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Sammanfattning 

Regulatorisk efterlevnad är ett växande och viktigt ämne i den moderna affärsvärlden. 

Eftersom företag behöver anpassa sig efter regler och ramverk i sitt dagliga arbete. Alla 

organisationer som vill samverka på arbetsmarknaden måste följa och anpassa sig efter 

regler oberoende på företagsstorlek och kapital. Konsekvenserna av att inte följa de 

uppsatta ramverken är till stor del böter eller förhöjda kostnader.  

Denna studie fokuserar på användbarheten av agila tankesätt inom compliance och 

specifikt compliance inom regelverket PCI DSS. PCI DSS är ett ramverk som reglerar 

kortbetalning system som används av en organisation. All säkerhet som involverar 

kunders data under en kortbetalning inkluderas också under detta verk.  

För att utföra denna studie över hur agila metoder fungerar inom compliance har en 

kvalitativ forskningsstrategi genomförts. Empiriskt material har samlats in genom 

intervjuer med företaget CGI. Respondenterna i studien arbetar inom compliance sektorn 

och besitter stor kunskap om ämnet.  

Resultatet av studien visar att respondenterna ser ljust på agila metoder inom compliance 

projekt. Att de hinder som upplevs i dessa projekt kan lindras med hjälp av agila verktyg 

som morgonmöten och strukturerade ansvarsområden.  

Nyckelord: Agil, Compliance, PCI DSS, Regulatorisk efterlevnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Abstract  

Regulatory compliance is an important and growing topic that requires companies to 

adapt to rules and regulations. All organizations that want to be active in the business 

market must follow and adapt to these rules regardless of company size and capital. The 

consequences of not following the regulations are to a large extent fines or increased 

transaction costs. 

This study focuses on the usefulness of agile approaches in compliance and specifically 

PCI DSS regulations. PCI DSS is a framework that regulates the credit card payment 

system used by an organization. All security involving customer data during a card 

payment is also included in this ruleset. 

To execute the research on how agile methods function within compliance, a qualitative 

research strategy has been implemented. Empirical material has been collected through 

interviews with the company CGI. The respondents in this inquiry work in the compliance 

sector and have great knowledge of the subject. 

The results of the study show that respondents view agile methods within compliance 

projects in a positive light. That the obstacles experienced in these projects can be 

alleviated with the help of agile tools such as morning meetings and structured 

responsibilities. 

Keywords: Agil, Compliance, PCI DSS, Regulatory Compliance. 
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1 Inledning 

I dagens samhälle måste företag anpassa sig efter olika sorters regler och ramverk i 
deras dagliga arbete. Dessa regler kan innefatta områden som finans, datalagring och 
informationssäkerhet. Antalet regelverk är många och beroende på företagsgenre 
påverkas organisationer olika.  Upprätthållelse av dessa regelverk kallas compliance. 
Compliance är regulatorisk efterlevnad och går ut på att kontinuerligt vara 
uppdaterad i de regelverk som krävs för att kunna fungera på marknaden (Elgar, 
Parker & Nielsen 2011).  
 
Compliance kan se ut på olika sätt och påverkar organisationer olika. Beroende på 
vad för organisation det är och vilka marknader organisationer arbetar i ändras 
ramverken och kraven. Det alla projekt har gemensamt är att de kostar pengar, 
mycket pengar. Beroende på vad för ramverk som skall implementeras behöver 
bolagen lägga ner tid och pengar för att vara compliant. Konsekvenserna av att inte 
vara compliant är böter, men det största hotet är företagets rykte. Görs ett misstag 
eller ignoreras ett ramverk och något händer, kan det ta flera år att rädda företaget 
image, om inte företaget går i konkurs innan (ICA 2019).  
Projekten som genomförs idag för att uppnå PCI DSS tar oftast lång tid och som 
skrivet tidigare kostar det bolag mycket pengar. I en artikel skriven av Everett (2009) 
så har enbart 70% av stora bolag uppnått de korrekta ramverken.  När det kommer 
till mindre företag med max 1000 anställda ligger siffran på 28%.  
 
Ett ramverk som påverkar alla stora och små organisationer på marknaden är PCI-
DSS. Detta regelverk påverkar alla bolag som tar emot kreditkortsinformation från 
sina kunder (PCI Security standard Council 2018). PCI-DSS står för ”Payment card 
industry data security standard” och är ett regelverk som skapats av ett samarbete 
mellan alla stora kortleverantör. Specifika standarder inom ramverket finns för 
brandväggar, användarlösenord, antivirusprogram m.m. Företag måste alltid lagra 
kreditkortsinformation säkert och virtuellt - aldrig fysiskt (nerskrivet).  
 
I dagens affärsvärld finns det flertal olika metoder att använda sig av när det kommer 
till projektstyrning. Den hetaste metoden idag är Scrum (Scrum.org 2019). I grund 
och botten går Scrum ut på att arbeta tillsammans som ett team för att nå 
gemensamma mål (Schwaber & Sutherland 2017). Scrum är en agil arbetsmetod som 
kan används i en mångfald av projekttyper. De verktyg som Scrum innehåller kan 
bidra till en effektivisering utav bland annat PCI projekt.    
 
Flertal studier visar upp vilka problem och hinder som företag eller personer 
upplever i arbetet med compliance och PCI-DSS. Många av dessa problem som 
upplevs beror till stor del på de arbetsmetoder som används i projekten (Rees 2012).   
 
Sammanfattningsvis skall denna studie undersöka hur agila verktyg kan gynna och 
effektivisera   framtida compliance projekt och projekt med inriktning på ramverket 
PCI-DSS. 
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2 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet är uppdelat i de olika huvudområden som används i denna 

undersökning. Detta är gjorts för att avskilda och strukturera kapitlet på ett effektivt 

och lättförståeligt sätt.  

2.1 Compliance 

I grund och botten betyder compliance att upprätthålla specifika regler och 

förordningar som lagar, standarder eller policys (ICA 2019).  Ett praktiskt exempel 

på vad compliance är ändringarna som behövde ske när EU-parlamentet insatte 

GDPR lagen inom Europa.  Denna ändring gjorde så att alla företag som ville ha sin 

verksamhet inom Europa ändra hur de hanterar kunddata. Nya regler sattes och 

företagen var tvungna att rätta sig efter dem förs att kunna fortsätta sin verksamhet 

(Datainspektionen 2019). 

Compliance beskriver även målen som företaget vill uppnå i sina ansträngningar för 

att säkerställa att de är medvetna att rätt steg och handlingar sker, för att uppnå de 

specifika regelverk som behövs (Elgar, Parker & Nielsen 2011). Det compliance 

inom data och finans fokuserar på är regelbundna kontroller, att regelverken alltid 

uppehålls och inte enbart avklaras och sedan lämnas. Regelverk ändras 

kontinuerligt vilket gör att företagen måste hela tiden följa utvecklingen och rätta 

sig efter den (Elgar, Parker & Nielsen 2011). Exempel på olika regelverk är ”GDPR” 

(Dataskyddsförordningen) som beskrivet ovan, ”KbL” (Kamerabevakningslagen) 

och ”IkL” (Inkassolagen).  

För att kontrollera compliance på ett företag används en metod som heter 

”regulatory audit reports”. En audit är en officiell inspektion av organisationens 

konton, processer och arbetssätt som vanligtvis görs utav ett oberoende organ. 

Granskningsrapporterna utvärderar styrkan och noggrannheten i förberedelserna 

för compliance, säkerhetspolicyer, användaråtkomstkontroller eller 

riskhanteringsprocedurer i samband med en compliance audit (Ataya 2010). Dessa 

audits görs för att kunna kontrollera vad som behövs göras för att företaget ska 

kunna upprätthålla de regler som behövs och vilka svagheter bolaget har i dag. 

Utöver compliance audits som görs av tredje part finns interna (eng. internal) audits 

som görs av anställda på bolaget. Dessa kontroller görs året runt och kan användas 

för att kontrollera var svagheter finns hos företaget. De anställdas egna rapporter 

används för att mäta företagets mål mot produktion och risker (Rouse 2018).   

I företagsvärlden är compliance en del av arbetet. Compliance påverkar alla bolag 

som vill vara på marknaden och är viktigt eftersom de regler/förordningar som 

finns måste följas till varje detalj. Följs inte reglerna kommer företag att hamna i 

långa rättstvister enligt Andanda, Wathuta & Fenet (2017) som slutar i kostsamma 

böter. Företag som inte uppehåller rätt compliance kan få böter upp till 100,000$ i 

månaden. Böternas mängd styrs av vilka regler som inte är compliant för företaget 
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och vilket land företaget är verksam i. Till exempel påverkas inte ett USA stationerat 

företag som bara har sin verksamhet utav GDPR eftersom denna lag enbart påverkar 

bolag som är verksamma inom EU (Datainspektionen 2019).  

För att simplifiera compliance har den blivit uppdelat i tre kategorier: Regulatory, 

Institutional och Individual. De är uppdelade utefter vilken nivå i företagsstyret 

regelverken påverkar (Andanda, Wathuta & Fenet 2017).    

2.1.1 Regulatory Compliance 

Den första kategorin är ”Regulatory” och handlar om stora 

organisationspåverkande regelverk som GDPR och kreditupplysningslagen. Dessa 

påverkar arbetsrutiner och policys för hela organisationen och inte enbart 

avdelningar eller arbetsroller. Kompilationer och fel vid denna kategori handlar i 

detta fall oftast om att företag inte ser vikten av att bli compliant. Företaget saknar 

uppföljningsmetoder på regelverk och saknar korrekta system som kan kontrollera 

och reglera compliance. Företaget saknar en stark ledning som sätter ner foten och 

styr utvecklingen mot reglerna. Företaget kan ha svårt att följa nya lagar som 

uppkommer i landet vilket orsakar förseningar och compliance misslyckanden 

(Andanda, Wathuta & Fenet 2017).  

2.1.2 Institutional Compliance 

Den andra kategorin är ” Institutional” vilket handlar om strukturen och kulturen 

inom företaget. Regelverk som påverkar utvalda verksamhetsdelar inom företaget, 

inte organisationen i helhet.  Exempel på detta kan vara inkassolagen, den påverkar 

enbart de involverade parterna som ekonomiavdelningen, men HR avdelningen 

påverkas inte eftersom de inte är deras område. Noncompliance som sker inom 

denna kategori kan vara etiska kommittéer som inte håller måttet, en destruktiv 

kultur som inte förespråkar compliance och låg nivå på anställdas kunskap 

angående compliance. Anställda på företaget saknar korrekt kompetens för arbetet 

som skall göras vilket skapar säkerhetsrisker och avvikelser från regelverk.  

Faktorer som bidrar till detta är även få eller ickefungerande verktyg för att 

rapportera fel eller kontrollera fel (Andanda, Wathuta & Fenet 2017).  

2.1.3 Individual Compliance 

Sista kategorin är ”Individual”. Denna kategori arbetar efter individerna på 

företaget. Vilket betyder att regelverk som direkt påverkar anställdas 

arbetsuppgifter faller inom denna kategori. Exempel på en regel kan vara att en viss 

yrkesroll behöver ha ett visst klädesplagg på sig under arbetstid av säkerhetsskäl. 

Noncompliance som sker inom denna kategori är oftast att anställda på företaget 

saknar en stark etnisk kompass vilket kan resultera i tveksamma beslut. Anställda 

saknar korrekt kunskap i sina arbetsuppgifter som resulterar i felaktiga handlingar 

och felaktiga beslut. Detta kan göra så att till exempel otrolovliga data används för 

att göra viktiga framtids beslut. Tveksamt beteende och ansvar från individuella 
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anställda påverkar beslut och företagets generella struktur. Tveksamt ansvar 

skapar stora problem eftersom ingen tar ansvar över de uppgifter som ska avklaras 

(Andanda, Wathuta & Fenet 2017).    

Felen som beskrivits ovan i de olika kategorierna skapar så kallade ”compliance 

gaps” där fel och misstag lätt sker som till slut resulterar i svaga eller dåliga beslut  

(Andanda, Wathuta & Fenet 2017). Dessa beslut resulterar i slutändan i böter och 

dåligt rykte för företaget. Böter kan ett företag klara sig igenom men inte ett dåligt 

rykte, kan sänka en hel organisation (Elgar, Parker & Nielsen 2011).  

När det kommer till en organisations interna och externa säkerhet spelar 

compliance en stor roll. Säkerhet för kundinformation och interninformation är ett 

företags högsta prioritet och flertal regelverk måste upprätthållas för att 

åstadkomma detta. Utan kontrollerad säkerhet kan inte ett företag säkerställa att 

känsliga data inte läcker ut och att obehöriga inte kan ta sig in i systemen. 

Compliance grund är att kontrollera och säkerställa att bolag följer och efterhåller 

satta säkerhetsregler för att kunna säkerställa strukturell säkerhet för kunder 

(Andress & Leary 2017).  

2.2 Informationssäkerhet  

Enligt Marr (2018) produceras det 2500 miljarder bytes av data varje dag i vårt 

samhälle. Enbart under de senaste två åren har 90 procent av den aktuella data som 

finns skapats. Data som skapas måste på något sätt skyddas och det är därför 

informationssäkerhet finns. Enligt Lindberg (2013) kan informationssäkerhet 

beskrivas som de åtgärder som vidtas för att förhindra att information: görs 

tillgänglig för obehöriga, förändras och att information ska kunna utnyttjas i 

förväntad utsträckning och inom önskad tid. 

Det finns två olika typer av informationssäkerhet, teknisk och administrativ. Detta 

görs för att dela upp risker och processer beroende på vilken typ av information det 

är och vad eller vem som hanterar det. De två arbetar i symbios för att hålla 

information säkert på alla fronter på företaget. 

2.2.1 Teknisk Säkerhet 

Teknisk säkerhet innefattar säkerheten om tekniken som används. Hur säkerheten 

hanteras i olika it-resurser som datasystem, hård och mjukvara. Hur information 

lagras och spåras. Brandväggar och virusskydd är exempel på olika tekniska system 

som inkluderas i denna typ av säkerhet (Alshami 2013).   

2.2.2 Administrativ Säkerhet 

Administrativ säkerhet innefattar säkerheten inom hela företaget. Detta innefattar 

generellt säkerhetsarbete som riskanalyser, policyskapelser, utbildningarna och 

ledningssystem. Hur styrningen och uppföljningen av informationssäkerheten ska 
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se ut i verksamheten och på vilket sätt informationstillgångarna skall kontrolleras 

(Alshami 2013).   

Informationsskydden som sätts upp kan se ut på olika sätt, allt från enkla 

skyddsregler till komplicerade säkerhetssystem. En enkel skyddsregel på ett bolag 

kan vara att ha x antal bokstäver i lösenorden eller att lösenorden inte ska innehålla 

riktiga ord utan bara slumpvisa bokstäver. En annan regel skulle kunna vara att 

varje användare har ett eget konto och inga konton delas mellan anställda, på detta 

sätt kan all aktivitet kontrolleras. Komplicerade lösningar är nätverks relaterad och 

lagrings relaterad säkerhet. Hur företaget ska hålla obehöriga personer ute och hur 

information ska skyddas från läckor (MSB 2015).  

2.2.3 AIC Modellen 

För att modellera principer och policys i ett företag för generell 

informationssäkerhet används bland annat AIC modellen (Heter också CIA men kan 

förknippas med ”Central Intelligence Agency” enligt Rouse, Haughn & Gibilisco 

(2015)). Den beskriver tre viktiga mål med informationssäkerhet (Nweke 2017).  

Första målet är ”Availability” vilket betyder tillgänglighet. Med tillgänglighet menas 

det att de personer som har rättigheter att vara i ett system skall kunna vara där. 

Systemen skall fungera och hantera processer på rätt sätt så de är tillgängliga till de 

som har rättigheter att använda dem (Nweke 2017). 

Andra målet i AIC modellen är ”Integrity” vilket betyder riktighet. Med riktighet 

menas det att information som hanteras, skickas och lagas skall förbi oförändrad. 

Under informationens flöde genom systemet måste komma fram som när den kom 

in. Enligt Nweke (2017) är ett bra exempel att om ett meddelande skickas får de inte 

ändras under vägen eftersom de kan resultera i en annan mening av meddelandet 

eller att meddelandet blir oläsbart/korrupt. 

Sista målet i AIC modellen är ”Confidentiallity” och betyder konfidentialitet. Med 

Konfidentialitet behöver rätt person/system/process ska ha tillgång till rätt 

information (Nweke 2017). Bara personer med rättigheter skall ha åtkomst till de 

system som de arbetar med och ingen annan. I grunden handlar detta mål om att 

förhindra att obehöriga personer ser information som är känslig eller viktigt. 

Exempel på känsliga data enligt Nweke (2017) kan vara användarnamn, känsliga 

filer och lösenordskombinationer.  

2.2.4 Kunskapsdomän  

Enligt Ataya (2010) finns det fem domän steg för att ta fram kunskap om 

informationssäkerheten inom företaget.  

• Domän 1 – Informationssäkerhets Styrning: Upprätta och upprätthålla en ram 

för att kunna säkra att informationssäkerhetsstrategier är anpassade efter de 

affärsmål som är uppsatta samt i enlighet med gällande regler och lagar 
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• Domän 2 - Risk Hantering: Identifiera och hantera säkerhetsrisker för att 

uppnå de uppsatta målen. 

• Domän 3 – Informationssäkerhets programutveckling:  Skapa och hantera ett 

program för att implementera säkerhetsstrategier. 

• Domän 4 – Informationssäkerhets program hanterare: Övervaka 

informationssäkerhets aktiviteter för att utföra det skapade programmet.  

• Domän 5 – Incidenthantering: Planera, utveckla och hantera en kapacitet att 

hitta, hantera och lösa informationssäkerhets incidenter.  

Det är viktigt att företagets organisation förstår vikten av både säkerhet och 

compliance. Dessa två aktiviteter arbetar i symbios, för att uppnå compliance måste 

säkerheten på företagen vara kontrollerat. Har inte organisationen en djupare 

förståelse så riskeras det göras missbedömande och felaktiga beslut i affärsfrågor. 

