller organisationer som arbetar med informationssystem och information 
som utgör centrala delar av deras arbete. 

 Undersökningens trovärdighet och validitet  
Utöver företagen intervjuades en IT-säkerhetskonsult, syftet med det var att öka validiteten 
(confirmability) hos den insamlade empirin genom att inkludera en expertis inom området. 
Det ökar även trovärdigheten (reliability) på den informationen som samlats in. Begreppen 
beskrivs av Recker (2013) som förklarar att trovärdighet för en uppsats uppnås genom att 
teorier och slutsatser som framförs ska kunna återskapas vid liknande undersökningar. 
Validiteten av en undersökning beskrivs av Recker (2013) som processen där en extern aktör 
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kan verifiera det som undersökningen resulterat i. Trovärdigheten för den här uppsatsen kan 
mätas genom att granska liknande undersökningars resultat, resultatet kretsar i de flesta fallen 
kring att anställda är källan till interna hot och att brist på motivation är en av orsakerna till att 
de inte följer IT-regler. IT-säkerhetskonsulten används även för att validera de insamlade 
svaren vilket leder till att generaliseringarna som bygger på de svaren är mer valida.   
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4 Intervjusammanfattning 
Följande kapitel redogör för den empiriska data som samlats in från de genomförda 
intervjuerna. Samtliga informanter har önskat anonymitet vilket innebär att de i 
intervjusammanfattningen, analysen och slutsats kommer benämnas enligt nedan:  

E-handelsföretaget kommer att refereras till som företag A.  

IT-konsultföretaget kommer att refereras till som företag B.  

IT-säkerhetskonsulten kommer att behålla sin benämning och ibland refereras till som 
konsulten för att förbättra läsbarheten.  

Företag A: Företag A är ett modeföretag inom E-handelsbranschen. Informanten som 
intervjuades arbetar som teamledare på drift och support och innehar titeln system 
administrator.  

Företag B: Företag B är ett IT-konsultföretag som arbetar med IT-rådgivning för andra 
företag. Informanten som intervjuades arbetar som inhyrd IT-ansvarig eller IT-chef där 
arbetet bland annat innebär rådgivning och projektledning hos kunderna.  

IT-säkerhetskonsult: IT-säkerhetskonsulten har arbetat med IT-säkerhet sedan början på 90-
talet och innehar bland annat ett antal certifieringar inom området. Ett exempel är CISSP 
(Certified Information Systems Security Professional) 

 Interna och externa hot 
Det framgick att de vanligaste förekommande hoten hos företag A är phishing mail (fejkmejl) 
och olika typer av ransomware (krypotvirus), det påpekades att anledningen är att den 
generella anställde är speciellt sårbar för de hoten.  
 
Företag A använder sig av något som kallas för ”Attackkon” där kanterna består av hot som 
filtreras bort av antivirusprogram och olika typer av filter. Hoten som riktas mot mitten av 
konen utgörs av direkta-attacker, det är attacker som är svåra att skydda sig mot eftersom de 
ofta är planerade mot ett specifikt mål. Att IT-hot och IT-attacker ofta har finansiella motiv 
bakom är något lyftes fram där det påpekades att det kan handla om egen vinning men även 
skadegörelse i syfte att skada organisationen finansiellt.  
 
Informanten från företag A förklarade att säkerheten mot externa hot är beroende av teknikval 
som utrustning och mjukvara medan säkerheten mot interna hot handlar om riktlinjer och 
rutiner bland anställda. Det påpekades att interna hot är något som är svårare att planera för, 
då det krävs en mycket bättre förståelse för orsakerna bakom som kan vara väldigt annorlunda 
i olika fall.  
 
Även hos företag B:s kunder är det mest förekommande hotet phishing mail där det framgick 
att det är oerhört stort problem. Det kommer i olika former och personifierar ofta en person 
inom företaget. Ett annat vanligt förekommande hot är ransomware som även har drabbat 
många av företag B:s kunder. Informanten från företag B påpekade att deras arbete ofta 
fokuserar på de externa hoten men att de även arbetar i viss utsträckning med de interna hoten 
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hos sina kunder. Orsakerna bakom de interna hoten förklarades bero på att anställda inte 
innehar tillräcklig kunskap inom IT-säkerhet, datorhantering och systemhantering.  
 
IT-säkerhetskonsulten arbetar med IT-säkerheten hos ett flertal företag och innehar en 
erfarenhet av både interna och externa hot. Konsulten understryker vikten av att hålla sig 
uppdaterad inom informationssäkerhet samt kring potentiella hot och attacker. Det framförs 
att de mest förekommande hoten är phishing mail samt ransomware som på senaste tiden har 
blivit allt vanligare. Utöver det förklarar IT-säkerhetskonsulten att interna brister i form av 
mänskliga misstag och ovarsamhet är vanligt förekommande. Det påpekas att trots 
förekomsten av IT-regler finns det alltid nya hot och attacker som inte omfattas av reglerna. 

 Misstag och ovarsamhet 
Företag A arbetar med betalsystem och hanterar kreditkort och transaktioner, därför sätter de 
stor vikt på säkerheten kring hantering av kortdata. Mänskliga misstag och ovarsamhet anses 
vara de största hoten mot företaget. De flesta virus och IT-relaterade hot som har drabbat 
företaget har orsakats av den anställde som varit oaktsamma eller begått misstag, det förklaras 
att det är väldigt enkelt att begå misstag på grund av att det inte behövs speciella verktyg eller 
dylikt för att orsaka skada. Det handlar helt enkelt om fel person vid fel plats, där den 
personen har tillgång till intern information och till systemet. Då vissa anställda hanterar 
kortdata arbetar företaget med att kontinuerligt följa upp arbetet då det även är ett krav för 
certifieringen för kreditkortshantering.  
 
Vid frågan om hur misstag och ovarsamhet bland anställda kan minskas förklarade 
informanten från företag A att det som krävs är utvecklad riskmedvetenhet hos de anställda, 
vilket kan uppnås genom utbildningar och demonstrationer, syftet med det är att skapa en 
bättre förståelse för potentiella hot och konsekvenser. Det påpekades även att den äldre 
generationen som är mindre teknikkunnig eller saknar ett intresse för IT står för en större del 
av de interna incidenterna som sker. Informanten från företag A ansåg att det beror på att de 
äldre ofta saknar den IT-kunskap som återfinns hos de yngre anställda. Informanten från 
företag A lyfte fram en möjlig anledning till att anställda ibland kan välja att förbise IT-
reglerna, det är om det skulle upplevas att reglerna hämmar eller sänker produktiviteten för 
deras arbete, i sådana fall klargjordes det för de anställda att IT-regler är skapade för att 
främja företagets processer. Om IT-regler inte skulle fungera ihop med vissa processer 
förändrar Företag A processerna och inte IT-reglerna.  
 
Informanten från företag B påpekade att misstag och ovarsamhet beror till stor del på den IT-
kunskap som individen innehar men det beror även på hur väl bekväm individen är med 
användningen av utrustningen. Det framfördes ett sätt att motverka misstag och ovarsamhet 
var att se till att de anställda är bekväma med utrustningen, vilket kan göras med utbildning 
och informering samt genom tydliga IT-regler.    
 
IT-säkerhetskonsulten påpekade att misstag och ovarsamhet har en direkt koppling till både 
interna och externa hot. Ett exempel som framfördes var att en anställd som av misstag eller 
ovarsamhet klickar på en skadlig länk medför att en extern källa får åtkomst till 
organisationens system eller information. Exemplet påvisar att mänskliga misstag är ett 
internt hot som kan resultera i externa hot.  
 
IT-säkerhetskonsulten förklarade att orsaker till mänskliga misstag och ovarsamhet ibland kan 
bero på en mindre bra IT-avdelning eller ledning samt brist på utbildning. Det framfördes att 
förståelsen av hoten och hotens konsekvenser är ytterst viktigt för att motverka interna hot 
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orsakade av den mänskliga misstag och ovarsamhet. Utbildning och involvering av de 
anställda i säkerhetsarbetet förespråkas som ett sätt att arbeta mot en högre IT-säkerhet inom 
organisationer. För att kontrollera de anställdas varsamhet förklarade konsulten att det ibland 
görs tester där e-postmeddelanden som ser misstänksamma ut skickas till anställda, det görs 
för att se hur de anställda hanterar det och huruvida de rapporterar det till IT-avdelningen. 