2.3 Payment Card Industry - Data Security Standard  

Som beskrivet ovan så behöver företag uppfylla flertal regelverk för att uppnå 

godtycklig nivå av compliance. En av dessa regelverk är ”Payment Card Industry - 

Data Security Standard (PCI DSS)”. PCI DSS är regelverket som involverar betalnings 

kort och dess säkerhetsprocesser. PCI DSS kontrolleras inte utav staten/genom lagar 

utan när ett kontrakt skrivs med en kort hanterare så inkluderar detta att PCI DSS 

skall upprätthållas. Det är inte bankernas eller kortleverantörernas ansvar att 

företaget upprätthåller reglerna utan själva organisationen som avtalat kontraktet 

(PCI Security standard Council 2018). 

Alla företag som bearbetar, lagrar eller överför betalningskortdata måste 

implementera denna specifika standard för att förhindra att korthavarens data läcker 

eller bestjäls. Företagets korthanteringsmetod och processmiljö bestämmer vilka PCI 

DSS-krav som gäller för det specifika företaget, till exempel om korthanteringen sker 

över öppna nätverk måste specifika krav uppfyllas för att kunna styrka säkerheten 

(PCI Security standard Council 2018). PCI DSS är ett antal krav för kortsystem 

(betalningssystem) och alla handlingar som sker mellan de involverade parterna, när 

ett företag vill sälja produkter via kort transaktioner (PCI Security standard Council 

2018). De parter som inkluderas i detta är kortägare, företaget, mottagarbanken, 

kortleverantören och transaktionsbanken.  

I figur 1 nedan visa en karta över hur en korttransaktion fungerar med de tidigare 

nämnda parterna. Kortägaren gör en betalning via företagets korthanteringssystem. 

Företaget skickar sedan informationen direkt till mottagarbanken (företagets bank) 

som i sin tur skickar det till kortleverantören. Kortleverantörens nätverk begär sedan 

betalningstillstånd utav kundens bank för att klargöra betalningen.  
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PCI DSS är utvecklat genom ett samarbete mellan Visa, MasterCard, American 

Express, Discover Financial Services, JCB International som etablerades 2006. 

Anledningen till att detta samarbete skapades är för att främja kund korts 

datasäkerhet på en global nivå. Standarden som samarbetet skapade har intention att 

reducera risken för data haveri/läckor genom att bland annat handleda handlare med 

specifika riktlinjer för att kunna skydda kundkontons data (Ataya 2010).  Denna 

handledare arbetar specifikt med att hjälpa och stötta företag med att uppnå de krav 

som PCI DSS handlar om. Yrkesrollen heter ”Qualified Security Assessors” (QSA) och 

hyrs ut av serviceföretag som till exempel CGI vilka i sin tur är kvalificerad av PCI 

Säkerhetsstandards styrelsen. QSA är kvalificerade av styrelsen för att hjälpa bolag 

uppnå de rätta kraven. QSA utvärderar risker och compliance nivå på bolaget (Rees, 

2012).  

Innan detta samarbete skapades så arbetade varje kortföretag utefter ett eget 

säkerhetsprogram. Intentionerna för varje program var lika men de innehöll ändå 

skillnader vilket gjorde att det inte kunde säkerställa en enhetlig standard på 

marknaden (Everett 2009). 

Standarden styrs och regleras utav en sammansatt styrelse som heter ”PCI Security 

Standards Council”. I dagsläget finns det tre stora uppdateringar på regelverket. 

Första versionen släpptes i december 2004 och har sedan dess uppdaterats 

kontinuerligt, senaste uppdateringen är maj 2018 (PCI Security standard Council 

2018). 

I helhet så består hela regelverket av sex huvudområden(huvudkrav), dessa områden 

är uppdelade efter de olika stegen som finns för att uppehålla säkerheten för kunden. 

Exempel på detta kan vara brandväggar och kryptering av kunddata (PCI Security 

standard Council 2018). 

 

 

Figur 1 -Betalningstransaktion (Gifttool 2019) 
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Enligt Sentor Managed Security Service (2019) förklaras de första 6 grundkraven på 

detta sätt: 

1. Säkerheten i nätverk 

Transaktioner skall kunna göras i ett nätverk, då måste säkerheten i detta nätverk 

upprätthållas. För att uppehålla denna säkerhet måste autentiseringsuppgifter, 

personliga identifieringsnummer (PIN) och lösenord kunna bytas ofta och bekvämt 

av kunderna själva. Brandväggarna som används av skall vara tillräckligt robusta för 

att vara effektiva utan att orsaka svårigheter för kortinnehavare och leverantörer. 

2. Skydda kortinformationen 

För att kunna lagra kortinnehavarens information måste skydd implementeras. Data 

och information som födelsedatum, personnummer, postadress, telefonnummer etc. 

måste säkras från dataintrång. Kortdata som överförs via öppna nätverk måste 

krypteras på ett effektivt och funktionellt sätt för att kunna säkerställa säkerhet. När 

det gäller betalkortstransaktioner är digital kryptering viktigt eftersom hotet för 

läckor eller attacker är stort, speciellt inom E-handel.   

3. Skydd mot sårbarheter 

För att skydda system från illvilliga hackare ska frekventa uppdaterade 

antivirusprogram, anti-spyware och anti-mailware lösningar användas. 

Operativsystem och användarprogram skall regelbundet uppdateras för att kunna 

säkerställa den förväntade säkerhetsnivån. 

4. Behörighetskontroller 

För att kunna säkerställa behörighetskontroll måste tillgång till systeminformation 

och generell verksamhet begränsas och kontrolleras. Unika och konfidentiella 

identifikationsnamn eller nummer bör tilldelas till varje person som använder 

systemet. Detta för att kunna skapa en nivå av säkerhet där alla aktioner kan 

övervakas och kontrolleras.  

5. Övervakning och tester 

Nätverket systemet använder och själva systemet måste ständigt övervakas och 

regelbundet testas för säkerhets svagheter, detta för att säkerställa att alla 

säkerhetsåtgärder är på plats. Att alla processer fungerar korrekt och hålls 

kontinuerligt uppdaterade för att förminska svagheter i säkerheten.  

6. Användning av säkerhetspolicy 

Sista Kravet är att ta fram en formell informationssäkerhetspolicy. Den ska 

upprätthållas och efterföljas av alla som använder systemet och alla involverade 
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parter. Vid bristande uppföljes bidrar detta till konsekvenser som kan påverka alla 

användare av systemet. 

Utöver de sex huvudområden finns det tolv underkrav som går djupare in på varje 

krav. Varje huvudkrav har 2 underkrav, utom nummer fyra som har tre och nummer 

sex som har en. Dessa underkrav kan vara allt från att upprätthålla 

brandväggskonfigurationer för att skydda betalkortsdata till att kryptering av 

överföringar görs.  Dessa underkrav är fördjupningar på de huvudkrav som beskrivits 

tidigare. De skulle kunna ses som en förenklad checklista för ett företag som vill 

uppnå compliance. Dessa två krav delas sedan upp till 200+ mindre krav som går in 

på specifika system eller processer för att på en djupare nivå uppehålla compliance 

inom PCI och skydda betalkortsdata. Det alla krav och regler vill uppnå är skyddad 

kunddata (Hoelh 2012). Nedanför i figur 2 kan alla sex huvudkrav ses tillsammans 

med de tolv underkraven. 

För att sedan kunna gå djupare på varje huvudkrav finns det något som kallas ram 

(eng. scope). Enligt PCI Security standard Council (2018) är detta ”Identifiering av 

Figur 2 - PCI DSS (PCI Security Standards Council 2018) 
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personer, processer och teknik som interagerar med eller annars skulle kunna 

påverka säkerheten för kortinnehavarens data. " Det kan beskrivas som en typ av vy 

(eng. view) som går ner på processnivå för att kontrollera en tydlig upprätt av kraven 

i den valda situationen. En ram skulle till exempel vara säkerheten på trådlösa 

kopplingar som Bluetooth inom ett nätverk. Alla dessa rammar måste vara inom 

”CDE” (Cardholder data enviroment), miljön som på något sätt hanterarkortägarens 

data.  Är de inte inom CDE är det inte en ram för PCI (Librizzi 2017). 

Grundläggande syftet med PCI är att skydda kunddata medhjälp av kontrollerad 

informationssäkerhet under obestämd tid.  Företaget måste kontinuerligt kontrollera 

att kraven uppehålls för att kunna säkerställa att kundersinformation är säkert och 

att företaget är PCI compliant.  Samarbetet mellan Compliance, informationssäkerhet 

och PCI DSS är stort. De arbetar tillsammans i symbios för att tillsammans nå de krav 

och mål som är satta. PCI DSS utgår ifrån att information och processer sker på ett 

säkert sätt med hjälp av korrekt information och att rätt människor har tillgång till 

det. När denna säkerhet av information och handlingar sker är compliance uppnådd 

vilket i sin tur gör att företaget kan externt visa att processerna sker på ett korrekt 

sätt. Saknas säkerheten uppnår inte företaget de krav som PCI DSS kräver vilket i sin 

tur resulterar till att företaget inte upprätthåller compliance.  

2.4 Agila tankesätt & Verktyg  

Att ha ett agilt tankesätt är att tänka utanför ramarna av vad traditionell 

projekthantering är. Själva order ”agile” betyder i detta sammanhang ”lättrörligt” på 

svenska och menar att förmågan att manövrera finns. Att arbeta med det som finns 

tillhands nu och producera den absoluta produkten möjligt med de redskap som finns  

(Amlber & Holitza 2012).  

Agila tankesättet går ut på att bland annat bryta ner större projektdelar till flera 

mindre och mer hanterbara bitar som sedan kallas iterationer. Dessa iterationer 

skapas för att kunna koncentrera och kontrollera arbetskraften på de specifikt valda 

delarna. Iterationerna är tidsbestämda och varje iteration har en eller flera bestämda 

delar som skall avklaras. I slutet av varje iteration så borde ett resultat ha skapats, 

resultatet kan vara att den del som valdes är nu avklarad och nu kan nästa iteration 

starta (Taymor 2013).  

Varje resultat av iterationerna skall kunna skickas ut och fungera. Detta betyder att 

projektet dellevererar efter varje iteration. Att en funktionell vara levereras till 

kunden som kunden även kan använda. Ett exempel på detta skulle kunna vara ett 

miniräknarprogram, vid varje iteration skapas en ny funktion. Efter varje iteration 

kan kunden/användarna använda de nya funktionerna men även de som blivit 

skapade i iterationerna innan. Detta skapar snabb feedback från både användarna och 

intressenterna.  Det agil utveckling erbjuder är att designers, utvecklare och 

finansanställda arbetar tillsammans kontinuerligt för att nå gemensamma mål 
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(Taymor 2013). Exempel på agila metoder i projektvärlden är Extreme Programming, 

Lean Software Development och Scrum (Agile Sweden 2011).  

Enligt Cunningham (2001) går de agila tankesättet ut på fyra värderingar.  

Individer och interaktioner framför processer och verktyg, Fungerande programvara 

framför omfattande dokumentation, Kundsamarbete framför kontraktsförhandling, 

Anpassning till förändring framför att följa en plan. 

Dessa värderingar är de agila manifestet och är byggstenarna de agila 

arbetsmetoderna är uppbygga efter (Cunningham 2001). Dessa riktlinjer används 

som modellregler i företagets egna väg mot ett agilt tankesätt i sin utveckling. Utöver 

dessa fyra värderingar finns det tolv kärnprinciper som hjälper företag att bli agila, 

det är inte de verktyg som används utan sättet företaget planerar och utför sitt arbete 

(Amlber & Holitza 2012). 

En arbetsmetod som inte följer det agila tankesättet är vattenfallsmetoden. Denna 

arbetsmetod är inte lika modern som de agila och utvecklades under 1950 talet för 

att hantera stora projekt och anses vara en av de traditionella metoderna (Amlber & 

Holitza 2012). Vattenfallsmetoden går ut på att systematiskt utveckla mjukvaran i 

steg. Varje steg behöver avklaras för att kunna fortsätta till nästa steg. Detta betyder 

att utvecklarna inte kan börja designa mjukvaran före en kravspecifikation har gjorts, 

det samma gäller kodningen, designen behöver vara klar först. (Amlber & Holitza 

2012) 

Största skillnaden mellan de agila tankesätten och traditionella metoder är att 

”backtracking” och att ändringar i efterhand är svårt att genomföra. Detta betyder att 

när varje steg anses vara klart måste det vara helt klart för att ta ett steg tillbaka 

fungerar inte (Amlber & Holitza 2012). Har projektet lämnat kravspecifikations 

steget så är kravspecifikationen klar. Den största skillnaden är att senare steg får inte 

påbörjas fören steget innan är klart, vilket betyder att konstruktion inte kan ske fören 

att design är färdigt. Vilket är hela motsatsen till agil där ändringar och hopp mellan 

steg kan göras i nästkommande iteration och inte påverkar projektet på lika stor skala 

(Amlber & Holitza 2012). 

Det finns flera olika metoder att uppfylla ett agilt tanke- och arbetssätt. Nedan 

beskrivs en av de stora agila metoderna som heter Scrum och som bidragit till stor 

användningen av agilt tänk inom projekt (Scrum.org 2019).  

Scrum är en av de mest populära formerna av agila arbetssätt som finns på 

marknaden enligt Scrum.org (2019). I grund och botten går Scrum ut på att arbeta 

tillsammans som ett team för att nå gemensamma mål (Schwaber & Sutherland 

2017).  

När ett Scrum projekt startas upp och planeras skapas först av allt en ”Product 

Backlog”. Denna backlogg innehåller alla krav och funktioner som projektet skall 
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innehålla vid slutskedet. Denna fungerar ungefär som vattenfallsmetodens 

kravspecifikation. Backloggen ger utvecklingsteamet möjligheten till att inspektera 

och adaptera deras planeringsstruktur utefter kraven (Gonçalves 2018).  

Scrum använder sig av iterationer precis som agila grundprincipen förespråkar men 

här kallas de för ”Sprints”. En Sprint pågår ungefär i en månad eller mindre och precis 

som iterationerna så skall ett potentiellt ”releasable” resultat skapas. Skillnaden är 

att i Sprints får inte ändringar göras som förändrar sprintens slutgiltiga mål  

(Gonçalves 2018). I början av varje sprint så görs en ”Sprint Backlogg”, det är en 

miniversion av backlogen som är beskriven ovan. I backloggen så görs en lista av de 

krav och funktioner som teamet skall arbeta på under sprinten. Dessa krav och 

funktioner skall sedan vara slutresultatet av sprinten och vara klara att visa upp för 

kund. Det är genom dessa backloggs kan projektet följas och ett preliminärt slut 

datum kan tas fram (Schwaber & Sutherland 2017). 

Arbetsuppgifterna i ett Scrum projekt är uppdelade i flera olika arbetsroller. 

Scrummästare, produktägare och utvecklarteam. Scrummästarens uppgift är att leda 

Scrumteamet och försäkra att teamet förstår vad och hur uppgifter skall göras  

(Gonçalves 2018). Den andra ansvarsrollen är produktägaren och dennes 

huvudsakliga roll är att maximera utvecklarteamets arbete som sedan ska resultera i 

en optimal produkt. Denna roll innefattar även att hantera produkt backloggen. Detta 

involverar att identifiera viktiga delar och strukturera backloggen så att teamet kan 

uppnå de utsatta målen. Till sist så äger även produktägaren själva slutgiltiga 

produkten. Denna roll innefattar även ägandet av själva produkten som skapas  

(Gonçalves 2018). Den sista rollen i Scrum är själva utvecklarteamet vilket består av 

utvecklarna som producerar produkten. Enligt Gonçalves (2018) så består 

utvecklingsteamet av professionella utvecklare och deras huvuduppgift är att göra 

produkt backloggen till verklighet. 
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3 Problemområde  

I detta kapitel kommer problemets formulering beskrivas samt studiens 

frågeställning.  Avgränsningarna som görs i dennas studie är beskrivna tillsammans 

med forskarens förväntade resultat.  

3.1 Problem/fråga 

I dagens samhälle finns det flertal regler och förordningar som både stora som små 

företag måste rätta sig efter. Fokuset i denna studie är regelverket PCI DSS som är 

beskrivet i detalj ovan, detta regelverk påverkar alla företag som vill sälja produkter 

genom korttransaktioner (Ataya 2010). PCI är uppdelat och strukturerat i huvudkrav 

och underkrav. Detta betyder att när kontrollen av compliance nivån görs 

kontrolleras alla kraven systematiskt. Regelverket PCI har funnits länge och har en 

stark värdegrund på kortmarknaden (Morse & Raval 2008). De parter som tagit fram 

detta regelverk är de största bolagen på marknaden vilket gör detta verk pålitligt. De 

har tillsammans skapat en genuin standard som skall hjälpa kunder som bolag inom 

affärsvärlden. 

 Genom att införa agila tankar och metoder i upprätthållnings syfte (av PCI) skulle 

denna strukturerade kunna bibehållas och teoretiskt sätt effektiviseras genom 

användningen av iterationer (Schwaber & Sutherland 2017).  

Agila verktyget Scrum använder sig av en tydlig struktur och är grundad i ren agilanda 

vilket gör att den i princip kan implementeras in i arbetet med ett tydligt regelverk 

tack vare sprints och projekt ”backlogging”. Verktygen som Scrum har kan ses som 

optimala för att implementera agila tankesätt i denna studie. Enligt Gittfried, Lenhard, 

Bohmayr & Helbing (2017) ses agilt tankesätt som en styrka eftersom den bidrar med 

flexibilitet utan att tappa struktur. De anser även att eftersom regelverk ändras och 

uppdateras kontinuerligt så hjälper agila metoder, tack vare just denna flexibilitet. 

Eftersom PCI arbetar med strikta krav och regler är backlogging och 

projektplaneringen ett bra sätt att implementera dessa verktyg (Schwaber & 

Sutherland 2017).  