 Utformning 
Företag A har övergripande IT-regler som utgår från den anställdes perspektiv, de skrivs 
under av den anställda vid anställning och innefattar riktlinjer och principer för användandet 
av IT-resurser inom företaget. Företag A har även IT-regler som berör företagets helhet och 
strategiska mål, reglerna är dock avsedda för ledningen och är inget som de övriga anställda 
undertecknar. Några IT-regler som framfördes under intervjun är regeln gällande 
nätverksstyrning och säkerhet samt den centrala regeln som kretsar kring hanteringen av 
kreditkortsdata.  
 
Företag B arbetar med att bland annat utforma IT-regler för sina kunder, utformningen 
innebär att de framställer, dokumenterar, kategoriserar och uppdaterar IT-reglerna för 
kunderna. Ibland innehar företag B endast rollen som en rådgivare och är med och konsulterar 
kring arbetet med IT-regler. Företaget har sin erfarenhet och tidigare mallar till förfogande vid 
arbetet med IT-regler hos kunderna. Informanten från företag B betonade vikten av att 
anpassa IT-reglerna efter kundernas organisation och arbetssätt.   
 
IT-säkerhetskonsulten förklarade att syftet med IT-regler är att skydda företagets 
informationssystem, information och data men även stödja de anställda vid deras arbete. Det 
är något som måste finnas i åtanke vid utformningen av IT-regler. IT-reglerna ska även 
klargöra rättigheter, skyldigheter och ansvar för de berörda och även fungera som ett underlag 
för arbetet med IT-säkerhet och beskriva tillvägagångssättet vid eventuella hot eller attacker. 

 Framställning 
IT-reglerna hos företag A är framställda och anpassade efter verksamheten och 
riskbedömningarna som gjorts för verksamheten. För ca fem år sedan framställdes reglerna 
med hjälp av externa IT-konsulter, arbetet resulterade i ett hundratal dokument med IT-regler 
som har anpassats efter verksamhetens processer. På senare år har arbetet med och 
uppdateringar av reglerna skett internt vilket har gjorts årligen, syftet med det är att se till att 
reglerna fungerar med processerna och att de är förberedda på aktuella hot. ISO/IEC 27001 
standarden har även använts vid framställningen av IT-reglerna. Standarden innefattar 
riktlinjer för drift av informationstillgångar och andra processer gällande upprätthållande av 
informationstillgångar. Det framfördes under intervjun att företag A har ett antal revisioner 
som innebär att det finns fastställda krav som företaget måste följa. Ett exempel som 
framfördes var revisionskravet kring segregation of duty vilket innebär segmentering och 
avgränsning av ansvarsområden och systemåtkomst. Tanken med det är att vid attacker eller 
intrång avgränsa skadan och eliminera risken för att det sprids. Certifieringen för att få 
hantera kortbetalningar och kortdata innebär även en revision där det krävs att företagets IT-
regler kring korthantering är uppdaterade och förberedda inför nya attacker eller hot.  
 
Informanten från företag A förklarade att deras arbete med IT-reglerna är ledningsstyrt vilket 
innebär att framställningen av IT-regler även inkluderar ledningen. Det framfördes en 
svårighet med att få ledningen att intressera sig i frågor kring IT-regler, då ledningen inte är 
lika insatt som IT-avdelningen i arbetet med IT-regler.  
 



 

- 21 - 
 

Företag B framställer IT-regler utifrån erfarenhet från tidigare kunder samt tidigare mallar. 
ISO standarder användes endast som inspiration och utgjorde ingen grund för framställandet 
av IT-reglerna. Det förklarades att det arbetssättet möjliggör för IT-regler som är beprövade 
och som är mer anpassade efter kunden.  Vid framställning av IT-regler har företaget alltid 
haft i åtanke att alla företag arbetar på olika sätt men att det finns generella regler som bör 
implementeras hos alla kunder oavsett bransch eller inriktning.  
 
IT-säkerhetskonsulten förespråkar att internationella standarder som ISO/IEC 27001 följs vid 
framställningen av IT-regler, reglerna bör omfatta alla områden inom organisation som 
behöver skyddas. Något annat som förespråkas vid framställningen av IT-regler är att hänsyn 
till de anställda tas, utöver att skydda organisationen ska reglerna även stödja de anställda och 
vägleda dem vid eventuella hot och attacker. Det framfördes även att IT-regler inte får vara 
statiska och oföränderliga, de ska kunna uppdateras och ändras för att hålla organisationen 
förberedd på nya hot och attacker. 

 Dokumentering 
IT-reglerna hos företag A finns dokumenterade och är skrivna på olika sätt beroende på 
reglernas målgrupp. IT-reglerna gällande användarna i kontorsmiljön är skrivna på ett enkelt 
och förståeligt sätt, då reglerna inte är komplicerade och avser helt enkelt det vardagliga 
arbetet som utförs av en anställd. IT-regler som berör den allmänna IT-säkerheten är skrivna 
på engelska och innehåller ett mer tekniskt språk, läsaren behöver vara tekniskt kunnig för att 
förstå dem. Vid svårigheter med att förstå dokumenterade IT-regler finns möjlighet för de 
anställda att vända sig till IT-avdelningen för att få de förklarade tydligt.  
 
Företag B anser att IT-regler bör dokumenteras med ett språk som anpassas efter målgruppen, 
IT-regler som är avsedda för vanliga anställda ska inte vara skrivna på ett avancerat tekniskt 
språk då det endast försvårar uppfattningen för de anställda. Det framfördes även att IT-regler 
inte får vara skrivna på ett sätt som de anställda uppfattar som hotfullt, då det inte har något 
meningsfullt syfte och endast resulterar i att förfära de anställda. Det förklarades att hotfullt 
enligt företag B menas att språket i dokumentet understryker bestraffning och konsekvenser 
för brott mot IT-regler, det innehållet ska naturligtvis inkluderas för att förtydliga 
konsekvenserna för de anställda, dock ska fokus vara på att förklara regler och riktlinjer.  
 
Dokumentationen av IT-regler ska enligt IT-säkerhetskonsulten göras med ett språk som är 
anpassat efter den målgrupp som reglerna är riktade mot. Det vill säga att om reglerna är 
avsedda för vanliga anställda bör språket vara vardagligt och lättförståeligt och endast lyfta 
det som är relevant för deras arbete. Dokumentet ska göra de anställda medvetna om de hot 
och attacker som är vanligt förekommande och om det som bör göras vid eventuella attacker. 
IT-regels dokument ska enligt konsulten även innefatta information om eventuella tvister samt 
åtgärder som tas vid brott mot IT-reglerna, den anställda ska tydligt förstå konsekvenserna av 
sådana brott. 

 Kategorisering 
Ingen speciell kategorisering av IT-regler har gjorts hos företag A, IT-reglerna skapades med 
inspiration från ISO 27001 och omfattar snarare områden som behöver skyddas. Ett exempel 
är korthantering och nätverkshantering. IT-reglerna är strukturerade efter en hierarki där de 
övergripande tillhandahåller generell information och riktlinjer medan underliggande regler är 
mer detaljerade.  
Segregation of Duty är något som företag A lägger ner mycket tid på, regeln innebär en tydlig 
definiering av ansvarsområden och användningsområden inom ett system. Segregation of 
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Duty definierar även behörigheten till de olika delarna av systemen. Exempelvis kan en 
person som arbetar med betalningar inte komma åt eller påverka systemen för de som arbetar 
med leverantörerna. Syftet med regeln är att segmentera arbetet och minska risken för 
spridning av eventuell skada. En anställd får endast en roll i systemet och kan inte inneha 
flera, det återfinns även begränsningar kring vilken information som kan ändras och vem som 
kan ändra den.  
Ett annat område som företag A omfattar med sina IT-regler är de anställdas medtagande av 
egen utrustning som mobiltelefoner och surfplattor. De anställda har möjligheten att ta med 
sig egen utrustning dock får den utrustningen inte kopplas till företagets standardnätverk, den 
får endast kopplas till gästnätverket. Tanken bakom det är att inte utsätta standardnätverket 
för okända enheter då de enheterna inte innehar samma säkerhetsnivå som de arbetsklassade 
enheterna. Informanten från företag A förklarade att den arbetsklassade utrustningen är 
enklare att hålla säker med hjälp av bland annat installation av en krypterad hårddisk och 
inbyggda kontroller.  
Företag B kategoriserar tydligt IT-reglerna för sina kunder då det anses vara ett sätt att hjälpa 
kunderna att få en bättre överblick över de områden och arbetsmoment som skyddas. 
Företaget tillhandahåller olika kategorier för sina kunder dock inkluderas nätverkshantering 
och hantering av privat utrustning alltid i kategorierna. Informanten från företag B förklarar 
att kategorierna tydligt klargör hur hantering av data och IT-utrustning ska gå till inom 
kundens företag. I tabell 1 redogör de olika kategorierna samt en beskrivning av vad varje 
kategori omfattar.  