Forskning och undersökningar inom detta område är få. Därför anses det viktigt att 

undersöka för att ta reda på om tesen går att förverkliga, om de kan bidra till 

effektivisering inom upprätthållning av regelverk. Den forskning som finns i nuläget 

är undersökningar på hur agilt tankesätt påverkar compliance i helhet och inte 

specifikt regelverket PCI DSS (Ataya 2010). Forskning inom alla tre områden 

tillsammans finns ej och är ett motiv till att denna studie borde göras. Det som i grund 

och botten skall undersökas är om agila tankesätt kan effektivisera och förenkla 

arbetet mot i helhet compliance och specifikt i regelverket PCI DSS.  
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3.2 Frågeställning 

Studiens syfte är att i med hjälp av agila tankesätt och arbetsmetod undersöka om 

framtagandet av compliance och specifikt regelverket PCI DSS kan förenklas och 

effektiviseras. Studien kommer även att undersöka om agila arbetsmetoder kan ge 

negativa resultat och försvåra upprätthållningen av PCI DSS compliance. Kan de 

gynna företagets egna arbetsrutiner? Skapar det mer komplikationer? Kan 

förändringar hanteras på stabilare sätt? Är det enklare att upprätthålla de kraven som 

arbetas med och vid regeländringar kan de hanteras strukturerat? Finns det negativa 

slutsatser av att använda agila verktyg vid PCI DSS compliance? 

Frågeställningen som ska besvaras är följande: 

”Hur kan användandet av agila verktyg förenkla och effektivisera compliance i helhet 

och arbetet emot regelverket PCI DSS”?  

3.3 Avgränsningar 

Avgränsningen som görs i denna studie är valet av agila verktyg. I denna studie 

kommer verktygen som ingår i metoden Scrum användas för att effektivisera PCI 

DSS Compliance. Denna metod valdes eftersom det är den största och mest använda 

metoden på marknaden och som använder sig av alla klassiska agila verktyg. 

Metoden är djupt dokumenterad vilket skapar en stark vetenskaplig bakgrund och 

bevisar att metoden fungerar i stora som små projekt. 

3.4 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet av denna undersökning är att se om implementation av 

agila arbetsmetoder kan effektivisera och minimera misstag vid compliance arbetet. 

Kommer en effektivisering med hjälp av verktygen kunna ses och kan felmarginalen 

sjukna?  

Eftersom att arbeta utefter den agila tankesättet går ut på iterationer och regelverk 

förändras och uppdateras kontinuerligt så kan metoden bidra till att företag kan 

hålla sig compliant, i detta fall i regelverket PCI DSS.   

Genom intervjuer kommer en arbetsbild kunna skapas utefter hur företaget arbetar 

för att få sina kunder compliant. Denna arbetsbild kommer sedan kunna jämföras 

med agila verktygen och sedan kunna integreras på ett simpelt och strukturerat sätt.  

En övergång från dagens arbetssätt kan ske eftersom agila metoder som Scrum är 

strukturerat runt sina iterationer vilket i praktiken kan fungera väl med ett 

regelverk. Det som inte kan implementeras är en ”live” leverans (eng. deployment), 

eftersom de inte kan säkerställa att alla krav är uppfyllda efter första iterationen. 

Skulle generella krav kunna avklaras under en iteration skulle en delleverans kunna 

fullföljas och under senare sprints hantera underkrav i mer detalj. Men en stark och 
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grundlig produkt backlogg kan skapas eftersom regelverket är uppdelat i huvudkrav 

och underkrav.  

Genom att undersöka CGI arbetsmetoder tillsammans med arbetslaget kommer en 

djupare förståelse för deras arbetssätt kunna skapas vilket kommer hjälpa med 

skapelsen av en helhetsbild över hur agila verktyg kan gynna compliance arbete.  
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4 Metod  

En kvalitativ studie har gjorts för att söka efter hur utförandet av en agil metod kan 

användas vid PCI DSS Compliance. En kvalitativ undersökning går ut på att tolka och 

prioritera kvalitén i dokument och handlingar. Till skillnad från kvantitativ 

undersökning som går ut på att samla en större mängd data och sedan föra beslut 

utefter datamängd (Lindblom2018).  

I kvalitativa studier enligt Hedin (2011), utgår forskaren från att verkligheten kan 

uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv 

sanning. Forskaren kan därför själv inte formulera relevanta enkätfrågor kring 

forskningsområdet som sedan kan besvaras och ge kvantitativ information. 

I kvalitativa studier är forskaren själv redskapet då det gäller att samla in och tolka 

data, vilket gör denna metod mer ”subjektiv” än till exempel ett experiment eftersom 

forskarens egna åsikter och känslor är i fokus.  

Enligt Hedin (2011) är forskningsprocessen i övrigt densamma som kvalitativa 

studier. Forskaren startar med att göra litteratursökningar för att kunna beskriva 

bakgrunden och för att få en djupare förståelse över frågesatsen.  

Arbetsmetoden valdes eftersom det är viktigt att få en realistisk vinkel på hur 

compliance och informationssäkerhet fungerar (Lindblom 2018). Den realistiska 

vinkeln visas i den fallstudie som undersökts med hjälp av respondenterna hos det 

utvalda företaget.  Genom att undersöka arbetsprocesserna och metoder kunde en 

helhetsbild skapas över hur compliance fungerar i dagligt arbete.  

4.1 Vetenskaplig Fallstudie 

En vetenskaplig fallstudie är när man undersöker en händelse eller simulation av en 

händelse och fokuserar på resultatet. Resultatet av en fallstudie är att få djupgående 

kunskaper utifrån det som undersöks. Enligt Hedin (2011) är fallstudier flera olika 

metoder som arbetar tillsammans för att beskriva en miljö eller x antal personer med 

vissa gemensamma karakteristika så noga som möjligt.  

Vetenskapliga fallstudier anses som en bra metod för att kunna undersöka 

efterföljderna som sker när företag inte uppehåller compliance. Dessa studier 

innehåller förgångna händelser när stora/små företag har missat att uppehålla en 

viss punkt i PCI och vilka konsekvenser varje felsteg kan ha för ett företag.  

Med denna metod kunde forskaren skapa en helhetsbild över hur företaget arbetar i 

sina dagliga rutiner inom compliance samt se hur deras nuvarande arbetssätt kan 

effektiviseras och göras agilt inom compliance projekt.  

För att kunna få ut personupplevelser vid hantering av förordningarna har 

semistrukturerade intervjuer använts som informationsinsamlare. Det vill säga 

intervjuer där man utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. 
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Genom att ha några större frågeområden istället för många detaljerade frågor kan man 

föra samtalet mer naturligt och låta respondenten själv i viss utsträckning styra i vilken 

ordning olika saker kommer upp. Syftet med intervjuerna har varit att få en persons 

syn på sin verklighet och vill därför att personen ska berätta så mycket som möjligt 

utan att ledas av intervjuaren (Hedin 2011 & Lindblom 2018). Detta betyder att 

följdfrågor har ställts utefter svaren från ”basfrågorna” (frågeområdet). Simpelt 

exempel: ”Du sa nyss att färgen röd inte är viktig, varför är det så?”.   

De individer som varit informanter i denna kvalitativa studie är arbetsteamet 

REGTECH som arbetar på företaget CGI (Conseillers en gestion et informatique). Denna 

arbetsgrupp arbetar med compliance inom deras molnplattform och kommer vara den 

huvudsakliga utestående datakällan i denna studie. Denna metod valdes för att få en 

överblick över arbetarnas arbetsrutiner och hur de i helhet arbetar med att skapa och 

upprätthålla compliance för deras kunder.  

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen till denna studie har skett som beskrivet tidigare genom intervjuer. 

Intervjuerna utfördes på flertal platser inom Stockholmsområdet. Detta eftersom 

respondenterna arbetar och är verksamma i centrala Stockholm. Majoriteten av 

intervjuerna gjordes inne på respondenternas arbetsplatser eftersom det var 

enklare att boka konferensrum, där intervjuerna kunde hållas. Respondenterna 

arbetar dock inte på samma ”arbetsplats” eftersom de är konsulter, vilket betyder 

att det är ute hos deras kund. En av intervjuerna utfördes på bland annat Epicenter i 

centrala Stockholm för att respondentens kund arbetar med känslig information 

vilket gör att de inte får ta in obehöriga/icke säkerhetsklassade in i byggnaden.  

Intervjuerna tog generellt en timme att genomföra i sin helhet. De intervju 

respondenter som svarade på alla kategorier var längre, upp till en halvtimme extra.   

Alla intervjuer utspelade sig med tillåtelse av respondenterna. De renskrevs sedan 

för att skapa en generell struktur i framförandet av resultatet. Frågorna som ställs 

under intervjun ordnas så de följer den generella strukturen även om frågan ställts i 

annorlunda ordning. Detta gjordes även för att ta bort irrelevant information från 

studiens resultat. Exempel på detta kan vara om respondenten inte kan svara på 

vissa frågor eller om svaren irrelevanta för studiens resultat. 

Frågorna som används i denna studie är uppdelad i olika teman/grupperingar för 

att skilja på de olika fokusområdena som beskrivits i bakgrundskapitlet. De olika 

grupperingarna är Allmänt, Agil, Compliance och PCI DSS.  

Frågor som tillhör första grupper är frågor som inte utgår ifrån någon av de 

överstående rubrikerna (Agil, compliance och PCI). Dessa frågor finns för att ta fram 

basic information som arbetsroller och ansvarsområden i helhet.  
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Andra grupperingen är Agil och är frågor som är anpassade utefter hur 

respondenten arbetar agilt.  På vilka sätt respondentens arbete påverkas av agila 

tankesätt och metoder.  

Tredje grupperingen är Compliance och frågor som följer detta tema handlar om hur 

respondenten ser på compliance och hur/om respondenten arbetar med compliance 

i hens arbetsansvar.  

Sista grupperingen är PCI DSS och dessa frågor är specifikt utformade utefter varje 

krav som finns i detta regelverk. Utöver dessa finns generella frågor om kunskapen 

angående PCI och vilka svårigheter respondenten känner.  
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Nedan kan frågorna och motiveringar till varför just denna fråga ställs till 

respondenten  

Allmänt  

Frågor Motiv 

Var är din arbetsroll? 

 

Denna fråga används för att kunna 
anpassa senare frågor utefter 
respondentens svar. 

Vad är dina ansvarsområden? 

 

Denna fråga används för att konstatera 
vilka ansvarsområden respondenten har 
för att senare kunna välja anpassade 
frågor. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig 

inom din ansvarsroll/arbetsroll? 

För att kunna få en helbild över hur 
respondenten arbetar dagligen.  

Vilket ansvar har du inom planeringen av 

ett projekt? 

Frågan används för att få en helbild över 
vad för ansvar respondenten har inom 
planeringen av projekt. 

Hur skulle du kunna effektivisera ditt 

arbetssätt idag?  

 

Få en personlig åsikt över hur 
respondenten skulle kunna effektivisera 
sitt arbete idag. 
 
Mål: 
Få respondenten att tänka på vilket sätt 
hens arbetssätt kan effektiviseras eller 
förenklas. 

Hur strikt följs projektplanen? Få en bild över hur respondenten följer 
planeringen som blivit utlagd. Sker 
förändringar ofta eller följs den slaviskt? 

Agil  

Frågor Motiv 

Vilken arbetsmetod arbetar du utifrån 

inom arbetsprojekt eller liknande? 

Denna fråga startar temat agil för att 

kontrollera vilka 

tankesätt/arbetsmetoder respondenten 

använder. 

Vad innebär agilt för dig? Få en helbild över hur respondenten ser 
på agilt och vilka åsikter som finns. 

Har du ett agilt tänk i ditt arbete? 

- Om inte, varför? 

 

Kontrollera om respondenten har ett agilt 
tänk och om inte varför saknas detta? 



   
 

Sida 20 
 

Vilken typ av agil metod använder ni/du i 

ditt projekt? 

- Hur fungerar det?  

- Ändra? 

- Vilka ansvarsområden finns i 

teamet? 

- Fungerar rollstrukturen? 

- Vet alla vem som ansvarar för vad? 

- Svårigheter? 

- Antal i team? 

 

Frågan används för att få fram vilka 
metoder respondenten använder inom 
sina projekt.  Startfrågan ger möjligheten 
att vidare gå med andra frågor som hur 
metoden fungerar eller vilka 
ansvarsområden som finns i projekten.  

Enligt CGIs projektplan så finns det en 

struktur på varje ansvarig och vem som 

hanterar problem och frågor, anser du 

denna funktionell och effektiv? 

 

Denna fråga är byggd efter CGIs grundliga 
projektplan, för att kontrollera att en 
struktur i ansvarsområdena finns och att 
teamet vet var de ska ta sina 
frågor/problem. 

Hur ser du på agila arbetssätt och deras 

påverkan inom projekt? 

 

Få en personlig åsikt angående agila 
arbetssätt. 

Hur påverkas ditt arbete av de 

arbetsmetoder som du använder? 

 

Hur påverkas respondenten av de 
metoder som används. 

Hur skulle agila tankesätt kunna 

användas inom compliance arbete enligt 

dig? 

- Vilken metod skulle fungera bäst 

enligt dig? 

 

Få en helbild över hur respondenten 
skulle använda agila metoder inom 
compliance arbete och vilken metod 
respondenten skulle anses som mest 
effektiv.  
 
Målet: 
Få respondenten att tänka och ge en 
personlig åsikt med respondentens egna 
erfarenheter. 
Se vilka metoder respondenten har 
kunskap om. 
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Compliance  

Frågor Motiv 

På vilket sätt arbetar du med compliance? 

 

Startfråga för att få respondenten att 
berätta om hur hen arbetar med 
compliance inom sin arbetsroll. 

 
Vad är compliance för dig? 

 

För att få en helbild över respondentens 

syn och kunskap inom compliance.  

 

Hur påverkar compliance din arbetsroll? 

 

För att kontrollera vilka hinder 
compliance har på respondentens 
arbetssätt och arbetsroll. 

Hur planerar du ditt arbete för att uppnå 

de uppsatta målen?  

 

 

Hur vet ni vilka regelverk som ska arbetas 

med? 

Svar på denna fråga ger en blick över hur 
respondenten planerar sitt compliance 
arbete för att uppnå de målen som är 
uppsatta för respondenten. Denna fråga 
vävs även in i Agila grupperingen 
eftersom arbetsmetoden kommer tas upp 
igen. Tar även upp hur kontroller görs för 
att veta vad som skall göras. 

Vilken arbetsmetod/regelverk är du mest 

bekväm med vid arbetet mot compliance? 

 

- Iso 27000 
 

Denna fråga återupptar arbetsmetoder 
och finns för att kontrollera om inte agila 
metoder används.  
 
Mål: 
Vilken metod anser respondenten är bra 
(Ej Agilt).   

Vilka faktorer bör ingå i ett effektivt 

compliance program/projekt? 

 

Få respondentens åsikt angående vilka 
faktorer hen anser behöver finnas inom 
ett projekt.  
 
Mål: 
Vilka faktorer anser respondenten är 
viktiga. 

Vilka nyckelområden anser du är viktigast 

vid compliance arbete?  

 

Frågan ger respondenten möjligheten att 
utrycka vilka nyckelområden som 
respondenten anser är viktigast (tex 
nätverk eller säkerhetsdörrar).  
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Vad är det vanligaste problemet som 

uppstår med compliance? 

- Hur motarbetas detta problem? 

Denna fråga tar fram vilka problem som 
respondenten upplever i sitt arbete med 
compliance och hur hen arbetar för lösa 
detta.   

Hur testas Compliance enligt dig? 

 

Denna fråga svarar på hur respondenten 
arbetar för att testa compliance hos en 
kund. Var brukar respondenten börja och 
hur kontrolleras regelverkens 
uppräthållning som redan finns? 

Hur startas ett Compliance projekt hos er? 

- Vad är det första som 

görs/planeras? 

- Vilka faktorer prioriteras? 

- Vilka regelverk är vanligast i 

projekt? 
 

Denna fråga skapar en helhetsbild över 
hur ett projekt med compliance som mål 
startas. Vad ska prioriteras och hur skall 
funktioner genomföras. 

 

PCI DSS  

Frågor Motiv 

Arbetar du med regelverket PCI? 

 

Startfråga för att se om respondenten 
arbetar med regelverket PCI. Gör inte 
respondenten detta kommer åsiktsfrågor 
angående regelverket användas eller ett 
större fokus på compliance.  

På vilket sätt arbetar du med PCI och hur 

påverkar det dina arbetsrutiner? 

 

Målet med denna fråga är att ta reda på 
hur respondenten påverkas av PCI och 
hur hen arbetar.  

Vilka delar av PCI har du ansvar över? 

- Finns det något som du tycker är 

hindrande i ditt arbete inom detta 

ansvarsområde?  
 

Kontrollera vilka delar/krav 
respondenten ansvarar över och vilka 
hinder som finns inom detta.  
 
Mål: 
Få en bild över vilka områden 
respondenten arbetar med och utefter 
svaren kunna anpassa frågorna till rätt 
krav. 
 

Hur säkerställer ni nätverkssäkerheten 

hos en kund?  

För att kunna säkerställa respondentens 
nätverkssäkerhets kunskaper och 
erfarenhet. 
Huvudkrav 1 – Underkrav 1 & 2 
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- Både en transferkund som redan 

har detta uppsatt samt en ny kund 

utan något förgående skydd? 

- Hur hanterar CGI 

lösenordssäkerhet hos 

kundföretagen och hur kan detta 

säkerställas/upprätthållas? 

- Hur säkerställs brandväggs 

skyddet för en företagskund? 

Tredjeparts eller internt? 
 

Hur kan CGI säkerställa att kunddata är 

korrekt skyddat på ett företag?  

 

Frågan skapar en bild över hur 
respondenten ”tror” att företaget 
säkerställer dataskydd hos deras kunder.  
Huvudkrav 2 – Underkrav 3 

Hur kan ni säkerställa att företagets 

krypteringar är starka nog att skydda 

kundens data inom öppna nätverk? 

 

Respondenten kan ge en åsikt om hur 
hen eller företaget säkerställer 
dataskyddet inom öppna nätverk. 
 Huvudkrav 2 – Underkrav 4 

Hur säkerställs 

informations/systemskyddens 

”varaktighet”?  

 

Denna fråga hanterar systemens 
varaktighet och tillgänglighet. Hur hålls 
virussystemen uppdaterade och är detta 
något CGI ger kunden ansvar över? 
Huvudkrav 3 – Underkrav 5  
 

Uppdateras och upprätthålls de 

säkerhetssystem som implementeras hos 

kund? 