Tabell 1 - Företags B kategorisering av IT-regler 

 

 Uppdatering 
Uppdateringen av IT-regler hos företag A utgår oftast från fastställda revisioner som företaget 
har på sig, ett exempel är den ekonomiska revisionen som kontrollerar att affärssystemen och 
de relevanta IT-reglerna är uppdaterade och upprustade inför aktuella hot och attacker.  
Uppdateringen av IT-reglerna hos företag A sker årligen, syftet med den kontinuerliga 
uppdateringen är att hålla IT-reglerna i samspel med företagets processer samt att vara 
förberedd på nya hot och attacker.  

Kategori  Beskrivning  
Lösenord och behörighet  Regler angående inloggningar och 

restriktioner av åtkomstbehörighet.  
E-mail  Riktlinjer för mailhantering och bifogade filer 

och länkar från mail.  
Hantering av mobila enheter  Riktlinjer för användning och uppkoppling av 

både privata och arbetsklassade mobila 
enheter (mobiler, bärbara datorer, 
surfplattor).  

Internetanvändning och sociala medier  Regler kring användande av internet på 
nätverk och regler angående sociala medier.  

Distansarbete  Regler och riktlinjer för arbetet på distans och 
hur det ska utföras.  

Sekretessavtal angående 
informationshantering  

Regler angående hur data ska lagras och 
hantering av information.  
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Företag B ser till att uppdatera kundernas IT-regler eller konsultera kunderna vid uppdatering, 
målet är att IT-reglerna uppdateras årligen eller vid behov, ett exempel är 
dataskyddsförordningen (GDPR) som kommer att medföra en hel del förändringar. Vid större 
uppdateringar tillhandahåller företag B utbildningar för sina kunder och upplyser om viktiga 
förändringar under informationsmöten.  
 
IT-säkerhetskonsulten understryker att IT-regler bör vara framställda på sådant sätt att det är 
möjligt att uppdatera och ändra dem. Då hot och attacker ständigt utvecklas och ändras 
innebär det att även IT-reglerna bör uppdateras för att handskas med de nya hoten.  Konsulten 
påpekar dessutom att vid ändringar eller uppdateringar av regler bör alla berörda anställda 
informeras om det och i vissa fall utbildas om det krävs. 

 Arbete 
Följande avsnitt kommer beskriva arbete med IT-regler med arbete så innefattas utbildning, 
motivering och åtgärdstagande. 

 Utbildning 
Formella utbildningar kring IT-regler är något som saknas hos företag A, det framgick dock 
under intervjun att det är något som önskas av IT-avdelningen. Anledningen till att det saknas 
formella utbildningar är att IT-reglerna är tydliga och enkla att förstå. Informanten från 
företag A nämnde dock att de en gång om året håller i en Risk management session, den 
utbildningen avser arbetet med och hanteringen av kortbetalningar, utbildningen är något som 
krävs för att behålla den certifiering som företaget har. Företag A ser även till att alltid 
informera sina anställda om aktuella hot och virusvarningar eller ändringar i IT-regler, de 
anställda informeras via e-postmeddelanden men informationen läggs även ut på det interna 
intranätet.  
 
Företag B sätter stor vikt på utbildning och anser att det är en essentiell del i arbetet med att 
förebygga mänskliga misstag och ovarsamhet.  Informanten från företag B anser att utbildning 
är det mest effektiva sättet för att öka kännedomen om aktuella hot och konsekvenser hos de 
anställda. Företag B ser även till att utbilda sina kunders anställda om IT-attacker och hur de 
går till, det görs genom olika demonstrationer. Tanken med det är att de anställda ska veta hur 
de ska gå tillväga vid eventuella attacker. Regelbundna utbildningar är något som förespråkas 
och som anses vara ett av de bästa sätten för att angripa interna och externa hot.  
 
IT-säkerhetskonsulten betonar vikten av utbildning gällande IT-regler, saknas utbildning 
saknas kunskap hos de anställda vilket i sin tur kan medföra fler misstag och en ökad 
ovarsamhet. Det förespråkas att utbildningar sker kontinuerligt, speciellt vid uppdatering och 
större ändringar av IT-reglerna. Konsulten påpekar att en insatt och välfungerande IT-
avdelning är nyckeln för utbilda de anställda och hålla dem informerade. Konsulten avslutar 
intervjun med att tydliggöra att utbildning är det bästa verktyget i kampen mot både interna 
och externa hot och attacker. 

 Motivering 
Vid frågan om hur företag A motiverar sina anställda att följa IT-regler förklarade 
informanten från företag A att det först och främst var viktigt att förklara konsekvenserna för 
de anställda, det avser konsekvenserna för hot och attacker men även konsekvenser för den 
anställda som bryter mot IT-reglerna. Det framgick även att den sociala inställningen inom 
företaget har en avgörande roll, det innebär att det är en självklarhet att följa IT-regler inom 
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företaget och att brott mot reglerna aldrig förespråkas på något sätt. Vidare framfördes att den 
anställda skriver på ett avtal vid anställning som avser att se till att den anställda förstår vilka 
IT-regler som finns och undertecknar att de kommer att följas.  
 
Informanten från företag B förklarar att utbildning och delning av viktig information är de 
bästa sätten för att motivera de anställda till att följa IT-regler. Det framförs att det är ytterst 
viktigt att anställda känner sig förberedda inför eventuella hot och attacker, företag B tror 
hellre på utbildning och informering än skrämseltaktik eller strikta åtgärder vid motivering av 
de anställda till att följa IT-regler.  
 
Motiveringen av de anställda för att följa och respektera IT-regler kan enligt IT-
säkerhetskonsulten uppnås först och främst med utbildning. Bestraffning av brott mot IT-
regler förklaras också som ett sätt att motivera anställda dock ses det inte av konsulten som 
det primära sättet, det är utbildning som bör vara i fokus. 

 Åtgärdstagande 
När en anställd brutit mot IT-reglerna hos företag A agerar företaget genom att samtala med 
den personen, ibland kan IT-avdelningen även utbilda personen i fråga kring just den eller de 
IT-regler som negligerats. Det görs om det visar sig att den anställda oavsiktligt brutit mot IT-
reglerna genom till exempel ett misstag eller ovarsamhet. Skulle det framgå att den anställda 
gjort det avsiktligt gäller andra åtgärder, den anställda avskedas i de flesta fallen och beroende 
på skadan kan även en polisanmälan göras. Det beror ofta på avsikten och den resulterade 
skadan.  Ett verkligt exempel framfördes under intervjun med företag A där en anställds 
ovarsamhet lett till att företaget drabbats av ransomware, skadan var avgränsad till endast ett 
område, tack vare segregation of duty, löstes snabbt genom ett antal timmars återställning. 
Det visade sig inte finnas uppsåt bakom det, det handlade om ett misstag på grund av 
ovarsamhet. IT-avdelningen samtalade med den anställde och förklarade tydligt hur det i 
framtiden kan undvikas.  
 
Företag B förespråkar hellre utbildning än bestraffning vid arbetet med att förebygga 
mänskliga misstag och ovarsamhet. Belöning är inte heller något som förespråkas då det inte 
ger de långsiktiga fördelarna som utbildning ger. Dock förklarar informanten från företag B 
att avsiktlig skada från den anställdes sida naturligtvis ska bestraffas då det är ett brott mot IT-
reglerna som den anställda undertecknat. Utbildning fungerar endast som ett medel för att 
förebygga oavsiktliga misstag och ovarsamhet och förhindrar sällan avsiktliga skador.  
 