- Hur ofta uppdateras en kunds 

säkerhetsrutiner utefter 

lagändringar/rutinändringar? 
 

Frågan finns för att kontrollera om detta 
ansvar läggs på kunden eller om 
företaget själva kontrollera och 
upprätthåller detta. 
Huvudkrav 3 – Underkrav 6  
 

Hur kan kontroll-säkerhet säkerställas 

enligt CGI hos en kund?  

- restriktioner i filsystem och 

accesssystem 

- Hur säkerställds det att rätt person 

har rätt information? 

Respondenten får svara om hur företaget 
kan säkerställa hur rätt person har 
tillgång till rätt information, både hos 
kund och företag. 
Huvudkrav 4 – Underkrav 7 & 8  
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Kontrollerar ni vilka som få se 

företagskundens kunddata eller ligger det 

på företagskunden?  

- Fysiskt (Datacenter) 
- Datamoln 

Denna fråga finns för att få fram hur 
tillgängligheten av fysiskt data 
kontrolleras av företaget.  
Huvudkrav 4 – Underkrav 9  
 

Hur säkerställer CGI att de arbete som 

gjorts upprätthålls och fortsätter 

utvecklas? 

Frågan påpekar huruvida respondenten 
anser CGI säkerställer upprätthållelsen 
av regelverket. 

Övervakar ni varje företagskund separat 

för att kontrollera att de regler som finns 

följs? 

 

De regler som företaget sätter upp hos en 
kund, följs det och kontrollerar företaget 
att detta görs? 

- Huvudkrav 5 – Underkrav 10 & 11 

Arbetar ni med att skapa policys hos 

företagskunden för att få kunden att 

förstår hur upprätthållelse av reglernas 

skall fortsättas? 

Få en bild över hur efterarbetet fungerar 
hos CGI och hur upprätthållelsen av de 
policys som implementeras sköts.  

- Huvudkrav 6 – Underkrav 12 
 

Hur fungerar ett T&T projekt inom PCI 

DSS? 

 

 

4.3  Analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts och transkriberas kunde arbetsmetoden 

”innehållsanalys” användas för att få ut innehåll som kan granskas mot den litteratur 

som funnits. En innehållsanalys är en tolkning av innehållet i texter eller andra 

verbala uttryck genom systematisk kategorisering av teman och mönster (Åbo 

Akademi 2018).  

För att analysera materialet som transkriberingen givit identifierades likheter och 

olikheter i de om respondenterna påstår och sammanställa detta i form a slutsatser 

för att sedan kunna ta reda på hur användandet av agila verktyg kan förenkla och 

effektivisera compliance i helhet och specifikt emot regelverket PCI DSS 

4.4 Etiska aspekter 

Enligt Hedin (2011) är etniska aspekter viktiga i alla undersökningar men speciellt i 

en kvalitativ undersökning eftersom studien har så få respondenter och dessa lämnar 

egna åsikter.  Informanterna måste kunna försäkras att de inte ska kunna identifieras 

och att de inte riskerar några konsekvenser för att vara med i studien.  Detta kan 

innebära att respondenterna kan neka att viss information inte får publiceras. Detta 

måste tas på stort allvar och respekteras.  
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Stor del av de etiska aspekterna går ut på att vara ärlig och öppen kring sin 

undersökning. Alla intervjuade skall vara frivilliga och informationen som ges ska 

informanterna ha fått godkänt att lämna ut. För att kunnat säkerställa detta har ett 

kontrakt skrivits mellan forskaren och företaget som skall intervjuas. Detta görs även 

för att den information som företaget arbetar med är kundkänslig och forskaren själv 

kan riskera konsekvenser ifall felaktig information publiceras (Hedin 2011).  

Denna rapport har följt de fyra etiska kraven som Vetenskapsrådet (2002) beskriver. 

Detta eftersom rapporten hanterar både människor och känslig information ( på 

företags-nivå och person-nivå).  

 

4.4.1 Etiska Krav 

Det första kravet är informationskravet och handlar om att informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagate om att deras uppgift i projektet och 

vilka villkor som gäller för deras deltagare. Detta betyder att alla parter skall vara 

informerade om vad som sker och vad som förväntas av deltagarna (Vetenskapsrådet 

2002).  

Det andra kravet är samtyckeskravet och går ut på att alla deltagare i projektet ger 

samtycke om det som sker. Deltagare måste samtycka för att i detta fall intervjuer 

skall ske. Finns inget samtycket kan inte intervjun påbörjas. Deltagaren kan själv välja 

hur länge och när de vill delta och skall kunna avbryta vid eget val. Vid val av 

avbrytning eller deltagande skall detta respekteras och påtryckningar får ej 

förekomma (Vetenskapsrådet 2002).  

Det tredje kravet som har följts är konfidentialitetskravet Detta krav handlar om att 

all information som samlas in skall vara anonym och tystnadsplikt gäller vid önskan. 

Deltagarna bestämmer själva vad som skall publiceras och hur offentligt 

informationen som ger får vara (Vetenskapsrådet 2002). 

Det sista kravet som följts är nyttjandekravet och handlar om att den information som 

samlas in i projektet endast får användas i forskningsändamål och sammanhang.  

Specifikt personuppgifter som insamlas för forskningsändamål får inte användas för 

beslut och åtgärder som direkt påverkar deltagaren (Vetenskapsrådet 2002).  
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5 Materialpresentation  

Respondenterna i studien arbetar på företaget CGI och specifikt inom arbetsgruppen 

REGTECH. ”REGTECH” är en förkortning på ”Regulatory Technologies” och är 

hanteringen av regleringsprocesser inom finansbranschen genom användningen av 

teknik. Huvudfunktionerna i rättigheterna omfattar tillsynsövervakning, 

rapportering och efterlevnad. 

Hälften av respondenterna som blivit intervjuade arbetar inte specifikt med 

regelverket PCI, vilket har gjort att fokuset har legat på deras åsikter och erfarenheter 

inom compliance projekt och agila arbetsmetoder i helhet utöver ramverket PCI.  

I detta kapitel presenteras resultatet utav studien/intervjuerna utan litterär 

bakgrund där endas fakta visas och respondenternas svar beskrivs.  

5.1 Intervjuresultat 

5.1.1 Allmänt 

Vilka arbetsroller har varit medverkande inom denna studie och vilka ansvarsområden 

har de? 

De arbetsroller som varit delaktiga i studien är Senior Consultant (Ej tekniskt), Senior 

Consultant (Tekniskt), IT-säkerhets Controller/Koordinator, Compliance Assurance 

Partner och Teknisk Informationssäkerhets Ansvarig.  

• Respondent A arbetar som Teknisk Informationssäkerhets Ansvarig 

• Respondent B, C och D arbetar som Compliance Assurance Partner 

• Respondent E arbetar som Senior Consultant (Tekniskt) 

• Respondent F arbetar som IT-säkerhets Controller/Koordinator 

• Respondent G arbetar som Senior Consultant (Ej tekniskt) 

Respondent A arbetar som Teknisk informationssäkerhetsansvarig där fokuset ligger 

på att bearbeta det säkerhetskrav som kunden ställer emot CGI som leverantör. 

Rollen ändras mycket beroende på vilket projekt som är igång och arbetsuppgifterna 

ändras utefter vad kunden vill ha gjort. Huvudfokuset inom alla projekt är att 

kontrollera hoten och anpassa lösningen för att göra applikationer säkra. Denna roll 

arbetar endast mot kund och har inga interna arbetsroller inom CGI.  

Som teknisk informationssäkerhetsansvarig ansvarar respondenten över 

informationssäkerheten. Respondenten arbetar med all som har med säkerhet att 

göra ute hos kund. Det kan vara allt från hur man utvecklar en produkt med säkerhet 

i åtanke, att utvecklingen sker på korrekt sätt eller hur man hanterar informationen i  

applikationerna och att data som hanteras lagras på ett säkert sätt. 

Som Compliance Assurance Partner arbetar respondenterna B, C & D med 

regulatorisk efterlevnad. Respondenterna arbetar med alla former av compliance, 
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regelefterlevnad och informationssäkerhet. Respondenterna i denna roll har samma 

titel men helt olika arbetsuppgifter utemot kund.  

Respondent B arbetar som projektledare och hens arbete går ut på att ha 

avstämningsmöten med kund, kontrollera att arbetet är på rätt väg och 

rapportera/säkerställa att saker görs som de är bestämt. Respondenten har 

huvudansvaret i projekt hen arbetar i.  

Respondent C arbetar som kvalitetskoordinator samt med att kvalitetssäkra det som 

levereras till kund.  Hens huvudansvar är att kontrollera att det som levereras till 

kund är det som står i avtalen. Respondenten kontrollera att det som görs har utförts 

på korrekt sätt. Denna roll har inget specifikt ansvar i ett projekt utan fungerar som 

en sidofunktion.  

Respondent D arbetar som privacy officer mot kund. Respondenten arbetar med att 

effektivisera och säkra interna processer som till exempel GRPR. Hen Kontrollerar 

även systemen och dokumentationen så de upprätthåller de korrekta compliance 

regelverken. Respondentens huvudansvar är compliance och efterlevnad av 

regelverk hos kund. Hens arbetsuppgifter kan innefatta att svara på frågor från kund, 

ha avstämningsmöten där det som gjort diskuteras och göra kartläggningar över de 

system som finns. 

I rollen som Senior Consultant med ett tekniskt fokus som respondent E arbetar som 

går arbetet ut på att hjälpa kunden med frågeställningar och sedan rådge kunden 

inom teknisk säkerhet/compliance. Mycket av arbetet går ut på att hantera 

säkerhetsincidenter och utveckla säkerhetsinställningar för servrar och 

applikationer. Vid projekt gällande PCI DSS har arbetet varit mot efterlevnad av de 

kraven som finns samt se till att den arkitektur som arbetas med inte har brister.  

I projekt ansvarar respondent E över generell säkerhet och compliance frågor. Hen 

hanterar problem som uppkommer och skapar effektiva lösningar som följer de 

regelverk som krävs. 

I rollen som IT-säkerhets controller som respondent F arbetar som är huvuduppgifter 

att hjälpa kunden följa de ramverk som är uppsatta och aktuella. Fokus är att 

kontrollera så att kund uppehåller säkerheten i de skrivna avtalen. Arbetsuppgifter 

kan vara att skapa årshjul där kontroller och audits schemaläggs för kommande år 

eller månader, även att läsa avtal och sedan skriva rutiner och policys. Mycket handlar 

om att planera, kontrollera och analysera vad som behöver göras.  

Ansvarsområdet respondent F har är att bistå med en hjälpande hand och berätta för 

projektledare hur lång tid delar tar och vilka resurser som behövs för att slutföra 

projektet. Att stötta projektet med kunskap och information är också en väsentlig 

förutsättning. I många projekt måste respondenten själv hantera och skapa 

lösningarna inte bara förklara hur det skall utföras.  
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I rollen som senior Consultant med ett icke tekniskt perspektiv som respondent G 

arbetar med ligger fokuset på att gå igenom riskanalyser, ta viktiga beslut och hantera 

ändringar inom projekt. Krav tas fram genom att använda GAPanalyser, dessa 

analyser används för att ta reda på vad för svagheter kunden besitter. Regelverk som 

denna roll innefattar kan vara ISO 27001 eller GDPR frågor/krav. Mycket av arbetet 

går ut på att etablera processer på hur saker skall fungera. Mycket vikt ligger på att ta 

fram och förbättra processer och analyser.  

I projekt ansvarar respondent G över riskanalyser och GAPanalyser för att hitta 

svagheter hos kunden.  

Vad för hinder finner du i ditt arbete idag? 

Inom projekt är de till stor del inte tekniska problem som hindrar framgången. De 

problem som finns beror oftast på mänskliga faktorer eller påverkningar. De tekniska 

bitarna brukar kunna ordnas upp utan någon speciell strukturell förändring.  

Det första stora hindret som framkommit i denna studie är resursproblem. Att rätt 

verktyg används vid rätt tillfälle.  I projekt som respondent F arbetat i har kunden till 

exempel valt att pausa projektet eftersom vid det tillfället har andra faktorer behövts 

prioriteras hos kunden. Problemet är då att respondenten behöver också pausa sitt 

arbete, vilket i sin tur betyder att hens prioriteringar behöver ändras. När kunden väl 

återupptar projektet igen kanske inte respondenten har samma tillgänglighet. Detta 

eftersom nya projekt har påbörjats som har varit högre prioriterade hos de nya 

kunderna. Detta gör att projekt lätt kan dra ut på tiden och att slöseri av resurser sker 

på grund av att rätt prioriteringar inte finns hos kunden. Respondent G säger ”Jag 

tycker att de är svårt att få rätt resurser när det behövs, utan detta är det oerhört svårt 

att genom föra uppgifterna utefter planeringen och mitt egna schema.” 

Det andra hindret som respondenterna upplever är möten utan tydlig agenda. 

Respondent G tycker att möten som använder resurser som inte behövs sker eller att 

de som leder mötena är oförberedda. Detta leder till att mötets röda tråd lätt 

försvinner och effektiviteten av möten förstörs, vilket ökar beslutstiden. Tydligare 

kortare, mer effektiva mötesagendor behövs enligt respondenten. En starkare 

mötesstruktur kan medföra att beslut och ändringar kan göras mer strukturerat och 

verkningsfullt. 

Tredje hindret som framkommer under intervjuerna är otydlighet i projektens 

ansvarsstruktur samt avsaknad av tydlig organisationsstruktur. Respondent D 

upplever svårighet att på en ny plats eller hos en ny kund veta hur saker skall göras 

och hur organisationens inre struktur ser ut. Respondenten säger:  ”Jag tycker 

organisationer borde titta över sin organisationsstruktur eftersom när jag kommer till 

nya kunder är det ofta väldigt svårt att hitta allting som behövs och veta vem man ska 

kontakta. Kunderna saknar guider eller information hur allt hänger ihop, speciellt när 

det gäller intranät”. Informationen om var saker finns är otydlig till exempel inom 
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intranät eller hur avdelnings ansvar fördelas. Större delen av de som arbetar inom 

projekten kommunicerar frågorna högst upp istället för att en tydlig bild finns över 

vem som ansvarar över vad. Det finns även en otydlighet i ansvarstagandena i projekt 

enligt respondenterna, där det är enklare att ge någon annan ansvaret än att själv 

hantera problemet som uppstått.  

Fjärde problemet som uppfattats är att de som skapar kraven, som är understöden i 

avtalen, oftast saknar korrekt kunskap hur saker och ting hanteras. Respondent A 

anser: ”De som skriver kraven arbetar oftast inte med tekniska delen vilket försvårar  

arbetar eftersom de tycker att allt bara ska fungera”. Typiska fel kan vara felplanerade 

tidsramar samt att det saknas eller finns för mycket resurser. Teknisk kompetens 

saknas ofta eftersom kravskrivarna har andra yrkesroller än de som skapar 

lösningarna.  

Femte och sjätte hindret är att projektledningsmetodiken behöver effektiviseras och 

att manuella aktioner behöver automatiseras. Respondent B säger ”Jag tycker att 

forum skulle finnas på flera arbetsplatser för att förstå och hjälpa varandra i olika 

arbetsområden”.  Respondenten tycker hen inte ska behöva förlita sig på 

telefonkommunikation utan bättre och mer effektiva lösningar behöver finnas. 

Respondent E anser att mycket av det manuella arbetet som finns idag skulle kunna 

automatiseras med hjälp av starka och välbyggda verktyg. Dessa verktyg skulle kunna 

göra kontroller och analyser utan att manuella aktioner behövs.  

Vilken arbetsmetod arbetar du utifrån inom arbetsprojekt eller liknande? 

Beroende på vilken arbetsroll respondenten arbetar utifrån så påverkades metoden 

som användes. Inom informationssäkerts/applikationsutvecklings inriktade projekt 

så användes kanban med en touch av Scrum enligt respondent A. I projekt som 

involverar kund är det ledande svaret att arbetsmetoden beror helt på vad kunden 

arbetar utefter. Arbetar kunden utefter en viss metod behöver respondenterna följa 

detta eftersom de arbetar som konsulter. Det handlar om att följa de ramverk och 

riktlinjer kunden har etablerat innan leveransen skett. Detta kan både vara svårt eller 

enkelt beroende på om respondenten arbetat utefter denna metod innan eller om 

metoden anses effektiv inom den typen av projekt. Inte alla respondenter arbetar 

utifrån ett strikt agilt arbetsmetod men känner att de har ett agilt tänk i sitt arbete 

generellt.  

5.1.2 Agilt 

Vad innebär Agilt för dig? 

Respondenterna i denna studie har en gemensam förståelse av vad agilt är och delar 

samma åsikt av ordets innebörd. Det vanligaste svaret är ”anpassningsbar och flexibel”. 

Respondenterna anser att fenomenet ”agil” är ett effektivt och drivande verktyg i 

projekt. Att de skapar en tydligare ansvarstrappa och ansvarsutdelning. Det skapar en 

djupare förståelse över vad alla inom projektet arbetar med och hur enklare uppgifter 
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kan genomföras tillsammans. Att dela upp projektets slutmål i flertal delmål för att på 

ett enklare sätt strukturera helhetsplaneringen. En respondent beskriver agilt som en 

mindre expertgrupp som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. En 

annan respondent beskriver det som rörlighet i arbetet och enkelhet vid 

förändingshantering. Att arbeta effektivt med strukturerade morgonmöten för att 

starta arbetet samt att effektivisera arbetet på veckbasis.  

Påverkas ditt arbete av de agila arbetsmetoder som används? 

Svaret som respondenterna givit på denna fråga har berott på ansvarsområdet inom 

projekten. Eftersom många av respondenterna arbetar mot kund och behöver arbeta 

utefter deras arbetssätt så påverkas deras arbete både positivt och negativt. Allt beror 

som skrivet innan på vad för arbetsmetod det är och hur det fungerar i det aktuella 

projektet. Arbetssätten som respondenterna arbetar i är inte alltid agila, allt beror på 

vad kunden arbetar utifrån. Respondenterna ser dock ljust på agila metoder och anser 

att verktygen bidrar med mycket till deras personliga arbetesstruktur. respondent B 

säger ”Jag använder mig av standarden som kunden använder, i mitt arbete behöver jag 

anpassa mig efter hur kunden arbetar”. 