IT-säkerhetskonsultens synpunkter kring åtgärdstagande vid brott mot IT-regler är att om det 
framgår att det funnits uppsåt bakom ska den anställda avskedas och en polisanmälan bör 
även göras. Även vid oavsiktligt brott bör den anställda avskedas om misstagen begåtts ett 
flertal gånger. Konsulten nämner att om brott mot IT-regler grundar sig i enkla misstag eller 
ovarsamhet och om det inte skett flera gånger ska utbildning till personen i fråga ges där IT-
avdelningen är ansvariga för utbildningen. Det framfördes även att i vissa fall kan vara en 
bristande IT-avdelningen som orsakat att anställda begått misstag eller varit ovarsamma, 
därför är det viktigt att IT-avdelningen är välfungerande och insatt inom IT-hot och attacker.   
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5 Analys  
I analyskapitlet kommer den insamlade teorin samt empirin att analyseras och jämföras. Det 
som har analyserats är det som har visat sig vara väsentligt för uppsatsens syfte. Det innebär 
att det som analyserats inte alltid inkluderat samtlig teori eller samtlig empiri, analysens syfte 
är att besvara forskningsfrågan och därför har endast den teori och empiri som visat sig vara 
väsentlig för att besvara frågan inkluderats. Analysen resulterar i ett antal generaliseringar 
kring uppsatsens olika fenomen och begrepp, generaliseringarna har sedan använts för att i 
kapitel 6 framföra ett förslag som besvarar uppsatsens forskningsfråga:   
 
Hur bör IT-regler utformas och arbetas med för att förebygga mänskliga misstag och 
ovarsamhet som utgör det interna hotet hos organisationer? 

 Interna och externa hot 
Som tidigare nämnt beskrivs interna hot i avsnitt 2.1 som något som uppkommer genom 
mänskliga misstag och ovarsamhet i en organisation, de interna hoten kan även enligt Duffany 
(2017) handla om potentiella svagheter med organisationens mjukvaruprogram och 
operativsystem. Det framgår i avsnitt 2.1 att det interna hotet är ofta det största hotet mot en 
organisation men att det ofta förbises ofta och fokus riktas hellre mot de externa hoten.  
 
De interna hoten grundar sig ofta som tidigare nämnt och som påvisat i avsnitt 2.1 i mänskliga 
misstag och ovarsamhet men i vissa fall även avsiktlig skada. I samma avsnitt påvisas det att 
det interna hotet borde prioriteras högre då det är ett vanligt förekommande hot som ofta 
skadar organisationen i samma grad som de externa hoten. Samtliga informanter är överens 
om att det interna hotet är ett av de största hoten mot en organisation där företag A påpekar att 
det är svårare att planera för och förebygga än de externa hoten. Samtliga informanter var 
även överens om att de bakomliggande orsakerna till de interna hoten är brist på utbildning 
och därigenom kunskap. Informanten från företag A nämnde att riktlinjer och rutiner i form 
av IT-regler är verktyget i kampen mot interna hot, IT-säkerhetskonsulten påpekar dock att 
IT-reglerna inte alltid lyckas omfatta nya hot och attacker då det kontinuerligt förändras eller 
förnyas.  
 
Externa hot beskrivs i avsnitt 2.1 som hot som utgörs av utomstående aktörer och källor, ett 
exempel som framförs är Denial of Service attacks. Vanliga motiv bakom externa hot och 
attacker förklaras vara att utomstående och obehöriga försöker komma åt en organisations 
information. Det finns ett flertal konsekvenser av externa attacker där dataintrång nämns som 
ett exempel i avsnitt 2.1, intrånget leder i sin tur till två vanliga konsekvenser som förklaras i 
avsnitt 2.2. Förstörelse/korruption och avslöjandet av information är de två vanligaste 
konsekvenserna för ett intrång där det beskrivs att externa aktörer har som mål att helt enkelt 
förstöra informationen eller sälja den vidare. Phishing mail och Ransomware är två externa 
attacker som även lyfts fram i avsnitt 2.2 där syftet är att komma åt en organisations 
information och data. Samtliga informanter nämner de två attackerna och förklarar att de ofta 
förekommer, informanten från företag A påpekar att den typen av attacker ofta har ett 
finansiellt motiv bakom.  
 
Det som teorin framför i avsnitt 2.1 och 2.2 är samstämmig med det som samtliga informanter 
förklarat, det är att det interna hotet är ett av de största hoten mot organisationer och att det 
ofta grundar sig i misstag och ovarsamhet hos anställda. Utöver det är samtliga informanter 
överens om att de mest förekommande externa attackerna är Phishing mail och Ransomware 
vilket verkar drabba många organisationer idag. 
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 Misstag och ovarsamhet 
De anställda är den svagaste länken inom en organisation när det handlar om IT-säkerhet men 
de är även nyckeln för arbetet mot en högre IT-säkerhet, det är något som påpekas i avsnitt 
2.4.2. Det framgår tydligt i samma avsnitt att det inte räcker med att fokusera på säkra 
teknikval vid arbetet med IT-säkerhet, det är viktigt att även ha de anställdas följsamhet av 
IT-reglerna i åtanke.  
 
Det räcker inte heller med att anställda känner till IT-reglerna eller att det finns IT-regler, det 
är viktigt att anställda är villiga att följa dem, det framförs i avsnitt 2.4 där det även förklaras 
att de anställdas vanor och attityd har en avgörande roll för huruvida de följer organisationens 
IT-regler. En organisation bör alltså implementera IT-regler men även motivera sina anställda 
att följa dem, annars riskerar organisationen en ökad risk för misstag och ovarsamhet från de 
anställdas sida.  
 
Som tidigare nämnt är samtliga informanter överens om att det interna hotet är ett av de 
största hoten mot en organisation, det är tydligt att det finns en samstämmighet mellan 
samtliga informanter om att det interna hotet uppstår genom att anställda är ovarsamma och 
inte innehar tillräckligt med kunskap kring IT-säkerhet. Informanten från företag A påpekar 
även att det är enkelt att begå misstag då det inte krävs några verktyg och endast behöver 
handla om dålig förståelse för IT-reglerna och brist på kunskap. Samtliga informanter är 
dessutom överens om att bristen på utbildning kring IT-regler och IT-säkerhet är en av de 
vanligaste orsakerna bakom att anställda begår misstag eller är ovarsamma.  
 
I avsnitt 2.4.1 skildras det att om anställda upplever IT-regler som något som hämmar eller 
sänker produktiviteten för deras arbete kommer de att förbise dem, lösningen på det förklaras 
vara att organisationen ser till att IT-reglerna inte förhindrar de anställdas arbete samtidigt 
som relevansen mellan reglerna och arbetet klargörs för de anställda. Detta tas även upp av 
informanten från företag A som förklarar att i sådana situationer är det processerna eller 
arbetsmomenten som behöver ses över och inte IT-reglerna, informanten från företag A 
förklarar att det klargörs för den anställda med det klagomålet att IT-reglerna är till för att 
främja arbetet och därför är det processen som behöver förbättras.  
 
Det framgår tydligt att det finns en samstämmighet bland samtliga informanter och teori om 
att motivering av anställda är ytterst viktigt för att få dem att följa och respektera IT-reglerna, 
utbildning förespråkas av samtliga informanter som menar att det är den bästa metoden för att 
motivera sina anställda och utveckla deras kunskap kring potentiella hot och attacker. 
Informanterna är även överens om att det är just bristen på motivation och förståelse som 
ligger bakom de mänskliga misstagen och ovarsamheten. 

 Utformning av IT-regler 
Som tidigare nämnt beskrivs IT-regler i avsnitt 2.3 som ett essentiellt dokument för 
hanteringen av informationssäkerhet, dokumentet är viktigt för att anställda ska känna till 
regler kring bland annat roller, rättigheter och ansvar. De påpekar att utformningen av IT-
regler skiljer sig från företag till företag då det oftast grundar sig i uppfattningar och synsätt 
på vad IT-regler är och vad de ska täcka.  I avsnitt 2.3.1 förklaras det vidare med att 
framställandet och utformningen av IT-regler är svårt just på grund differerande åsikter. Det 
är något som återspeglas hos företag A, där arbetet med IT-regler involverar både ledningen 
och IT-avdelningen där ledningen inte är lika insatt och intresserad av frågor kring IT-regler. 
Samtliga informanter är eniga om att syftet med utformningen av IT-regler är att stödja 
organisationens IT-säkerhet men även de anställda i deras vardagliga arbete.  
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I avsnitt 2.3.1 beskrivs det att innan arbetet med IT-regler påbörjas bör en tydlig överblick av 
organisationen och organisationens delar som behöver skyddas anskaffas. Företag B som 
arbetar med att konsultera sina kunder är eniga med det som förespråkas i teorin, de ser till att 
utformningen av IT-regler för kunderna är anpassad efter deras organisation och arbetssätt, då 
de arbetar med olika typer av kunder skiljer sig utformningen av IT-regler beroende på kund. 
Skillnaden mellan företag A och B är att företag A endast arbetar med IT-regler för deras 
organisation medan företag B arbetar med ett flertal kunder och utformar flera olika IT-regler 
dokument.  
 