Hur skulle agila arbetssätt kunna användas inom compliance projekt? 

Respondenterna tar upp flera olika förslag på att agila arbetssätt skulle kunna gynna 

compliance projekt. Att genom kontinuerlig kommunikation mellan alla parter sker 

skapas en bättre förståelse mellan alla delar samt skapar en tydlig helhetsbild över 

projektet och dess mål. Detta kan uppfyllas med hjälp av morgon och/eller 

veckomöten där det som behöver göras framöver gås igenom. Genom detta skapas en 

djupare förståelse av vilka hot och ändringar som finns. Detta leder till att tydligare 

ansvarsområden skapas inom projekten. En respondent tycker att agila arbetssätt 

skulle bidra till att medlemmarna ständigt är uppdaterade i vad som händer.  Vilket i 

sin tur ger möjligheter till bättre efterlevnad och snabbare feedback.  

En av respondenterna tycker att agila arbetsmetoder enbart skulle fungerar för 

projektledningsdelen av projektet. Eftersom hen tycker att det gynnar mer 

planeringen och användningen av korrekta resurser. Hen anser att själva grovarbetet 

är svårare att utföra agilt eftersom det innehåller möten som blir lätt onödiga och 

användningen av resurser som ej behövs. Hen säger ”Projektledning rollen tror jag 

gynnar mer på att arbeta agilt med planering och användning av korrekta resurser”.  

5.1.3 Compliance 

På vilket sätt arbetar du med compliance? 

Alla respondenten arbetar på olika sätt med compliance. Beroende på arbetsroll 

ändras fokusområden och ansvarsdelarna.  Respondent A arbetar inte specifikt med 

ren compliance utan efterlevnad av avtal och säkerhetskrav. Respondent B har 

tidigare arbetat med compliance genom att arbeta med efterlevnad av regelverk.  Se 
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till att policys följs och implementeras i alla led. Respondent C arbetar med compliance 

genom att arbete med efterlevnad till avtal och projektplaner, det är hens jobb att 

kontrollera att det som genomfört är korrekt utfört utefter de ramverk som 

kravställts. Respondent D arbetar med regelefterlevnad genom att läsa regelverk, 

förstå regelverk och applicera regelverken i verklighet.  Respondent E arbetar med 

compliance på fler olika sätt, allt beror på vilka projekt hen är involverad i.  Hen säger 

”Mitt fokus är oftast på tekniska regelverk som PCI DSS eller ISO 27001”. Respondent 

F arbetar till stor del med att ge feedback inom leveranser. Göra kontroller så att saker 

gjorts på korrekt sätt samt gör kravställningar på hur saker skall se ut och utföras. 

Respondenten ser sig själv som bryggan mellan kunden och leveransen. Respondent 

H arbetar med kraven som specificeras i avtalen. Genom att arbeta med att uppfylla 

regelverken som kravställs och sedan hjälpa kunden upprätthålla kraven.  

Vad är compliance enligt dig? 

Eftersom alla respondenter arbetar med compliance har de en gemensam bild över 

vad compliance är och hur det fungerar. Det vanligaste svaret bland respondenterna 

var ”regulatorisk efterlevnad”. Vilket betyder efterlevnaden av de regler ett företag 

behöver följa och upprätthålla. Att de regler som svenska staten eller andra 

organisationer sätter på företag uppnås och upprätthålls.  En av respondenterna 

beskriver det som att bevisa att något följs samt ”ordning och reda”.  En annan 

respondent påpekar att i en snar framtid tror hen att det kommer införas en statlig 

inspektion för compliance (likt finansinspektionen). Detta eftersom compliance blir 

större och större enligt hen, vilket gör att det blir svårare för företag att hänga med 

och skulle behöva statlig hjälp.  

Hur vet du vilka regelverk kunden behöver hjälp med inom ett projekt? 

Detta beror helt på avtalet som skrivits med kund. Respondenterna menar att är det 

en tjänst som säljs till kund. Har kunden köpt ett ”paket” så  är det just det paketet som 

ska levereras till kunden. Respondent F beskriver det själv som: ”Det är en lite blandad 

kompott, det beror helt på vad för avtal som skrivits med kund. Köper de en tjänst som 

vi hanterar helt, då gör vi kontroller över vad vi behöver leverera”. Det betyder att 

kunden själv vet vad som behövs och köper det specifika ”paketet” av CGI.  

Den andra typen är när kunden inte vet vad som behövs, då behöver kontroller och 

analyser göras, för att se vilka regelverk deras verksamhet faller under. När kontroller 

gjorts kan svagheter och risker uppfattas och rätt ramverk börja implementeras. Alla 

respondenter enas om att allt beror på vad som skrivs i avtalen (i största delen av 

projekten är det så att kunderna själva vet vad som behövs). 
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Vilken arbetsmetod/regelverk är du mest bekväm med? 

Respondent Regelverk 

A ISO 27000, NIST & OWASP 

B GDPR 

C Lag om bank och finans & penningtvätt 

D Penningtvätt & bankregelverk 

E ISO 27001 & PCI DSS 

F PCI DSS 

G ISO 27001 & GDPR 

Figur 3 – bekvämaste regelverken per respondent 

 

Vilka faktorer bör ingå i ett effektivt compliance program/projekt? 

Eftersom respondenterna jobbar inom olika arbetsroller och hanterar olika 

ansvarsområden är svaren på denna fråga olika. Tydligt ledarskap anses som en viktig 

faktor, att chefer eller högt uppsatta stöttar arbetet mot compliance. Det måste finnas 

en genuin vilja från alla håll att bli compliance annars blir arbete försvårat. 

Respondent F säger: ”Jag tycker det är viktigt att alla högt uppsatta personer är med 

och ger stöd för att projektet skall kunna gå framåt”. Riskbedömningar, kontroller och 

audits anses som viktiga faktorer av två respondenter, eftersom det är genom dessa 

verktyg som svagheter och problem hittas. Strukturerad planering anses vara en 

faktor för att strukturera hur och varför saker skall göras. Företagen som köper 

tjänsterna behöver verkligen kontrollera att det är just detta som behövs, att de inte 

köper en tjänst som de sedan inte kommer använda. Synkronisering och samarbete 

mellan medarbetare samt avdelningar anses som en faktor av flera respondenter. Att 

alla parter vet vad som pågår och sedan de arbete som sker kan ske felfritt mellan 

avdelningar. Sista faktorn som tas upp är rätt person vid rätt tillfälle och användningen 

av korrekta resurser. Att resurser finns till hands när de behövs och inte tas med samt 

används i onödan.  

Vad är det vanligaste problemet som uppstår? 
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Problemen som nämns av respondenterna är inte teknisk lagda utan mer mänskliga 

fel som skapas av medlemmar i projekten eller av kunden. Detta sker eftersom 

tekniska problem är till stor del enkla att lösa och brukar inte vara problem är 

återkommande säger en av respondenterna. Många av dessa problem kan bindas ihop 

med de viktiga faktorerna i fråga innan. Det första problemet som tas upp är saknaden 

av gemensam förståelse. Respondent B säger: ”Alla jobbar med sitt eget arbete och 

lägger inte ner tid på att lära sig nya arbetsuppgifter”. Helhetsbilden av projektet 

saknas när kommunikationen sviker, vilket är anledningen till att en av 

respondenterna tror att en statlig inspektion kommer införas. En helhetlig förståelse 

av vad compliance är i alla led hos kunden anser en respondent saknas. Att kunden 

inte förstår varför projektet pågår eller varför det är viktig att genomföra. Kunden ser 

inte ”ljuset i tunneln”. Annan problematik uppstår när personer i projekt inte tar 

ansvar över sina egna fel samt inte uppmärksammar andras fel. Kunders egen 

planering anser en respondent är ett problem, att behöva anpassa sig för att kunden 

inte har den framförhållning som förväntas. Sista problemen som tas upp är pengar 

och resurser, att företagen inte förstår värdet av compliance eller att de missar att ta 

in korrekta resurser och istället tror att de kommer fungera ändå.  

Hur testas compliance hos en kund? 

Majoriteten av respondenterna anser att compliance undersöks genom användningen 

av Gapanalyser och audits. Dessa verktyg visar hur saker fungerar i kunden miljö samt 

vilka svagheter som finns i de processer som är aktiva. Utöva olika sorters kontroller 

på olika nivåer i organisationen samt att skapa en helhetsbild på hur alla processer 

fungerar. En respondent tar upp scopes för att kunna segregera processer och 

funktioner. Genom att dela upp miljön i ”scopes” kan en helhetsbild skapas över hur 

allt hänger ihop. Denna bild kan sedan användas för att ta reda på vad som inte 

behöver inkluderas i analyserna. När det kommer till applikationssäkerhet är 

penetrationstestet ett bra verktyg för att kontrollera svagheter och ingångshål  enligt 

respondent A.  

5.1.4 PCI DSS  

I studien har individer med olika arbetsroller intervjuats, dock har enbart två arbetat 
med renodlad PCI. De två respondenterna som arbetat med PCI har haft olika 
roller/ansvarsområden. Respondent E har haft en mer teknisk input i PCI projekt 
medan respondent F har haft en mer generell input (Brygga mellan kund och 
leverans).   

 

Hur arbetar du med PCI DSS?  
 

De två respondenterna arbetar inom liknande områden men med olika 
ansvarstagande. Respondent E arbetar inom flera delar av PCI projekt. Hen har bland 
annat arbetat som projektledare för införandet av regelverket på befintliga miljöer. 
Hen har också erfarenhet som compliance manager med ansvar över förvaltningen av 
miljön.  Respondent F har tidigare arbetat med PCI och har varit bryggan mellan de 
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olika parterna i projektet. Hen har fungerat som en vägledare och översättare mellan 
kunden och leveransteamet. I respondentens nuvarande yrke arbetar hen sällan med 
just regelverket PCI-DSS.   

 
 

Vilka problem upplever du inom PCI DSS projekt?  
 

Respondent E säger: ”Det positiva och strukturerade med PCI DSS är att det är 
uppdelat i tydliga krav/underkrav”.  Det betyder att det är svårt att göra feltolkningar 
eftersom det står exakt hur och vad som skall göras inför varje delmoment. Mycket 
av de problem som uppkommer är från prioriteringar och budgeteringar, där 
företaget inte förstår värdet av projektet eller konsekvenserna om regelverken inte 
följs. Höjda transaktionsavgifter brukar vara en spark i rumpan för de stora 
organisationerna eftersom det skapar ett ekonomiskt hinder som växer med 
tiden.  Respondent F anser inte att själva arbetet med PCI medför problem utan anser 
att det är arbetet runt om som gör det. Hen anser att problemen är mer hos de 
plattformar som erbjuder hjälp med PCI som Microsoft Azure och AWS. Dessa 
system visar var fel och svagheter finns men inte ansvarsfördelningen vilket 
försvårar arbetet med att klargöra vems fel/ansvar svagheterna är.  Kunden vill 
oftast köpa en färdig lösning vilket är svårt eftersom alla kunder har egna miljöer och 
plattformar. Respondenten tycker att det skulle vara trevligt om alla kunder hade 
samma konfiguration eftersom i nuläget är det inte bara att flytta allt till CGIs miljö 
utan de krävs skräddarsytt arbete för att få processerna att fungera. Access ser 
respondenten också som ett problem, att veta vem som kommer in i systemen samt 
att rätt personer har tillgång till det.   
 

Vilka delar av PCI DSS Ansvarar du över?  
 
Båda respondenter har ansvarat för alla stegen och faserna inom PCI. Respondent E 
har tidigare arbetat som compliance manager vilket betyder at hen hade ansvar över 
hela processen. Då låg ansvaret mer på att se till att personerna i projektet arbetade 
på rätt sätt och att projektet utförs korrekt.  
  
Hur kan nätverkssäkerhet säkerställas?  
 

Sättet man arbetar med detta krav är olika beroende på vilken miljö kunden har och 
vilka avtal som skrivits. Med en fiktiv kund med okänt läge, är det logiskt att börja 
projektet genom undersökning av nätverket. När detta görs är det viktigt att 
segmentera alla processer och händelser inom miljön och sedan göra korrekta 
kontroller mot de uppsatta kraven. Miljön är allting som har med kortbetalningarna 
att göra, till exempel servrar där kunddata lagras. I nätverkssegregeringen ska de 
förekomma så få kopplingar som möjligt mellan attribut/objekt. Det är viktigt att ha 
tydliga och små zoner eftersom allt som berör PCI behöver kontrolleras och 
analyseras. Det går att förklaras som ”ringar på vatten” enligt respondent E. För att 
göra det enkelt tas allt onödigt bort så att så lite som möjligt påverkas och behöver 
kontrolleras.  Specifikt för kunddata byggs en CDE (Cardholder Data Environment) 
zon. I denna zon placeras alla system som berör kunddata på något vis.  
 
Segregeringen går ut på att dela upp och låsa in allt som involverar PCI 
kraven. Fokuset ligger på att minska ”smittan” som PCI skapar i alla kopplade 
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system. Det handlar om att låsa ute onödiga delar och skapa kontroll över dataflödet 
i nätverket.   
 
 
Vid brandväggar behöver flera genomgångar ske för att se att de är korrekt uppsatta 
samt att en viss säkerhetsstandard följs. Behörighetskontroller och 
accessrestriktioner behövs så att inte obehöriga kan komma åt känsliga data. För att 
säkerställa detta används diverse verktyg. Dessa verktyg kan analysera nätverken 
och visa när förändringar sker. Dessa verktyg kan lägga in de zoner som skapats för 
att kontrollera att PCI kraven hållas. Zonernas inställningar och aktivitet 
jämförs med kraven som läggs in i systemet.   
 
Respondent F arbetar med att skapa strukturella krav och kontroller för att sedan 
kunna följa upp och göra audits på ett funktionellt sätt. Kraven är byggda utefter 
PCI:s strukturerade krav, och jämförs mot dem.   
  
Hur säkerställer ni att kunddata skyddas för att upprätthålla PCI kraven? 
 

Detta beror på om ansvaret inkluderas i avtalet, vilket i så fall köps som en färdig 

tjänst av CGI. Denna färdiga tjänst har CGI redan kontrollerat och haft externa audits 

på för att säkerställa att den följer det utvalda regelverket. I andra fall kan de vara så 

att CGI sköter compliance i ”behalf of”, då hjälper CGI kunden att uppnå dessa krav. 

Serveradmins skickas ut för hanteringen av data och som en konstant hjälpande hand 

för att göra kunden compliant. Kunden tar även själv in en auditör för att göra 

kontroller men CGI har yttersta ansvaret. CGI kontrollerar inte säkerställningen av 

data utan det gör de externa auditörerna. 

För att hjälpa kund använder CGI sig av deras standardkvalitetsledningssystem, där 

det står hur och varför CGI ska arbeta på ett visst sätt emot kund. Det ligger på CGI 

att ställa rätt krav på kunden på hur de ska hantera visa delar. Ett exempel på 

hantering är om en kund inte ”patchat” sina serverar på x antal uppdateringar. Då 

kan CGI gå in och påminna samt fråga kund varför detta inte gjorts. Allt handlar om 

vem som har ansvaret, är det CGI så följs de regelverk och riktlinjer som finns enligt 

CGIs ledningssystem.  

Hur säkerställer CGI att den kryptering som används är säker? 

Respondenten E säger:  ”Detta beror starkt på hur avtalen är skrivna men jag tycker 
att det är viktigt att ha en bra nyckelhanterare som hanterar krypteringsnycklarna”. 
Under tidens gång är det viktigt att ser över hur starka dessa nycklar är på 
marknaden. Detta görs genom att kontrollera krypteringen mot NIST och 
användningens av penetrationstester. Respondent F tycker dock annorlunda och 
berättar att det finns flera olika sätt att säkerställa kryptering. Respondenten säger 
att CGI kör de flesta sorter och de kontrolleras mot de kontroll listor som finns 
internt. Respondent F anser att det beror på vilken lösning som är skapad åt kunden. 
Verktyget CDE som används för att skapa säkerhet inom ramverket PCI användas 
bland annat även inom kryptering. Ofta finns det inbyggd kryptering i systemet som 
används, till exempel lösenordshanterare berättar respondent F.  
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Hur kontrolleras systemens varaktighet? 

Enligt Respondent E finns flera olika sätt att kontrollera detta, användningen diverse 

”checkup tools” på en server är ett sätt. Respondenten säger: ”Detta brukar dock vara 

väldigt dyrt och inte heltäckande”. Det andra alternativet är att göra manuella 
kontroller för att säkerställa att systemen är ”up to date”. Detta behöver oftast göras 

ändå eftersom verktygen inte kan kontrollera alla områden. Beroende på vad för 

sorts system så är nivåerna på kontrollerna olika. Till exempel så behöver 

virussystem alltid vara ”up to date” eftersom detta innebär en sårbarhet för kunden 

och utan detta upprätthålls inte PCI standarden.   

En annat verktyg är ”logcheckers” som kontrollerar inloggningsförsök. Verktyget 

varnar när obehöriga försöker tränga sig in utan korrekta rättigheter. Detta verktyg 

finns för att slippa manuellt kontrollera loggarna för intrång. Enligt Respondent F 

finns det andra sätt att göra dessa kontroller. Enligt hen kan de kontrollernas av 

systemen som används. Oftast så hanteras kontrollerna av en så kallad ”mamma 

server”. En ”mamma server” är en server som supporterar och kontrollerar alla 

andra servrar inom plattformen eller miljön. ”Mamma servern” skickar ut och  
kontrollerar alla uppdateringar till resterande servrarna. I denna miljö kan även 

uppdateringarna testas innan de väljs att skickas ut. Genom detta kan även hälsan på 

de kopplade servrarna ses och varningar kan skickas ut.  

Hur säkerställs det att rätt person har tillgång till rätt information? 

Respondent E anser att detta är svårare att kontrollera manuellt. Hen säger: ”Det 

behövs tools som kan på ett strukturerat sätt dela ut rätt accesser till rätt personer”.  

Innan accesserna ges måste kontroller göras så att de personerna som får access har 

rätt behörighet. Detta kan rätt verktyg kontrolleras, vilket göra att personen 

uppfyller de kriterier som behövs. Dock enligt respondent F står detta ofta i avtalet, 

och säkerställs genom olika kundunika lösningar.  Hen anser att det ofta är kundens 
egna ansvar att ge personer rätt behörighet. Respondenten berättar att allt detta är 

väldigt situationsbaserat.  

Hur kontrolleras att fysiks lagring av data följer PCI kraven? 

Enligt respondent E så lagras den fysisk data som CGI hanterar i datacenter, vilket 

hanteras av CGI själva. Dessa datahallar kontrolleras av de som arbetar i datacentren. 

Centrena skall vara upp till standard och följa de regelverk som finns för att CGI ska 

kunna sälja en compliance lösning till kund. CGI säljer bland annat PCI inom lagring 

vilket betyder att då behöver CGI vara compliant. Denna lösning är optimal både för 

kund och CGI själva. När kunder väljer att lagra data i CGIs center behöver CGI enbart 

auditera centret en gång per år. När kunden själva lagrar data som CGI har ansvar 
över behöver de auditera varje extern lagringskund var för sig.  
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Enligt respondent F beror det på hur avtalet är skrivet, men CGI auditerar alltid deras 

egna datacenter varje år för att säkerställa korrekt standard. Respondent F säger: 

”Det brukar vara ett tydligt krav från kund annars skulle de själva hantera sin lagning. 
CGI försöker hålla alla de regelverk som behövs för att visa kunden att deras data och 

vår data är skyddat”.   

Hur säkerställer ni att de arbete som gjorts, upprätthålls och vidareutvecklas? 

Båda respondenterna svarar att detta styrs av de avtal som skrivits med kund. 
Respondent F säger när det involverar till exempel servrar ses allt klart och tydligt 

utifrån rapporter och liknande som gör kontroller för avvikelser. Nästan alla projekt 

har egna skräddarsydda lösningar men sättet CGI arbetar på är detsamma. En typ av 

standardstruktur används säger respondenterna. Respondent F tycker att det finns 

två alternativ som kunden kan välja mellan. Första är att de köper en vanlig tjänst 

från CGI, då ligger det som en del av CGIs leverans att upprätthålla det. I det andra 

alternativet hanterar kunden det själva med hjälp av CGI. Då skickas en 
säkerhetsansvarig ut till kund för att bistå med en hjälpande hand. Respondent E 

säger även: ”Intervjuer av personal används för att säkerställa att de kan rutinerna 

som behövs för att fortsätta vara compliant”. 

Arbetar ni med att skapa och upprätthålla policys hos kund? 

Enligt respondent E så arbetar CGI med att föreslå förändringar och varnar om när 

saker hanteras på fel sätt. Speciellt mot PCI projekt där mycket utanför systemet 

påverkar helheten av efterlevnaden. CGI arbetar inte specifikt med att skapa eller 

uppdatera kunders policys utan mer med att hjälpa till och påpeka avvikelser. 

Respondent F säger både ja och nej på denna fråga. Hen berättar: ”Jag får ofta läsa 

säkerhetspolicys från kunder eller internt på CGI. då har jag möjlighet att påverka 
dessa policys men jag vill också påpeka att CGI inte skapar eller ändrar dem åt kunden”. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat med hjälp av bakgrundslitteraturen från 

kapitel 2 Analyskapitlet i denna studie är uppdelad i delkapitel för att följa samma 

struktur som intervjuerna samt resultatkapitlet. Alla respondenter i denna studie 

arbetar på något sätt med compliance i dess helhet. Dock ansvarar varje respondent 

över olika delar av arbetet och har olika sorters erfarenheter. Det är viktigt att komma 

ihåg att alla respondenterna i denna studie har olika kunskapsnivåer angående 

compliance samt olika ansvarsområden och regelverks erfarenhet. 

6.1 Allmänt 

Som beskrivet tidigare är respondenterna i denna studie från samma avdelning men 
besitter dock olika kunskapsområden inom compliance. Att använda sig av flera olika 
synvinklar inom complianceprojekt har gjort att flera olika typer av svar har kunnat 
ges från respondenterna. Respondenterna arbetar i alla delar av projekten och har 
kunnat ge egna åsikter angående styrning och processhantering inom arbetet. Genom 
att använda respondenter från olika områden kan en helhetsbild skapas över hur 
respondenterna upplever complianceprojekt 

 

6.2 Agilt 

Alla respondenter i denna studie har på något sätt arbetat eller arbetar utifrån en agil 
ideologi eller metod. Vissa har arbetat utefter Scrum, Kanban och en respondent 
beskriver att kunden hen arbetar med nu jobbar utifrån ett egenutvecklat agilt 
arbetssätt.  
Respondenternas attityd mot agila metoder i denna studie har varit god, de anser till 
stor del att agila tänkesätt kan bidra till ökad effektivitet inom complianceprojekt 
eller planering. Respondenterna anser att vissa delar av agilt tankesätt kan användas 
till olika moment av projektet. Respondenterna anser att många av de problemen som 
upplevs är beroende på den struktur som projekten drivs utifrån. Inte själva 
ledarskapet men metodiken projekt drivs utav.   

Utifrån de svar som respondenterna givit framgår ett behov av en ny typ av 
ansvarshierarki eller struktur. Respondenterna känner i dagensläget att det är svårt 
att veta vem som ansvarar över vad, vilket leder till försenade beslut samt 
missförstånd. Genom användningen av agila verktyg kan detta problem förminskas 
eftersom grunden till agilt arbete är enligt Ambler & Holitza (2012) bland annat 
tydligt ansvarstagande. Agila tankesättet är byggt på ett gemensamt ansvar över 
projektet och dess framgång men med olika ansvarsroller inom arbetet. Detta betyder  
att en tydlig ansvars bild skapas och personer i projektet vet var och hur frågor skall 
ställas. Att inte behöva gå till huvudprojektledaren för att ställa frågor som kan svaras 
på av den som bär ansvaret.  
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Respondenterna lyfter även kommunikationsproblematiken mellan personer inom 
projekten, företaget och kunder. Det är tydligt att en bättre kommunikation behövs 
samt en bättre arbetsförståelse mellan parterna inom projekt.  
Kommunikationsproblematiken leder till missförstånd eller felaktiga beslut för att 
parterna inte kommunicerar.  Enligt Taymor (2013) kan dagliga ”standup” möten 
hjälpa organisationer och alla involverade parter att kommunicera. Dessa möten skall 
vara väldigt korta, under 15 minuter och bör ske under samma tid varje dag. I teori 
skall alla medlemmar delta i dessa möten för att skapa en gemensam helhetsbild över 
projektets gång och delmål. Dock i realiteten fungerar inte detta och om det görs 
kommer nästa problem som respondenterna uppmärksammade att ske. 
Användningen av onödiga eller överflödiga resurser, att resurser används som 
egentligen inte behövs vid det tillfället.  

Skapelsen av djupare förståelse och snabbare feedback inom projekten tas upp av 
respondenterna. Respondent F säger: ”Jag tror själva metoderna kan hjälpa med att 
ge snabbare feedback”. Genom mindre team med strukturerade delmål som agila 
verktyg erbjuder skapas bättre gemensam förståelse över projektets helhet. 
Dessutom genom expertisprojekt med hög kommunikationsfokus, skapas 
möjligheten till mer kunskapsbaserad feedback både till kunder och resterande 
projektmedlemmar (Amlber & Holitza 2012).  

När frågan angående hur agila arbetssätt kan användas inom compliance projekt 
frågas till respondenterna finns det flera olika svar. Respondent A anser själv att agila 
metoder kan bidra genom att arbetarna är ständigt uppdaterade. Hen beskriver CGIs 
egna arbetssättsätt som går ut på ”Prepare – Get – Stay”. Denna metod bygger på tre 
steg. Första steget (prepare) går ut på att planera compliance projektet, förbereda alla 
steg som skall ske samt skapa strategier och analyser. Andra steget (get) går ut på att 
utföra den plan som skapats med hjälp av de strategier och analyser som genomförts. 
Sista steget (stay) är enligt respondenten det viktigaste och de steg som 
organisationen lägger mest vikt på. Steget går ut på att efterleva det som skapats och 
fortsätta utvecklingen och kontinuerligt hålla processer uppdaterade. Målen med 
detta arbetssätt är att försäkra compliance, kontrollera efterlevnaden, identifiera och 
lindra risker och skapa förståelse hos alla parter.  

De kan ses att de verktygen som agila arbetsmetoder erbjuder är gynnsamma inom 
projekten respondenterna arbetar i. Problemen som upplevs av respondenter och tas 
upp i litteraturen är båda kompatibla med de verktygen som erbjuds. Verktygen kan 
bidra till exempel, bättre kommunikation eller sammanhållning inom 
projektgrupperna.  

6.3 Compliance 

Som tidigare nämnt så finns det flertal hinder eller svårigheter med compliance för 
företag och organisationer i dagens samhälle. De problem som respondenterna 
upplever inom compliance i sitt dagliga arbete är olika beroende på arbetstitel och 
arbetsområde. Den gemensamma nämnaren mellan alla problem är att 
problematiken som upplevs är mänskliga hinder och inte tekniska.  
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Att de tekniska system och verktyg som används och skapar problem inte är 
återkommande i alla projekt. De tekniska problemen som uppleves är oftast enstaka 
situationsbaserade hinder och sker på grund av lösningen och inte projektstrukturen. 
Respondenternas problem är mer svårigheter som påverkar hela projektens 
framgång.  
 
Första hindret som respondent A tar upp är vikten av att håll kunskapen hög inom 
projekt samt ge medlemmar i projekten korrekt information så arbetet kan fortsätta. 
När detta inte görs skapar det långa beslutstider och kan resultera i fel beslut som i 
slutändan påverkar projektets slutresultat.  
 
Respondent B anser att en generell gemensam förståelse saknas inom företag. Att alla 
jobbar med sitt område och inte lägger ner tid på att få en helhetsbild över vad 
kollegor eller andra avdelningar gör. Detta anser hen skapar isolering och hindrar  
såväl personlig som företagsutveckling.  
 
Respondent D berättar att den problematik hen upplever är att personer inte vågar 
säga till när de eller någon runt dem gör fel. Att personer inte erkänner ansvar eller 
väljer att ge bort ansvaret. Hen anser att detta kan motverkas med hjälp av agila 
morgonmöten eller genom förhöjd ödmjukhet inom företaget.   
 
Respondent E anser att otydliga strategier för compliance hos kunder är ett vanligt 
problem som uppkommer. Att kunden inte vet varför saker behöver göras eller att de 
inte är tillräckligt insatta för att förstå. Respondenten tycker också att ett problem är 
kundens fokus inom projektet. Hen berättar att kunder inte alltid har samma 
prioriteringar som CGI har. Kunden kan välja att pausa projekt för att andra 
prioriteringar görs. Detta skapar irritation samt planerings svårigheter för 
respondenten eftersom när företaget vill fortsätta projektet kanske CGI inte har 
tillgång till samma resurser vid de önskade tillfället.  

 
Respondent F tycker att de hinder som är vanligast inom compliance är att projekten 
görs större än vad de är.  Hen anser också att det är viktigt att tidigt kontrollera hur 
plattformen fungerar eftersom system som kunden använder, inte kan påverkas av 
CGI. Respondenten berättar om en situation där kunden haft ett system där 
lösenorden fick max vara sex symboler. iI PCI DSS regelverket måste lösenordet vara 
minst 8 symboler för att godkännas. Det resulterade i att PCI inte kunde genomföras 
utan att byta ut hela systemet.  
 
Sista respondenten beskriver de vanligaste problemen som hen upplever är 
resursershantering och kostnader. Att få resurserna som behövs vid rätt tillfälle, utan 
detta säger hen att det är svårt att klara de uppgifter som behöver göras. 
Respondenten säger också att svårigheter skapas när kunder arbetar i gamla så 
kallade ”legacy system”.  System som är över 30 år gamla och där korrekt kunskap om 
hur de fungerar saknas. Systemen har bara blivit uppdaterade istället för utbytta 
vilket skapar ett stort spindelnät av delsystem beskriver respondenten.   
 
Eftersom compliance inte skapar någon sorts inkomst till organisationen så är allt 

arbete som görs kostsamt. Det compliance dock resulterar i är att organisationen 
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slipper böter/höjda kostnader men själva resultatet genererar inte pengar. Detta är 

även en av anledningarna kunder/organisationer anser att projekten saknar värde.  

Problemen som denna studie resulterat i är inte i linje med de problem och hinder 

som de undersökningarna tidigare forskare och skribenter studerat och hittat.  

Enligt Rees (2012) artikel är inte svårigheterna från själva arbetet med 

compliance/PCI utan allt arbete runt om, vilket involverar alla händelser och 

förändringar som sker samt hur människor arbetar i projekt.  Rees (2012) skriver om 

de problem som ”QSA” får höra mest när de arbetar ute hos kund.  

En av problematikerna är att arbetet är för svårt och kostar för mycket pengar. 

Specifikt PCI kan anses svårt är på grund av hur stort regelverket är. Dock är 

regelverket strukturerat på ett sådant sätt att de är tydligt och enkelt att följa hur 

varje steg skall hanteras. Varje delmål är beskrivet ner till varje detalj, vilket gör att 

möjligheten till egna tolkningar är svår. Som tidigare beskrivet är regelverket byggt 

för att kunna läsas och sedan implementeras utan större missförstånd eller 

misstolkningar (PCI Security standard Council 2018).  

Rees (2012) beskriver även att QSA får höra att företagen har svårt att skapa korrekta 

scopes, segregeringar eller fokus punkter.  Att företagen inte har kunskapen att skapa 

korrekta och fokuserade ”zoner”.  För att lösa detta anser Rees (2012) att 

huvudansvaret skall ligga på QSA axlar och att det är deras ansvar att hjälpa 

organisationen med att klara av detta. 

Enligt Yimam & Fernandez (2016) undersökning finns det flera stora compliance 

svårigheter. Första problemet är komplexiteten av förordningar.  Detta beskrivs ovan 

angående PCI DSS, att kunder anser att regelverken är svåra att läsa och förstå. Detta 

beror på enligt undersökningen och respondenterna i denna studie för att de 

regelverk som finns på marknaden är skrivna av advokater.   De resulterar i långa och 

svårlästa regelverk, i flertal fall är reglerna överflödiga tvetydliga och till ock med 

inkonsekventa. Det har försökt göra ändringar enligt Yimam & Fernandez (2016) för 

att få förordningarna klarare och mer precist genom att använda blockdiagram eller 

referensmodeller.  

Ett annat problem som framtagits av Yimam & Fernandez (2016) undersökning är 

bristen på full kontroll och öppenhet. Detta problem uppkommer specifikt i 

molnlösningar, vilket flera respondenter i denna studie arbetar med.  Data som lagras 

i publika moln kan bli utbytt i olika regioner och/eller länder som kan bryta 

sekretesslagar i andra länder. Dessutom kräver tjänsteleverantörer säkerställningen 

av konfidentialitet, integritet, tillgänglighet samt ansvarighet för konsumenternas 

uppgifter enligt regeringen och branschreglerna. 

 

Sista problemet som tas upp i undersökningen är överlappande säkerhetsbrister. 

Detta problem framkommer eftersom compliance till stor del hanteras av flera olika 
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organisationer och enligt undersökningen är flera av dessa organisationer inte 

experter på säkerhet. Många av bolagen som är med i undersökningen anser Yimam 

& Fernandez (2016) naiva och har inte tillräcklig kunskap att tillhandahålla hög 

säkerhetsarkitektur.  

 

Som slutord för compliance kan flertal skillnader ses i de handlingar respondenterna 

och forskarna anser vara problematiska. Dock finns det en tydlighet i vad som agila 

metoder kan erbjuda projekten och hur de kan struktureras bättre för att får bättre 

slutresultat. Exempel är användningen av regelbundna möten för att kunna skapa 

enhetlig förståelse och tydlighet i vad som behöver göras för att uppnås samt hur 

reglerna skall hanteras.   

6.4 DSS 

Stor del av de arbete som görs i PCI DSS projekt beror på vilka avtal som görs upp 
mellan leverantören och kunden. Enligt respondenterna är ansvarsområdena också 
beroende på avtal. Inom ett kundprojekt behöver inte leverantören ansvara över alla 
områden som berör ramverket, utan kan enbart få ansvar över en eller två delar. Till 
exempel kan leverantören enbart hantera nätverk (om regelverket är PCI-DSS), då 
hanteras resterande delar av andra leverantörer eller kunden själva. Detta skapar en 
viss otydlighet och betyder att mer vikt läggs på kunden för att skapa ett funktionellt 
samarbete mellan alla parter. Sitter en leverantör med nätverk kommer de behöva 
samarbeta med datalagrings leverantören till exempel. Drömprojektet är enligt 
respondent F att hantera alla delar av PCI DSS och inte behöver anpassa sig efter 
andra parter. Enligt PCI Security standard Council (2018) är inte detta ovanligt att 
ramverkets områden delas upp. Det är därför styrelsen skapade en tydlig struktur för 
att organisationerna skall veta vad som skall göras och hur de ska göras.  

Kommunikation är viktigt i alla sorters projekt, speciellt inom PCI-DSS anser 
respondenterna. Detta eftersom inom projekten som sker behöver leveransteamet ha 
tillgång till rätt information för att kunna utföra sitt arbete. Kommunikation och 
informationsdelning behövs för att kunna genomföra korrekta audits/kontroller (PCI 
Security standard Council 2018). Utan detta kan inte leverantören garantera korrekt 
compliance samt säkerställning av system. Som tidigare beskrivet är det genom agila 
tankesätt en kontinuerlig kommunikation mellan involverade parter kan skapas. De 
verktyg som kan användas är planerade morgonmöten eller strukturerade 
veckogenomgångar.  