IT-säkerhetskonsulten styrker det som lyfts fram i avsnitt 2.3.1 där det förklaras att IT-regler 
även ska förtydliga rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden för de anställda, syftet med 
det är att klargöra för den anställda om vad som gäller vid arbetet inom organisation och 
vilket ansvar som den anställde har under sitt arbete. 

 Att framställa IT-regler 
I avsnitt 2.3.1 framgår det att frågor som bör besvaras vid framställandet av IT-regler är bland 
annat, hur ska dokumentet vara skrivet? Och vem ska godkänna dokumentet? Ibland kan brist 
på kompetens eller oförmåga att arbeta med sådana frågor leda till att organisationen vänder 
sig till externa konsulter för att framställa IT-reglerna. Det nämns att det medför risken för att 
de framställda IT-reglerna inte speglar organisationens mål och arbetssätt. Vidare förklaras i 
samma avsnitt att vid framställandet av IT-regler bör de delas upp eller kategoriseras för att 
omfatta olika områden och enklare kunna ses över.  
 
Användningen av externa konsulter återspeglas hos företag A där informanten från företaget 
förklarade att de för några år sedan använt sig av konsulter för att framställa IT-reglerna för 
organisationen. Det berodde på att det inte fanns kompetens inom området i företaget, dock 
har företag A på senare år anskaffat sig en IT-avdelning med kunskap inom bland annat IT-
säkerhet, det har resulterat i att arbetet med att framställa IT-regler nu sker internt vilket i sin 
tur leder till IT-reglerna nu är mer anpassade efter företagets processer. Företag B lägger som 
tidigare nämnt stor vikt på att vid framställningen av IT-regler anpassa dem efter kundens 
organisation, informanten från företag B påpekar att det finns vissa generella IT-regler som 
passar alla företagen och som alltid inkluderas vid framställningen av IT-regler.  
 
IT-säkerhetskonsulten förklarar att framställda IT-regler bör omfatta alla områden inom 
organisationen och även ha de anställda i åtanke, reglerna ska inte bara skydda 
organisationens information och informationssystem utan även stödja de anställda och 
vägleda dem vid eventuella hot och attacker. Det framgår en skillnad mellan informanterna 
gällande användningen av internationella standarder som ISO/IEC 27001. Företag A använder 
sig av standarderna vid framställning av IT-regler vilket är något IT-säkerhetskonsulten 
förespråkar, företag B anser dock inte att standarder alltid behöver användas, det framgår att 
det beror på att de har mycket erfarenhet av tidigare arbete med IT-regler och därför anses det 
räcka med att tidigare beprövade IT-regler används. Företag B använder sig av tidigare mallar 
som visat sig vara effektiva i säkerhetsarbetet hos tidigare kunder.  
 
Avsnitt 2.3.2 förespråkar att IT-regler kategoriseras för att omfatta olika delar, det är något 
som både företag A och företag B är eniga om. Det är tydligt utifrån den insamlade empirin 
att företag B är mer erfarna inom det området då det använder sig av tydligt definierade 
kategorier. Den punkten kommer att diskuteras vidare i avsnitt 5.6.    
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Det framförs av IT-säkerhetskonsulten att framställningen av IT-regler aldrig får resultera i 
statiska IT-regler som inte kan ändras eller uppdateras. Det tankesättet återspeglas hos företag 
A som har ett antal revisioner som kräver att vissa IT-regler kontinuerligt uppdateras. Den 
punkten kommer att diskuteras vidare i punkt 5.7. 

 Dokumentering av IT-regler 
Avsnitt 2.4.1 lyfter fram att en av anledningarna bakom misstag eller ovarsamhet är att 
anställda inte riktigt förstår IT-regler och inte kan se ett samband mellan de dokumenterade 
reglerna och sitt arbete inom organisationen. Det betonas i avsnittet att det är viktigt att de 
anställda ser ett samband mellan IT-reglerna och sina arbetsuppgifter annars finns risken för 
att de förbiser IT-reglerna. Det föreslås i avsnitt 2.4.2 att dokumenterade IT-regler är 
lättförståeliga för att de anställda ska få kännedom om aktuella och potentiella hot, det 
föreslås även i avsnitt 2.3 att dokumentet bör innefatta mål, avsikter och prioriteringar kring 
IT-säkerheten. Samtliga informanter är eniga om att språket som används vid dokumentering 
av IT-regler har en avgörande roll när det kommer till förståelsen av reglerna. Alla 
informanter är överens om att språket i dokumentet bör anpassas efter målgrupp och inte vara 
för avancerat och tekniskt för vanliga anställda, då det inte tjänar något syfte och endast 
försämrar förståelsen. Företag A nämner att de har ett dokument med mer tekniska och 
avancerade regler dock är det avsett för ledning och IT-avdelning.  
 
IT-säkerhetskonsulten påpekar något som även teorin lyfter fram, det är att de anställda måste 
kunna se ett samband mellan de dokumenterade IT-reglerna och sitt arbete, utöver det finns 
även en samstämmighet mellan IT-säkerhetskonsulten och teorin kring att dokumentet bör 
innefatta information om potentiella och vanligt förekommande hot och attacker för att 
förbereda de anställda inför sådana situationer. Något intressant som lyfts av informanten från 
företag B är att språket i IT-regel-dokumentet inte ska vara hotfullt då det inte tjänar till något 
syfte, det nämns att dokumentet ska klargöra åtgärder för brott mot IT-regler dock ska 
åtgärderna inte vara i centrum.  
 
Teorin diskuterar i avsnitt 2.4 support och stöd av anställda vid frågor kring IT-regler, det 
nämns att ett sätt att minimera mänskliga misstag och ovarsamhet är att tillhandahålla 
lättillgänglig support och information till anställda som inte förstår vissa IT-regler, företag A 
nämner något liknande där de förklarar att vid frågor kring de dokumenterade IT-reglerna 
finns möjligheten att vända sig till IT-avdelningen för klargörande kring regler i dokumentet.  
 
Det påvisas att samtliga informanter är överens om att språket bör vara enkelt och vardagligt i 
dokumentet då det är avsett som ett stöd för de anställda snarare än ett tekniskt avancerat 
dokument. Informanterna är även överens om att språket bör vara anpassat efter den målgrupp 
som IT-reglerna är avsedda för. 

 Kategorisering av IT-regler 
Avsnitt 2.3 beskriver generellt att IT-regler bör delas upp genom att skapa en huvudregel med 
underliggande regler, de olika reglerna ska sedan kategoriseras och omfatta olika områden 
inom organisationen som system, människor och produkter. Avsnitt 2.3.2 förklarar det vidare 
genom att föreslå en kategorisering som innebär kategorier för områdena informationssystem, 
privat utrustning, användning av internet, användaråtkomst, brott mot IT-regler och fysisk 
säkerhet för informationssystem och information. Det betonas även i samma avsnitt att privat 
utrustning alltid bör omfattas av IT-reglerna då den kan utgöra ett större säkerhetshot mot 
organisationen, det ska tydligt förklaras kring vad som anses vara godkänd och icke godkänd 
utrustning. Teorin påpekar även i avsnittet 2.3.2 att användningen av internet inom 
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organisationen bör omfattas av befintliga IT-regler då även det kan medföra en ökad risk för 
hot och attacker mot organisationen. Avsnittet avslutas med förslaget om att organisationer 
bör anpassa kategorierna efter deras informationssäkerhetskrav och struktur då det kan se 
väldigt olika ut för olika organisationer.  
 
Företag A innehar ingen direkt kategorisering för sina IT-regler, istället har de olika reglerna 
olika omfattningsområden vilket kan ses som en slags kategorisering. Exempelvis finns det 
IT-regler som är avsedda för korthantering och andra som är avsedda för nätverkshantering. 
Segregation of duty utgör en central del inom företagets IT-regler och är även ett 
revisionskrav, IT-regeln avser att avgränsa och dela upp ansvarsområden och arbetsmoment 
för att avgränsa potentiella skador och attacker. Till skillnad från företag A har företag B en 
tydligt strukturerad kategorisering av IT-regler för sina kunder där det tydligt anges vad varje 
regel omfattar, det kan med stor säkerhet antas att det beror på företagets högre kompetens 
och erfarenhet inom arbetet med IT-regler. IT-säkerhetskonsulten nämner inte i detalj 
kategoriseringen av IT-regler, det förklaras dock generellt att IT-regler bör avse olika 
områden inom organisationer och inte vara motstridiga.  
 