Som skrivet ovan anses regelverket PCI som svårt och otydligt. Vilket är något studien 
inte har visat, istället beskrivs ramverket som strukturerat och lättförståeligt av 
respondenterna. Det är ett stort ramverk eftersom det omfattar hela 
kortbetalningsprocessen men själva stegen är detaljerade. Ramverket är skrivet så 
att företag skall förstå och så enkelt som möjligt implementeras (PCI Security 
standard Council 2018).  Respondent E anser att PCI DSS är ett väldigt strukturerat 
ramverk och att det är ett av de simplare regelverken att tolka. Regelverkets skapare 
har varit noggranna med att beskriva alla handlingar eller hinder som finns samt hur 
varje steg skall implementeras i en strukturerad miljö. 
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En av respondenterna visar intresset för en specifik agil arbetsmetod för compliance 
projekt, Kanban. Respondent E anser att arbetssättet kan gynna PCI projekt genom 
att dela upp arbetet i arbetsflöden. Kanban är ett visuellt system för att hantera arbete 
när det rör sig genom en process. Kanban visualiserar både processen (arbetsflödet) 
och det verkliga arbetet som går igenom processen. Målet med Kanban är att 
identifiera potentiella flaskhalsar i processer och fixa dem så att arbetet kan flöda 
igenom det kostnadseffektivt med optimal hastighet eller genomströmning (Klipp 
2011). Själva metoden går ut på att plocka fram delar från backloggen till en ”board” 
där medlemmarna i teamet sedan betar av dessa. Produktägaren lägger alltså ut 
arbetsuppgifter i ett speciellt verktyg som medlemmarna sedan plockar från (Klipp 
2011).  Respondenten anser att det skulle kunna appliceras i PCI genom att dela upp 
audits och analyser i delmoment och placera ut de i ”board” miljön. Då kan 
medlemmarna i projektet själva välja vad de vill arbeta med. Det respondenten tar 
upp kan anses som en bra metod för PCI eftersom momenten som behöver ske kan 
delas upp och delas ut inom expertgruppen. Görs möjligheten till att välja uppgifter 
själv skapas en tryggare miljö för arbetarna där de kan arbeta utefter sina styrkor 
(Klipp 2011).   

Enligt de PCI experterna i denna studie finns det olika faktorer som bör finnas i ett 
funktionellt projekt. Respondent E anser att rätt personer vid rätt tillfälle är viktigt 
för att kunna säkerställa att aktiviteter sker på rätt sätt och av personal som har 
kunskapen och rättigheterna att utföra det. Respondent F anser dock att en stark och 
strukturerad strategi är viktig så att projektet utförs på korrekt sätt. Båda 
respondenterna anser att det är viktigt att chefer och beslutsfattare förstår vad 
projektet innebär och lägger ner allt fokus som behövs för att nå de målen som krävs.  

Enligt GRSEEs (2017) artikel finns det flertal viktiga faktorer som respondenterna 
inte tagit upp. Den faktor som sticker ut är användningen av korrekta scopes. Scoping 
inom PCI är viktigt eftersom det är här segregeringen av arbetszonerna görs upp 
(Morse & Raval 2008). Där fokusområdena skapas för att kunna utföra det arbete som 
regelverket kräver.  Enligt Grsees (2017) så är beror framgångsriken av PCI DSS-
compliance av korrekta identifierade scopes. Rätt scope gör att projekten blir mycket 
lättare att följa och samtidigt minskas kostnaderna för fortsatt compliance. Är den 
utvalda scopet för smalt är risken att kunddata blir osäkert, är scopet för stor kommer 
det krävas mer samt kosta mer att uppnå de önskade PCI DSS regelverket. Eftersom 
mer kontroller eller ändringar behöver göras för att uppnå målen.  

Avslutningsvis kan de ses ovan att skillnader finns i respondenternas och forskarnas 
åsikter angående problem och hinder i projekt med PCI som huvudmål. Valet av 
scopes är något som inte arbetsmetoden kan påverka. Valet av scopes görs av de som 
arbetar med just den uppgiften och resultatet beroende på den ansvariges erfarenhet 
och kunskap.  Dock kan arbetsflödet effektiviseras och förbättras genom att välja ett 
strukturerat arbetssätt som främjar optimering och processhantering, precis som 
respondenten anser ovan. Kanban kan skapa en vikt på de processer som behöver 
höras och på ett enkelt sätt arbetsdelegera detta. 
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7  Slutsats 

I detta kapitel kommer slutsatsen av arbetet att presenteras baserat på studiens 

forskningsfråga. Syftet är att besvara frågeställningarna med hjälp av resultat från 

analysen och intervjuresultatet. 

Forskningsfrågan som studien syftar i att besvara är: ”Hur kan användandet av agila 

metoder förenkla och effektivisera compliance i helhet och arbetet emot regelverket PCI 

DSS”? Samt studiens delfråga: ”Finns det negativa slutsatser av att använda agila 

metoder vid PCI DSS compliance”? 

Studien visar en tydlig bild över vilka problem som uppkommer i framställandet av 

generell compliance och PCI DSS efterlevnad. De problem som respondenterna i 

denna studie påpekat är väldigt långt från de problem som tidigare studier eller 

artiklar framtagit angående compliance (Rees, J 2010 & 2012). Exempel på detta är 

att enligt Andanda, P., Wathuta, J. & Fenet, S. (2017) så är ett problem, saknaden av 

målmedvetenhet. Att projekten som görs saknar konkreta mål. Detta slutar i att 

projekten misslyckas eller tar längre tid än planerat (vilket leder till förhöjda 

kostnader) enligt forskarna.   

Genom denna studie kan en tydlig trend synas, att de problemen som upplevs i dessa 

typ av projekt inte är av teknisk natur utan beror på mänskliga omständigheter. 

Studien visar även att genom att använda delar av agila metoder kan effektivisering 

uppnås inom denna typ av projekt. Exempel på detta kan vara användningen av 

morgonmöten för att skapa en gemensam förståelse och en gemensam helhetsbild 

över projektet. Kommunikationsproblematiken som är återkommande problem 

enligt respondenterna kan ordnas genom strukturerade iterationer och möten där 

det som skall göras diskuteras och planeras så alla parter vet vad som skall göras och 

hur det skall utföras. 

Respondent E tyckte att metoden kanban skulle vara intressant att implementera i 

PCI DSS arbete för att denna struktur skulle fungera även i efterlevnads delarna. Att 

dela upp arbetet på en board, där medlemmarna själva får välja vilka delar som de vill 

arbeta med.   

Studien har även tagit fram negativa åsikter från en av respondenterna angående 

agila metoder inom arbetet av compliance och PCI. Respondent E ansåg att inom 

projektlednings delarna av compliance projekt kan gynnas av användningen av agila 

metoder. Dock anser hen att själva arbetet bör göras det traditionella sättet. Hen 

säger:  ”Jag tycker att det blir svårare att arbeta agilt eftersom det innehåller en massa 

möten som lätt blir onödiga och användningen av resurser som inte behövs kommer 

förmodligen ske”.   

Respondenternas gemensamma förståelse av användningen av agila metoder visas 

också starkt. Att det finns möjlighet till effektivisering av deras dagliga rutiner genom 

användningen av agila metoder och arbetsredskap. 
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Det är viktigt att organisationer blir informerade om vilka problem och hinder som 

finns inom compliance och PCI DSS projekt. Vilka faktorer som påverkar projektens 

flöde och slut resultat både i början och i efter projekten. Att agila metoder kan bidra 

och hjälpa organisationer både med projektplanering som projekt genomförande.  

Förhoppningen med denna studie är att upplysa användbarheten och strukturs 

förbättringen genom att använda sig av agila arbetsmetoder eller agila attribut som 

morgonmöten eller verktyg.  

Målet är att studien som gjorts skall bidra med kunskap och även höja de problem 

som uppkommer under compliance, specifikt PCI projekt och sedan hur agila 

tankesätt kan hjälpa eller lindra detta. Det är många faktorer som behöver hanteras 

samtidigt under ett compliance projekt och det är just detta agilt arbetsmetoder 

hjälper till med, att arbeta med flera saker samtidigt.  

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 4- Agila Lösningsförslag 

Hinder Agila Lösningsförslag 

Dålig kommunikation Regelbundna möten 

Otydlig helhetsbild Tydliga ansvarsområden 

Ostrukturerad planering Strukturerade startmöten 

Rätt Person, Rätt Information Tydliga ansvarsområden 

Saknad Kunskap Expert Grupper 

Tar inte ansvar Tydliga ansvarsområden 

Isolerande arbete Delat arbete/Iterationer 

Otydliga Strategier  Iterationer 
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8 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras arbetet i stort med syfte att få en inblick vad som var bra 

och vad som var dåligt.  

8.1 Resultat 

Resultatet som framtagits i studien kan användas av complianceleverantörer i arbetet 
mot regulatorisk efterlevnad. Studien kan i teori användas för vilket regelverk som 
helst dock har mycket av resultatet varit PCI inriktat.  

 
Studien identifierar ett antal problem eller faktorer som påverkar resultaten eller 
framgången i complianceprojekt. De problem som framkommit har inte förekommit 
i tidigare undersökningar eller artiklar inom ämnet. Utan problemen som 
respondenterna uppmärksammat har varit nya personliga hinder som uppkommit 
under deras egna projekt.  

 
Studien har en del styrkor men även svagheter när det kommer till resultatet. En av 
studiens starka sida är kvalitén på datakällan. Att det finns en rik empirisk 
materialinsamling som kommer från djupt kunskapsbaserade datakällor.  
De respondenter som varit med i studien uppehåller en hög kunskaps-och 
erfarenhetsnivå inom det utvalda ämnet. Detta gäller även företaget respondenterna 
arbetar på. CGI är ett stort internationellt företag med lång historia och fylld med 
kompetenta människor. Bolaget har funnits sedan 1976 och är en av de främsta inom 
sin genre.   

 
Andra starka sidan som studien har är att den är byggd på respondenternas 
erfarenheter, att ta vara på arbetarnas egna upplevelser för att kunna skapa en 
helhetsbild över hur compliance arbetas med i verkligheten. Att få åsikter om hur 
respondenterna själva upplever arbetet och processerna som görs för att uppnå 
compliance. Problemen och hindren som studien funnit är konkreta och väl beskrivna 
av respondenterna, vilket gör att en stark förståelse kan skapas över hur de upplever 
arbetet. Att få respondenterna att själva beskriva hinder dem upplever stärker 
studiens trovärdighet för att de är egna erfarenheter som beskrivs.  

 
Att svaren som givits är åsikter från respondenterna är inte bara en styrka utan även 
en svaghet. Det är utefter egna erfarenheter som respondenterna upplevt det som 
beskrivits.  Detta betyder att svaren skulle varit annorlunda om sex andra personer 
skulle intervjuats. Dock utan åsikter skulle inte en verklig bild över hur compliance 
tillsammans med agila metoder fungerar i verkliga arbetsvälden.  

 
De agila verktygen som diskuterats i denna studie visar en tydlig bild över hur de kan 
gynna och förhindra de problem som respondenterna upplevt. Exempel på detta är 
otydligt ansvarstagande, att med ett agilt tankesätt och metod arbeta bort detta 
genom tydliga ansvarsstrukturer och expertkompetens. Att bygga ihop team med 
medlemmar med olika kunskapsbanker för att genomföra projekten.  

 
I studiens start var det planerat att implementera hela agila arbetsmetoden SCRUM 
in i ett projekt på CGI, att sedan intervjua medlemmarna inom projektet. Detta 
behöver dock ändras under studiens gång eftersom de företag CGI arbetar med är 
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riskklassade och jag var tvungen att skriva på sekretess papper om att saker som ses 
och hörs inte får läggas in i undersökningen. Inga frågor kunde vara riktade mot 
nuvarande projekt där kundnamn nämns var en av restriktionerna. Detta gjorde att 
ändringar av metoden behövde göras för att kunna följa nya upplägget. Ett annat 
hinder som påverkat resultatet i studien är att alla respondenter som intervjuats i 
studien inte har haft kunskap om regelverket PCI. Detta gjorde att huvudfokuset på 
just de ramverket behöver skiftas till ett djupare fokus på compliance projekt i sin 
helhet. Alla respondenterna arbetar med compliance dock inte PCI compliance.  

8.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes tillsammans med sex stycken respondenter som alla hade 
gedigen bakgrund inom compliance och till viss del PCI DSS. Respondenterna 
arbetade tillsammans inom samma avdelning och arbetsgrupp på företaget CGI. 
Avdelningen heter REGTECH och arbetar med regulatorisk teknologi inom bland 
annat molntjänster.  Att intervjuer valdes som informationsinhämtningsmetod 
skedde relativt tidigt i studiens gång. Denna metod valdes eftersom syftet med 
studien är att få se hur något fungerar i en verklig situation och med hjälp av åsikter 
från insatta individer. Genom att använda intervjuer så får respondenterna möjlighet 
att dela med sig av sin kunskap och sina åsikter i en öppen och avslappnad miljö.  
Intervjuer valdes istället för till exempel enkäter, för att mer detaljerad information 
skall kunna hämtas in. Genom att använda enkäter skulle data som samlas in vara mer 
statistiskt och inte innehålla samma typ av erfarenhet och djup som intervjuer ger.   

 
Intervjuerna har både skett över kommunikationsverktyg som Skype och i person. 
När intervjun skedde över Skype så spelades intervjun in genom inspelningsverktyg 
lokalt på datorn. Intervjuerna som skett i person med respondenterna, har skett på 
respondentens arbetsplats. I vissa fall har intervjun skett på respondentens kunds 
kontor. Dessa har också spelats in medhjälp en mobilapplikation. 
 
Alla intervjuer har blivit inspelade under respondenternas tillåtelse. Detta har 
kontrollerats innan intervjun för att säkerställa att respondentens godkännanden 
finns.  Inspelningarna gjordes för att senare kunna återspelas och transkriberas. 
Transkriberingarna kan läsas nedan i appendixkapitlet.  
 
Intervjustrukturen som användes, skapades för att på ett enkelt sätt få information 
om de ämnen denna studie vidrör. Detta gjordes genom att skapa kategorier för att 
dela upp områdena, fyra områden skapades. Allmän för att kunna ta in grundläggande 
information om respondenten och hens arbetsroll. Agil, för att få information och 
erfarenheter om respondentens arbetsmetoder och projektinvolvering. Compliance, 
för att kunna skilja arbetet från metod till praktiskt arbete. Sista kategorin är PCI-DSS, 
denna för att kunna gå djupare in på compliance inom just det utvalda regelverket. 
Dock som beskrivet innan hade inte alla respondenter kunskap om detta regelverk 
vilket gjorde att dessa frågor har mindre svars antal.   
 
 
Studien får en stark trovärdighet eftersom de sex respondenterna både arbetar på 
CGI och har stora kunskapsbanker inom ämnet. Dock skulle jag ha velat intervjua flera 
PCI kunniga. Bland respondenterna som intervjuat, fanns enbart två PCI experter. 
Hade fler kunnat intervjuats skulle en ännu djupare förståelse och bredare 
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helhetsbild skapas för hur PCI tillsammans med agila tankesätt fungerar i 
verkligheten.  

8.3 Samhälleliga & vetenskapliga aspekter 

Utifrån de samhälleliga aspekterna så kan resultatet av denna studie anses bidra med 
ny kunskap till företag inom compliance sektorn. Genom att uppmärksamma 
struktureringshinder och logistikproblem kan företag höja sin produktion och 
minska projektförlängningar eller misslyckande. Vid användning av denna studie kan 
organisationer även se förhöjningen av arbete genom användningen av agila 
arbetsmetoder och verktyg inom compliance projekt eller liknande projekt typer. 
Något som visar sig vanligt hos organisationer som påbörjar dessa typer av projekt 
är framförhållningen och nivån på förberedelse. Att organisationer påbörjar 
projekten utan att riktigt ha korrekt utlagda mål. Skulle resultatet från denna studie 
läsas skulle agila verktygen tas i åtanke och bolag skulle undvika framtida svårighet. 
Skulle svårigheterna minskas resulterar det i snabbare projekt vilket betyder att 
kostnaderna skulle sänkas. Organisationerna kan då lägga dessa pengar på andra 
saker som kan stärka dem på marknaden. 
 
Utifrån det vetenskapliga aspekterna så har denna studie bidragit med nyfunna 
hinder och problem som respondenterna upplevt och förslag över hur agila verktyg 
kan lösa eller minska dessa hinder. Exempel på detta är hur regelbundna 
kontrollmöten kan gynna projektets helhetsförståelse. Studien har skapat en öppning 
för att kolla om traditionella metoder är optimala eller om det är på tiden att de byts 
ut mot moderna och flexibla metoder. Studier som skett tidigare har fokuserat på 
compliance som helhet och inte med agila verktyg i bilden, samt att ramverket PCI 
inte har studerats utifrån ett agilt synsätt. Genom att haft ett agilt synsätt i denna 
studie har en ny forskningsvinkel skapats inom compliance/PCI området.  

8.4 Etiska aspekter 

Denna studie har följt de fyra etiska kraven som beskrivits tidigare i ”Etiska krav” 
delkapitlet (4.2.1). De etiska kraven har följts genom att informera respondenterna 
om att allt deltagande har varit frivilligt och att önskas intervjun att avbrytas är de 
respondentens rätt att detta sker. Som beskrivet ovan har respondenterna blivit 
frågade om inspelning av intervjuerna är godkänt och att de som sägs kommer 
användas i denna studie. Respondenterna har blivit informerade om att alla svar och 
åsikter behandlas anonymt. Alla respondenterna i denna studie har valt att vara 
anonyma och detta har respekterats under studiens gång.  
 
 Istället för respondenternas namn har alias används i form av Respondent A och 
Respondent B. Innan intervjuerna inleds så förklaras studiens innehåll och syfte för 
respondenterna så att de förstå vad svaren sedan använts till. Vid intervjustart 
diskuteras även respondenternas arbetsroll och kunskapsområden för att kunna se 
vilka frågor som kan besvaras.  
 
Hälften av intervjurespondenterna fick tillgång till grundfrågorna innan själva 
intervjun skedde. Detta eftersom efter de första intervjuerna verkade det som att för 
att få bättre och mer uttänkta svar, var det smartare att ge respondenterna tid att läsa 
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igenom dem samt skapa kunskapsbaserade svar. Sammanfattningsvis så uppfyllde 
studien de fyra kraven som vetenskapsrådet framtagit. 