Det finns en tydlig samstämmighet mellan företag A och B samt teorin där nätverkshantering, 
det vill säga användningen av internet, samt hantering av privat utrustning alltid omfattas av 
IT-regler, informanterna från företag A och B är överens om att de områdena kan utgöra 
allvarliga risker för företaget och bör därför innefattas i arbetet med IT-regler. Företag B anser 
att kategoriseringen innebär ett mer effektivt och tydligt IT-säkerhetsarbete för företagen där 
det tydligt framgår vad IT-reglerna omfattar och skyddar. Informanten från företag B nämner 
dessutom att kategorierna ser olika ut beroende på kundföretagens struktur och arbetssätt men 
att nätverkshantering och hantering av privat utrustning alltid inkluderas oavsett företag. 

 Uppdatering av IT-regler 
Det framgår i avsnitt 2.3.2 att en organisation måste hålla sina IT-regler uppdaterade, för att 
lyckas med det krävs det att organisationen är väl insatt inom aktuella hot och attacker. 
Uppdatering av IT-regler förespråkas återigen i avsnitt 2.3.1 där det även nämns att en 
organisation bör ha tydliga riktlinjer för hur en sådan uppdatering ska gå till. Det framgår i 
avsnitt 2.3.2 att om en organisation ska kunna handskas med nya hot och attacker innebär det 
att IT-reglerna måste hållas uppdaterade och aktuella annars finns risken för att de slutar vara 
relevanta för säkerhetsarbetet.  
 
Samtliga informanter är eniga om att uppdatering av IT-regler är ytterst viktigt då hot och 
attacker ständigt förändras. Det finns ett antal revisioner som innebär att företag A måste hålla 
sina IT-regler uppdaterade, speciellt IT-regler gällande hanteringen av kortdata och 
kortbetalningar. Dessutom måste IT-reglerna uppdateras då vissa arbetsmoment inom 
företaget ibland ändras, syftet är att hålla reglerna i samspel med processerna. IT-
säkerhetskonsulten konstaterar att IT-regler aldrig får vara statiska då ett av de viktigaste 
arbetsmomenten med dem är att hålla dem uppdaterade och aktuella.  
 
Företag B förespråkar uppdatering och konsulterar sina kunder vid det arbetet, speciellt inför 
de stora förändringar som GDPR kommer att medföra. De föreslår även utbildningar vid 
större uppdateringar för att hålla de anställda informerade om viktiga ändringar i IT-reglerna. 

 Utbildning 
Det framgår inte mycket kring utbildning inom teorin dock förespråkas det i avsnitt 2.3 att 
organisationer tillhandahåller information och support till sina anställda kring IT-regler. Det 
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nämns även att IT-avdelningen borde hålla i seminarier och utbilda de anställda kring 
potentiella hot och attacker som kan drabba organisationen. Målet med det är att ge de 
anställda en kännedom om vad som är aktuellt kring IT-säkerheten.  
 
Till skillnad från teorin är utbildning något som förespråkas ofta och tydligt av samtliga 
informanter. Informanterna är eniga om att utbildning är rätt verktyg för att förebygga misstag 
och ovarsamhet hos anställda vilket i sin tur minimerar risken för interna hot och förbättrar 
IT-säkerheten. IT-säkerhetskonsulten betonar vikten av utbildning då bristen på det kan 
medföra fler misstag från de anställdas sida, kontinuerliga utbildningar som hålls av IT-
avdelningen förespråkas av konsulten. Det framgår därför IT-avdelningen bör vara insatt 
inom aktuella hot för att kunna förmedla det vidare till de anställda. Som tidigare nämnt är 
samtliga informanter överens om att utbildning är rätt verktyg för att minimera misstag och 
ovarsamhet bland anställda. Företag A tillhandahåller inga formella utbildningar, utan 
utbildning sker enbart när en anställd har begått ett misstag eller varit ovarsam. En Risk 
management session hålls en gång om året och det beror på att det är ett krav för att behålla 
certifieringen för hantering av kortbetalningar. Trots det uttrycker informanten från företag A 
att det önskas fler utbildningar då det är det bästa sättet att förebygga misstag och ovarsamhet. 
Utbildning utgör en central del i företag B:s arbete hos kunder där de ser till att utbilda de 
anställda kring IT-regler och eventuella ändringar med reglerna.  
 
Det framgår tydligt att utbildning är det bästa verktyget för att förebygga interna och 
därigenom externa hot, minimera för misstag och ovarsamhet samt öka kännedom om hot och 
attacker. Samtliga informanter är eniga i det avseendet och teorin nämner även det kort, det 
kan därför dras en slutsats om att brist på utbildning är det som ligger bakom många av de 
interna hoten. 

 Motivering 
Motivering av anställda till att följa fastställda IT-regler diskuteras i teorin och kan i många 
fall kopplas till utbildning. I avsnitt 2.4.1 förklaras det att en av anledningarna till att anställda 
inte följer IT-regler är bristen på motivation men även att de saknar kännedom om vad 
potentiella hot och attacker kan medföra. Det talas även om att anställda kan förbise IT-regler 
om de uppfattas som ett hinder för deras arbete. Dessutom diskuteras organisationskultur, det 
som menas med det är att organisationskulturen bör utformas på sådant sätt att IT-regler blir 
en central del i arbetet. Den punkten diskuteras vidare i avsnitt 2.4.2 där social inställning 
framförs som en viktig faktor i arbetet med att motivera de anställda. En positiv social 
inställning till att följa IT-regler kan uppnås genom att både ledning och IT-avdelning 
förmedlar fördelarna med IT-reglerna och ser till att de anställda är involverade i frågor kring 
IT-regler.  
 
Det råder en samstämmighet mellan det som förespråkas i teorin och det som företag A 
beskriver, informanten från företag A framför också den sociala inställningen och rollen som 
den har i motiveringen av de anställda. Det finns dock en skiljaktighet där informanten från 
företag A nämner att en positiv social inställning uppnås när de anställda skriver på 
kontrakten vid anställning, det vill säga kontrakten som innefattar företagets IT-regler. Det 
som menas är att den anställda redan då har accepterat IT-reglerna och det är inte fel.  
 
Informanten från företag B och IT-säkerhetskonsulten är ense om att motiveringen kan 
uppnås med hjälp av utbildning och informering där IT-säkerhetskonsulten även tar upp 
bestraffning som ett sekundärt sätt att motivera de anställda, det kommer att diskuteras vidare 
i nästa avsnitt. 
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  Åtgärdstagande vid brott mot IT-regler 
I avsnitt 2.3.1 beskrivs det att en organisation bör tydliggöra för sina anställda kring vad som 
definieras som brott mot IT-regler, organisationen bör även använda sig av 
spårbarhetsverktyg för att upptäcka och spåra misstag och ovarsamhet. I avsnitt 2.4.2 
utvecklas det vidare med att en arbetsplats där elektronisk utrustning finns kräver en hög grad 
av övervakning, det förklaras dock att övervakningen inte får bli allt för extrem då det medför 
i att arbetsplatsen inte upplevs som trygg längre. Bestraffning framförs som en åtgärdsmetod 
för brott mot IT-regler, det förklaras att bestraffning kan minska antalet misstag och varna 
anställda.  
 
Synen på åtgärder vid avsiktliga brott mot IT-regler är samstämmig mellan alla informanter, 
samtliga informanter betonade att om det framgår att det funnits uppsåt bakom brottet gäller 
avskedning vilket utvecklas vidare av informanten från företag A som förklarar att en 
polisanmälan även kan göras beroende på skadan. Vid brott mot IT-regler på grund av 
oavsiktliga misstag eller ovarsamhet innebär det enligt samtliga informanter ett samtal och 
utbildning med personen i fråga, det kan även återkopplas till informanternas svar kring hur 
anställdas misstag och ovarsamhet kan minimeras, vilket var med utbildning. IT-
säkerhetskonsulten påpekade även att det ibland kan vara en dålig IT-avdelning som är 
orsaken till att misstag sker.  
 
Det finns en tydlig enighet bland informanterna samt teorin om att brott med uppsåt bakom 
ska bestraffas medan misstag och ovarsamhet ska åtgärdas med utbildning av den anställda, 
informanten från företag B anser att utbildning i sådana fall gynnar både den anställda och 
organisationen långsiktigt. 
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6 Analysresultat 
Kapitlet utgår från forskningsfrågan och syftet med uppsatsen. Den genomförda analysen i 
kapitel 5 mellan teorin och den insamlade empirin fungerar som ett underlag för de slutsatser 
som kommer att redogöras i följande kapitel. Slutsatserna besvarar forskningsfrågan och 
innefattar ett antal förslag. 

 Undersökningens resultat 
För att besvara frågan på ett tydligt sätt, har två centrala begrepp från forskningsfrågan 
fokuserats på, det är utformandet av och arbetet med IT-regler. Utforma är ett 
samlingsbegrepp i uppsatsen för hur IT-regler bör framställas, dokumenteras, kategoriseras 
och uppdateras. Arbeta är ett samlingsbegrepp gällande utbildning och motivering av de 
anställda men omfattar även åtgärdstagande med fokus på misstag och ovarsamhet.  
 
Undersökningens resultat kommer att bidra med ökad förståelse kring hur IT-regler bör 
utformas och arbetas med för att förebygga det interna hotet som orsakas av misstag och 
ovarsamhet. Resultatet kan användas av företag och organisationer som vill förbättra sin IT-
säkerhet och minimera misstag och ovarsamhet hos de anställda. Uppsatsens bidrag kan även 
användas vid utformningen av och arbetet med IT-regler. 

 Hur bör IT-regler utformas 
IT-regler ska stödja organisationens IT-säkerhet och de anställdas vardagliga arbete. 
Framställda IT-regler ska reflektera organisationens arbetssätt, processer och mål. 
Framställning av IT-regler får inte resultera i att de blir oföränderliga, då hot och attacker men 
även lagar och revisioner förändras kontinuerligt, vilket innebär att även IT-reglerna måste 
förändras eller uppdateras. Utöver det är det viktigt att framställningen av IT-regler anpassas 
efter organisationen och inte enbart efter tidigare mallar. Tidigare mallar och standarder kan 
användas för att framställa generella IT-regler som omfattar aspekter som är vanliga inom de 
flesta organisationer.    
 
Gällande dokumenteringen av IT-regler bör språket vara utformat på ett lättförståeligt och 
vardagligt sätt, då dokumentet är avsett som ett stöd för de anställda. En slutsats som kan dras 
utifrån analysen är att en organisation måste anpassa språket efter målgruppen som IT-
reglerna är ämnade för. Det vill säga att IT-regler för en IT-avdelning inte ska ha samma 
språk som IT-regler för vanliga anställda, det kan ses som en självklarhet dock det problemet 
ändå. Dokumentet måste även beskriva potentiella hot och attacker för att förbereda den 
anställda inför eventuella incidenter. En slutsats kring kategorisering av IT-regler är att 
kategoriseringen tillhandahåller en tydligare bild över vad olika IT-regler omfattar och 
innebär, det är att föredra istället för att ha ett antal överlappande och ostrukturerade regler. 
Kategoriseringen måste även anpassas efter organisationens struktur och arbetssätt.   
 
Det är ett måste att IT-regler uppdateras kontinuerligt då potentiella hot och attacker alltid 
förändras. Även revisioner eller lagkrav förändras och därför måste IT-reglerna samspela med 
det, annars finns risken för att IT-reglerna är utdaterade vilket leder brister inom IT-
säkerheten. 

 Hur bör arbetet med IT-regler gå till 
En slutledning är att utbildning av de anställd kring IT-regler är det mest effektiva sättet för 
att minimera deras misstag och ovarsamhet. Genom att dessutom utbilda anställda kring hot 
och andra attacker som kan förekomma får de anställda kännedom om aktuella hot. Även det 



 

- 33 - 
 

bidrar med att minimera misstagen och ovarsamheten. Analysen har också påvisat att 
utbildning är rätt verktyg vid tillrättavisning av anställda som oavsiktligt begått misstag eller 
varit ovarsamma.   
 
Genom att involvera anställda i arbetet med IT-regler motiveras de till att respektera och följa 
IT-reglerna. Vid brist på motivation eller förståelse hos de anställda ökar risken för att de ska 
förbise IT-reglerna. Analysen påvisar att motivation kan uppnås genom att öka förståelsen hos 
de anställda och genom att involvera dem i arbetet med IT-regler. En positiv inställning inom 
organisationen kring IT-regler är också något som analysen konstaterar har en avgörande 
betydelse för anställdas följsamhet.   
 
Bestraffning som en åtgärdsmetod för brott mot IT-regler är inget centralt i uppsatsen dock är 
det värt att nämna att analysen påvisat att bestraffning ska ske vid avsiktliga brott. Oavsiktliga 
brott åtgärdas bäst med utbildning av den anställda för att undvika framtida misstag. 

 Metodreflektion  
Vi anser att vi hade kunnat utföra fler intervjuer på andra företag för att få flera perspektiv 
kring uppsatsens fenomen, det förekom dock svårigheter med att göra det då de flesta 
företagen som kontaktades inte kunde medverka. Det var något vi hade i åtanke tidigt under 
arbetet och den alternativa planen blev att företag som tackade ja studerades på djupet. Med 
det menas att den data som samlats in har samlats in under flera intervjuer för att på sådant 
sätt få en ännu mer fördjupad inblick i företagets arbete med IT-regler och interna hot. 
Anledningen till att många företag inte medverkade är med stor sannolikhet att frågor kring 
anställdas misstag och ovarsamhet är ett känsligt ämne som många företag inte vill dela med 
sig av till externa parter.  
 
Recker (2013) diskuterar styrbarhet och generalisering och menar att de två aspekterna är 
viktiga att tänka på under en undersökning. Styrbarhet innebär hur kontrollerbar eller styrbar 
undersökningen är, kvalitativa metoder innebär mindre styrbarhet då det är ganska svårt att 
förutse det som kommer att samlas in. Kvantitativa metoder möjliggör för en ökad styrbarhet 
då det sällan finns möjlighet för motiverade eller utvecklade svar. Då undersökningen använt 
sig av intervjuer har det inneburit en mindre styrbarhet.  
 
Då syftet med uppsatsen är att generera förslag på hur IT-regler bör utformas och arbetas med 
för att förebygga misstag och ovarsamhet hos anställda innebär det att det krävs någon form 
av generalisering. Recker (2013) förklarar att generalisering uppnås enklast med kvantitativa 
metoder dock kan det även uppnås med kvalitativa metoder. Därför hade undersökningen 
kunnat använda en enkätundersökning för att skapa en mer precis generalisering, det utfördes 
ingen enkätundersökning då den insamlade empirin ansågs vara tillräcklig för att besvara 
forskningsfrågan. 

 Diskussion  
Undersökningen har resulterat i förslag på hur IT-regler ska utformas och arbetas med för att 
förebygga anställdas misstag och ovarsamhet. Empirin som samlats in har som syfte att 
utforska och öka förståelsen kring de olika fenomenen i uppsatsen. Tidigare litteratur som 
användes utgjorde en grund för uppsatsen som sedan användes för att skapa frågor till 
företagen, därefter användes litteraturen i kapitel 5 för att analysera den och empirin och 
sedan skapa en generalisering kring utformning och arbete med IT-regler.   
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Strukturen för analysen hade vi kunnat utforma på flera olika sätt. Genom en tematisk analys 
har analyskapitlet fokuserat på de olika fenomenen som ingår i arbete och utformning. Det 
gjorde att analysen inte lyfter fram informantens eller företagens åsikter, utan det viktiga var 
informationen.    
 
Resultatet från undersökningen anses uppnå en generaliserbarhet, då flera av svaren från 
företagen överensstämde med informationen från teorin. Utöver att informationen mellan 
företagen och teorin överensstämde till en högre grad har en IT-säkerhetskonsult använts för 
att validera informationen. Vi ser även att en kompletterande enkätundersökning eller intervju 
med anställda från företagen hade gett ett annat resultat, resultatet hade då innefattat flera 
perspektiv vilket hade medfört ytterligare information att analysera och jämföra.     
 
Resultatets betydelse för andra intressenter och praktiker kan användas för att bilda en 
uppfattning angående området, speciellt för de som är nya till området om IT-regler. 
Fortsättningsvis kan resultatet användas som en mall eller som kompletterande material vid 
utformning eller arbete med IT-regler. Samtidigt kan resultatet bidra och möjliggöra till 
fördjupad forskning inom området. Området för undersökningen är relativt outforskat med 
goda möjligheter för fördjupad forskning runt forskningsfrågan men även kring fenomenen 
som tas upp i uppsatsen. 

 Förslag till fortsatt forskning 
Undersökningen har forskat inom ett relativt outforskat ämne och det hade kunnat göras på 
flera olika sätt. Enkätundersökningar, intervjuer och observationer är några exempel. Vi anser 
att inför framtida forskning kan det vara bra att tidigt se över ett större antal olika företag. Det 
kommer att behövas då undersökningar kring IT-säkerhetsarbete, som anses vara ett 
tabubelagt ämne, är svåra att utföra. Anledningen är att de flesta företag som tillfrågas inte vill 
dela med sig av sin information kring intern IT-säkerhet till externa parter. Vi rekommenderar 
att en grundlig undersökning av tidigare litteratur görs innan potentiella företag kontaktas, det 
medför att syftet med undersökningen och intervjufrågorna tidigt kan specificeras. 
Anonymitet ska vara en självklarhet inom den framtida forskningen, det gör att det 
ovannämnda problemet undviks. Att kontakta potentiella respondenter eller informanter via 
telefon är något vi rekommenderar då det ger möjligheten att tydligt förklara syftet med 
undersökningen, under samtalet kan även möjligheten till anonymitet understrykas.   
 
Vi finner även att en enkätundersökning skulle behövas vid framtida forskning då det skulle 
kunna öka validiteten i den insamlade empirin. Kvantitativ data hade validerat 
generaliseringen mer och omfattat fler svar.   
 
Vi rekommenderar även att externa hotens koppling till de interna undersöks mer. Det skulle 
behöva göras för att få en bättre förståelse på hur dagens IT-hot är kopplade till mänskliga 
misstag och ovarsamhet inom organisationer. 
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Bilaga 1, Intervjuguide – Företag A 
Personliga frågor 
 

• Vad har du för roll/position inom företaget? 
 

• Hur länge har du arbetat på företaget? 
 

• Har du någon utbildning inom IT-säkerhet?  
 

• Hur väl insatt är du i dagens IT-hot och attacker? 
 

• Har ni stött på några IT-hot hos er? 
 
Frågor om IT-hot 
 

• Finns det några IT-hot som ni aktivt försöker förebygga? 
 

• Håller ni med om att interna delar av verksamheten, ex. anställda, kan utgöra störst hot 
mot verksamheten, pga. bland annat ovarsamhet, missbruk eller till och med avsikt att 
sabotera eller skada företaget? 

 
• Vilka speciella hot är det som oftast förekommer i ditt arbete? 

 
• Vilket syfte bakom har oftast en IT-attack, förstörelse och korruption eller mer stjäla 

och avslöja information? 
 

• Hur tycker du att anställdas misstag och ovarsamhet kan förebyggas? 
 
Hantering av IT-policyer 
 

• Vad finns det för IT-policyer i dagens läge? 
 

• Hur ser arbetet med dessa ut? Är det en separat aktivitet som sker vid enstaka tillfällen 
eller är det sammanfogat i allas dagliga arbete? 

 
• Är policyerna framställda ur en standardmall eller är de anpassade efter företaget eller 

potentiella hot? 
 

• Hur ofta uppdaterar ni dem?  
 

• Hur arbetar ni med att följa upp om policyerna följs av de anställda, övervakas deras 
arbete kontinuerligt eller sker det vid enskilda tillfällen osv. 

 
• Hur ofta uppdateras aspekter kring intern säkerhet jämfört med extern säkerhet? 

 
• Finns det någon form av kategorisering av policyerna i dessa dokument? 

Arbete med IT-policyer 
 

• Om de finns dokumenterade, hur är språket? Tekniskt eller vardagligt? Finns det 
någon att vända sig till vid svårigheter att förstå policyerna? 
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• Finner du struktureringen av en IT-policy som enkel eller svår? Samt varför? 

 
• Får de anställda någon utbildning gällande IT-policyer? Om ja, hur ofta sker detta? 

 
• Hur motiveras de anställda att följa policyerna?  

 
• Hur ser konsekvenserna för brott mot policyerna ut? Har effekten av brottet samt 

avsikt någon påverkan på de straff eller åtgärd som tas? 
 

• Känner du att policyerna kan sänka produktivitet eller påverka arbetet negativt? 
 

• Skulle du säga att era policyers ser till att varje individ vet sitt ansvar för vad dem får 
och inte får göra? 

 
• Skulle du säga att era policyers definierar rättigheter av auktoriserade och obehöriga 

användningar av era system? Segregation of duty pratade du om men vi tänker mer 
specifikt i era policyers. 

 
• Du talade om segregation of duty och fördelningen av rättigheter för användarna. 

Tycker du att ni fortfarande kan hålla användarna effektiva fast ni har rätt så hårda 
rättighetskrav genom era policyer? 
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Bilaga 2, Intervjuguide – Företag B 
Personliga frågor: 

• Vad har du för roll/position inom företaget? 
 

• Hur länge har du arbetat på företaget? 
 

• Har du någon utbildning eller kunskaper inom IT-säkerhet?  
 

• Hur väl insatt är du i dagens IT-hot och attacker?  
 
Frågor om IT-hot: 

• Finns det några IT-hot som ni aktivt försöker förebygga hos er och era kunder? 
 

• Vilka är de vanligaste hoten (IT-hot) du möter i ditt arbete? 
 

• IT-hot uppstår oftast från två olika källor, internt eller externt, vilken anser du utgöra 
det största hotet? Vilken planerar ni mest proaktivt mot?  
 

• Vilka orsaker brukar ligga bakom att människor internt begår misstag och/eller 
missbrukar IT?  
 

• Hur förebygger man att anställda begår misstag eller missbrukar systemen? 
Hantering av IT-policyer: 

• Vad finns det för IT-policyer i dagens läge hos er? 
 

• Hur strukturerar ni IT-policyer för era kunder? (Kategorier?) 
 

• Hur ser arbetet med dessa ut? Är det en separat aktivitet som sker vid enstaka tillfällen 
eller är det sammanfogat i allas dagliga arbete? 
 

• Är policyerna framställda ur en standardmall eller är de anpassade efter företaget eller 
potentiella hot? 
 

• Hur ofta uppdaterar ni IT-policyerna hos er/kund?  
 

• Hur arbetar ni med att följa upp om policyerna följs av de anställda, övervakas deras 
arbete kontinuerligt eller sker det vid enskilda tillfällen? 

Arbete med IT-policyer: 
• Om de finns dokumenterade, hur är språket? Tekniskt eller vardagligt? Finns det 

någon att vända sig till vid svårigheter att förstå policyerna? 
 

• Får de anställda någon utbildning gällande IT-policyer? Om ja, hur ofta sker detta? 
 

• Hur motiveras de anställda att följa policyerna? Exempelvis med att tydligt förklarar 
hur allvarliga dessa hot är? 
 

• Hur ser konsekvenserna för brott mot policyerna ut? Har effekten av brottet 
samt avsikt någon påverkan på de straff eller åtgärd som tas? 
 

• Känner du att policyerna kan sänka produktivitet eller påverka arbetet negativt? 
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Bilaga 3, Intervjuguide – IT-säkerhetskonsult 
Personliga frågor: 

• Vad har du för roll/position inom företaget? 
 

• Hur länge har du arbetat på företaget? 
 

• Vilka utbildningar/kunskaper/certifieringar har du inom IT-säkerhet?  
 

• Känner du dig uppdaterad gällande dagens IT-hot och attacker? 
 
Frågor om IT-hot 

 
• Vilka är de vanligaste hoten du möter i ditt arbete? 

 
• Är det den interna delen (mänskliga misstag och oaktsamhet) eller den externa 

(cyberattack) som utgör det största hotet mot ett företag?  
 

• Vilka är de grundläggande orsakerna till att mänskliga fel sker inom ett företag? 
 

• Hur minimerar man risken för att människor inom ett företag bryter mot policyer, både 
avsiktligt och oavsiktligt? 
 

• Finns det några hot som kommersiella företag är känsliga mot? 
 

• Vad är de vanligaste motiven bakom en IT-attack? Ex. Finansiell vinning eller 
sabotage? 
 

Frågor om IT-policyer: 
• Vad är en IT-policy för dig? Hur definierar du det? 

 
• Tycker du att ett företag bör följa någon specifik standard eller ska de istället anpassa 

IT-policyerna efter sin verksamhet? 
 

• Hur tycker du att ett företag bör motivera sina anställda att följa IT-policyer? 
 

• Vad bör eller måste innefattas av IT-policyer? 
 

• Vad ska tänkas på vid utformning och uppdatering av IT-policyer? 
 

• Hur bör språket vara för de dokumenterade IT-policyerna? 
 

• Hur ser en god beredskapsplan ut? Vad bör den innefatta och täcka? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 
manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är 
en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 
med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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