8.5 Framtida forskning 

Denna studie välkomnar framtida forskare att undersöka vidare och i princip testa 
agila metoder på en arbetsplats. Det skulle vara intressant att undersöka fysiskt om 
ett agilt projekt skulle fungera bättre än ett projekt som arbetar traditionellt. Att ha 
två liknande projekt inom compliance planeras upp och genomföras utefter vardera 
metod. Skulle de som denna studie framtagit verkligen skapa effektivisering inom 
compliance projekt eller skulle traditionella projekt fortfarande vara gynnsammast i 
verkligheten. Skulle de agila metoderna hjälpa med de hinder som framkommit i 
studien, skulle morgonmötena skapa helhetsbilder för medlemmarna eller skulle de 
göra så projekten tar längre tid eftersom mötena känns onödiga och 
resursanvändningen höjs i onödan? 
 
Istället för att använda sig av intervjuer skulle enkäter användas för att få in en större 
mängd svar. Genom en större informationskälla skulle mer problem eller hinder 
hittas. Dock anser jag att svaren genom denna metod skulle vara mindre detaljerade 
och helhetsbildens skulle missas eftersom den personliga kontakten intervjuer ger 
saknas.  
 
En framtida forskningstes att vidareutveckla skulle vara: ”Hur skiljer sig traditionella 
utvecklingsmetoder jämtemot agila metoder inom compliance projekt?” .  
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Appendix  

Respondent A 

Var är din arbetsroll? 

Min arbetstitel är Teknisk informationssäkerheters ansvarig. Innebär att jag sitter med 

de säkerhetskrav kunden ställer emot oss som leverantörer. Jag arbetar enbart emot 

kund och inte med intern säkerhet.  

 Vad är dina ansvarsområden? 

Informationssäkerhet. Allt som har med säkerhet att göra, det kan vara allt ifrån vilket 

sätt man utvecklar, att de görs på ett säkert sätt, hur man hanterar information/risker. 

Är det olika områden beroende på projekt? 

Ja, det beror på vilken typ av leverans som skall göras. Arbetsuppgifterna anpassas 

utefter leverans typ/utefter vad som skall göras hos kund.  Arbetsuppgifterna beror 

också på hur stor kunskapen på varje område är. Huvuduppgiften är att kontrollera 

hoten och anpassa sig utefter dem för att göra det säkert.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig i ditt nuvarande projekt? 

Det är både varierande och standardiserat. Jag arbetar fortfarande efter mina krav, krav 

som kommer ifrån kund det vill säga. Dessa krav är baserade på Finansinspektionens 

krav för kritiska verksamheter som vill outsourca delar av sin verksamhet.   

• Kritiska verksamheter = Banker 

Har inga förutfattade arbetsuppgifter, tjänsten har inte funnits förut och skapades 

december 2018. Kom med nya avtalet hos kunden. Huvudsakliga uppgiften är att ta en 

del av de utsatta kraven och sedan försöka lösa dem, Vilket tar tid. Mitt arbete är att 

hitta på ett arbetssätt (ej agilt) att lösa dessa krav. Sitter i möten för att verifiera att de 

kraven som är satta upprätthålls och har klargjorts emot kunden.  

 

Vilket ansvar har du inom planeringen av ett projekt?  

Informationssäkerheten hos kund inom projektet.  

Skapa Gapanalyser för att kontrollera vad som uppfylls hos kund. Vilka svagheter finns 

och vad behöver fokuset ligga. Mycket av arbetet är att anpassa sig efter andra eftersom 

mitt arbete inte kan fortsätta utan att andra faktorer föregår.  
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Hur skulle du kunna effektivisera ditt arbetssätt idag?  

Det stora problemet jag har är att de inte finns ett tydligt ansvar hos kund på de 

ansvarsområden jag ansvarar för. Detta gör att det är svårt att få raka svar och sedan 

kunna göra beslut om tolkningarna för kraven.  

De som skriver kraven arbetar oftast inte med tekniska delen vilket försvårat arbetet 

eftersom de tycker all bara ska fungera och missar de fysiska hindarna som finns. 

Ansvarsfördelningen och kunskapen behöver förbättras. Informationssäkerhet är 

speciellt eftersom gör ingen annan något kan inte jag utföra mitt arbete.  

Kunskap & ha bra koll/grundlig överblick. 

 

Hur strikt följs projektplanen i ett projekt? 

Det som inte följs måste ha en god anledning att det inte följs. Alla ändringar måste ha en 

beskrivning som kan ges till kunden/styrningsgruppen för att godkännas. Man måste 

förklara varför man inte klara vissa mål till det specifika datumet till exempel.  

Får ändringar ske? 

Ja, ändringar får ske och ett kort projekt som jag sitter i nu på 6 månader sker ändringar 

varje månad. 

Behöver projektledaren få kundens godkännande? 

Ändringsbesluten sker gemensamt mellan kunden och projektledaren. Detta behöver 

även godkännas av styrningsgruppen (Högre uppsatta chefter). Ändringar får inte bara 

ske utan att kund meddelas.   Jag har själv inte varit med i dessa steg så kan inte säga 

mer. 

 

AGILA 

Vilken arbetsmetod arbetar du utifrån inom arbetsprojekt eller liknande? 

Vi arbetar utifrån kanban med en touch av Scrum.  

Förklara gärna mer beskrivande 

Det är speciellt nu för mig eftersom jag inte arbetar i ett team som normaltsätt utan jag 

arbetar ensam. Men i projektens helhet så följs till exempel en kanban tavla. Där det 

finns olika strömmar och överflyttning av delar till definision of done. Vi använder Gira 

(ett agilt verktyg). Verktyget går ut på att flytta uppgifter mellan olika lanes. Vi har även 
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sammanställningar tvågånger i veckan som är på 20 minuter och där går vi igenom vad 

som gjorts, vad som skall göras och vad som skall ändras. Inget diskussionsmöte utan 

mer informationsmöte.  

Vad innebär ordet ”Agilt” för dig? 

Den stora skillnaden jag ser gentemot andra arbetssätt är att alla tar mer ansvar. Man 

undviker att skylla ifrån sig eftersom alla vet vilka ansvarsområden man har. Alla har 

gemensam koll på vad som händer i projektet genom att utbilda varandra i sina egnas 

områden. Alla hjälper alla men varje lagmedlem har ett ansvarsområde, t. ex jag som 

ansvarar över informationssäkerhet. Jag lär ut de andra i laget så jag själv kan fokusera 

på mer komplexa uppgifter inom mitt område. Huvudsakliga innebörden enligt mig är 

tydligare ansvar.  

Har du ett agilt tänk i ditt arbete? 

Jag anser att alla människor under 35 har automatiskt ett agilt tänk utefter den värld vi 

lever och är uppväxta i. Jag tror att vi skulle vara mer skockade över att arbeta utefter 

vattenfallsmetoden. Vår generation tar inte enbart en uppgift och gör sedan klart den för 

att gå vidare till nästa utan väljer ofta flera för att arbeta på samtidigt (Många bollar i 

luften). Tidigare generationer har inte lika lätt för detta eftersom det har en annan 

inskolning till snabba förändringar.  

Anser du att de arbetssätt du arbetar i projektet just nu fungerar och är 

funktionellt? 

Jag anser nog att det fungerar men i vissa komplexa system är det svårt att arbeta agilt. 

De som säger att allt kan göras agilt håller jag inte med om.  

Kan du ge ett exempel på en situation? 

Till exempel när vi arbetar med bankers mainframes så är det svårt. Detta eftersom de 

är byggda för så länge sedan, långt innan agilt ens fanns och eftersom de inte blivit 

ändrade på sedan de skapades. Grundstrukturen är byggd på 70–80 talet, de är så 

otrolig komplexa och de har endast blivit påbyggda inte uppgraderade. Detta gör dem 

otroligt säkra i dagens samhälle eftersom ingen riktigt vet hur de ska kunna tränga sig in 

men detta betyder också att ingen vet riktigt hur de ska uppdateras.  

Arbetar ni med sådana system idag? 

 Ja. Beror på vilka prokejt men alla banksystem har mainframes. Att enbart kunna förstå 

hur en specifik mainframe fungerar tar år.  

Den arbetsmetod ni använder idag i projektet, anser du att det finns ett tydligt 

ansvar, vem som man ska ta sina problem till? 
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Enligt projektplanen finns det specifika personer som har specifika ansvarsområden och 

dessa skall hantera det problem som sker inom deras område.  

Har du någon du kan ta dina frågor till? 

Nej jag har ingen jag specifikt kan gå till. Den ändra jag kan fråga är kunder over hur jag 

ska tolka vissa krav. 

Kan du fråga internt på CGI? 

Ja inom vår arbetsgrupp ”RegTech” (Sammanställning av kunskapskällor inom olika 

arbetsområden).  

Skiljer sig dina arbetsuppgifter beroende på projekt? 

Ja, beroende på vad för projekt och vad som skall göras ändras mina arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifterna anpassar sig efter vad för krav kunden ställer emot oss.  

Hur ser du på agila arbetssätt och deras påverkan inom projekt i helhet? 

Eftersom vi arbetar utefter en projektplan så är vi inte direkt super agila i början. 

Projektplaner/avtal måste skrivas för att säkerställa att vi ger kunden det dem vill ha 

och i planen står det exakt var som skall göras och hur. Men jag gillar kombinationen av 

att ha ett ramverk med utrymme för förändringar.  Detta skapar en sorts struktur i vårt 

arbete.  

Mycket av mitt arbete beror på andras arbeten vilket gör det svårt att planera allt i 

början vilket gör mitt arbete mer agilt och inte lika linjeföljt.  

Hur skulle agila arbetssätt kunna användas inom compliance enligt dig? 

Ja det skulle vara att man ständigt är uppdaterad. Det Jimi har skapat med Regtech och 

den iden med att fokusera på - Prepare – Get – Stay. Att upprätthålla vilket jag skulle 

kunna säga är väldigt agilt. Kontinuerlig förståelse av hot och ändringar. Kunna vara 

proaktiv med det man gör och kunna se riskerna för att senare kunna föra dem vidare.  

Compliance 

På vilket sätt arbetar du med compliance? 

Jag arbetar inte specifikt med Compliance, om vi tänker det som efterlevnad av avtal så 

arbetar jag med att efterleva de säkerhetskrav som kunden ställer på oss.  

Compliance för mig är det mer verksamhetsnivå som översätter regelverk till krav. 

Ställer krav mot leverans. De som tar fram informationssäkerhetskraven.  

Vad är för roll har compliance inom företagsvärlden enligt dig?  

Regelefterlevnad 
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Vad är compliance enligt dig? 

Regelefterlevnad framförallt på verksamhetsnivå.  

Hur påverkar compliance din arbetsroll? 

Den skapar min arbetsroll, utan de krav compliance skapar skulle inte mitt jobb finnas. 

Hur planerar du ditt arbete för att uppnå de uppsatta målen (Kraven)? 

Sätter upp prioriteringar över vad som skall göras, gå igenom vad som skall gås genom 

på genomgångsmötena. Detta görs för att kunna kontrollera att de mål som sätts 

genomförs. 

 

Vid Compliance arbete vilken arbetsmetod är du mest bekväm med? 

Jag skulle säga att jag är bekvämast med ISO 27 000 och sedan ramverken NIST, OWAP.  

 

Vilka faktorer bör ingå i ett effektivt compliance program/projekt? 

Tydligt ledarskap anser jag väldigt viktigt. Att alla är på väg åt samma håll. Det måste 

finnas en vilja att bli compliant. 

 

Vilka nyckelområden anser du är viktigast vid compliance arbete?  

Jag skulle säga att det beror på leverans eller de vanliga säkerhetshoten. Men i 

compliance världen finns det inga specifika säkerhetshål som är större eller viktigare. 

Det som är svagast är viktigast. Nyckelområdet är att utbilda människor och ge dem 

korrekt kunskap. Inte släppa in okända i byggnaden är ett bra exempel.  

 

Vad är det vanligaste problemet som uppstår med compliance? 

Svar ovanför. 

Security awarness är A&O, är inte personalen på noterna fungerar ingenting även hur 

säkert det än är på papperet. 

 

Hur testas Compliance enligt dig?  

Jag ska nu efter sommaren undersöka detta. Vilka kontroller man skall göra för att 

kontrollera compliance inom infosec. Det handlar om att man ska hitta key preformans 
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indicators för att hitta svagheter eller problem. Exempel kunde vara att man ska ta ut ett 

belastningsregister. Man tar ut en lista för att kontrollera att alla har gjort det och göra 

stickprov för att kontrollera att det faktiskt uppfylls. Vissa detta för kund för att visa att 

vi till exempel gör korrekta kontroller. Penetrations tester är också ett bra sätt att 

kontrollera.  

 

Hur startas ett Compliance projekt hos er? 

 

Gapanalyser är det första som görs eftersom det är där de flesta svagheter syns hos 

kunden.  

 

Vilka regelverk är vanligast i projekt? 

Jag tycker att ISO 27000, GDPR och Öppna APIer är vanligast. 

PCI DSS – Diskutionsfrågor istället för fakta frågor 

Arbetar du med regelverket PCI? 

Nej inte i nuläget. 

Vilka delar av PCI hade du ansvarat över? 

Informationssäkerhet 

Hur skulle nätverk säkerhet kunna säkerställas hos en kund? 

Det beror på vem som äger nätverken, Är det kunden eller vi. Sen beror de på vad det är 

för kryptering, hur säkerställs krypteringar hos kunden. 

Om ni gör krypteringen vem säkerställer att den är säker? 

Det är en annan organisation inom CGI koncernen som sköter våra krypteringar emot 

kund. De kontrollerar detta och hanterar detta. Men det finns säkerhetsansvariga som 

hanterar detta hos kund.  

 

Hur hanterar ni lösenordshantering hos kund? 

Ja det ställs krav både på oss och kunden. När vi loggar in hos kund behöver vi använda 

oss av tvåfaktorsautentisering. Detta måste vi kunna uppvisa att vi gör mot kund.  

Är detta något ni sätter upp eller har kunden det? 
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Det kan vara både och.  Har inte kunden det, inför vi det och har kunden det måste vi 

följa dessa rutiner.  

Hur kan CGI säkerställa att kunddata skyddas på korrekt sätt? 

Det finns två sätt:  

Det första är att CGI hanterar data. Då är det vårt ansvar att kontrollera och skydda data 

på bästa och korrekta sätt. Vi arbetar då med att certifiera kunden i olika ramverk or 

regelverk för att kunna uppehålla de skydd som kunden behöver.  

Kund hanterar data. Då ligger ansvaret hos kunden och vi hanterar inte data utan ändas 

får tillgång till den. Då följer vi deras rutiner och krav för att bevara skyddet som satts 

upp.  

Skyldigheten ligger alltid hos kunden så länge inget avtal skrivits för att flytta ansvaret 

till CGI. 

Skydd över öppna nätverk? 

Vi använder oss av VPN för att kontrollera transaktioner av data i öppna nätverk.  

 

Hur säkerställs systemens ”uptime”? 

Detta avtalas i avtalet (SLA Service Level Agreement) att en viss nivå/standard skall 

uppnås/hållas och följs inte detta kan det resultera i böter eller rabatter i 

avtalskostnader. 

För att motverka detta görs backupplaner för att så fort ett system åker ner, hur kan vi 

få det igång igen på kortast tid möjligt. 

 

 

Hur kontrolleras restriktioner i filsystem/accessystem? 

Detta kontrolleras på vilken nivå informationen ligger på. Varje anställd har tillgång till 

den specifika accessnivån som behövs för personens arbetsroll.  Det finns 3 klasser. 

Högsta nivån är enbart få som får se som chefer och behöriga, nivå två är intern 

information som enbart interna på företaget får ser och nivå tre är publika dokument 

som allmänheten får se.  

Detta styrs via accesssystemet styr och som CGI gör intern och kunden ger dessa nivår 

till CGI beroende på projekt.  
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Kontrollerar ni vem som får se kunddata? 

Detta beror helt på vilka avtal som är satta i det aktuella projektet.  

Hur säkerställer CGI att de arbete som gjorts upprätthålls och vidareutvecklas? 

Genom att ha kontinuerliga forum där man ser till att följa upp alla de delar som gjorts. 

Avtalen som skrivs är tidsbegränsade. Till exempel projektet här som vi arbetar med är 

på 6 månader sedan är avtalet skrivet på 5 år vilket gör att vi måste enligt avtalet 

upprätthålla den säkerhet/de arbete som gjorts i fem år framåt. Projektet lämnar 

projektfasen och övergår till leveransfasen.  

Övervakar ni varje företagskund separat för att kontrollera att de regler som 

finns följs? 

Ja, de gör det. Eftersom de är kunder enligt avtal och detta måste följas. Till exempel i 

mitt fall som sitter och kontrollerar säkerheten.  

 

Arbetar ni med att skapa policys hos företagskunden för att få kunden att förstår 

hur upprätthållelse av reglernas skall fortsättas? 

Nej, största delen av de företag CGI arbetar emot har sedan tidigare uppsatta policys. 

Majoriteten av de bolag vi arbetar med är mycket äldre än CGI vilket betyder att de flesta 

policys som borde finnas finns.  

Respondent B & C 

Vad är din arbetsroll? 

B: Vi började som compliance Assurance Partner på CGI, Vi arbetar alltså med 

regulatorisk efterlevnad. Arbetsrollen ute hos kunden beror helt på vilket projekt man 

arbetar i och hos vilken kund.   

C: I teamet på CGI har vi samma tjänst men hos kund arbetar vi med olika saker.  

Vad är era ansvarsområden? 

B: Projektledning 

C: Jag arbetar med kvalitetssäkring och som arbetskoordinator.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för er? 

B: Mitt arbete går ut på att ha avstämnings möten med kund för att kontrollera att 

arbetet är på väg åt rätt håll. Rapportera och säkerställa är mina huvuduppgifter. Ska se 

till att de personer som jobbar under mig gör sitt arbete.  
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C: Jag arbetar med att kvalitetssäkra processer inom projekt. Kvalitetssäkring är att 

kontrollera att det vi levererar är det vi har avtalat. Detta görs via att kolla vad som står i 

avtalet och jämföra det med var som vi faktiskt levererat. I detta görs tester från vår sida 

och kundens sida för att se att den kvalité som utlovats uppnåtts. Jag kan även gå in och 

kontrollera att det gjorts på rätt sätt. Att alla processer som skall följas följs.  

Säkrar du emot projektplanen då? 

C: Det beror på om det är ett avtal, projektplan, en lösningsbeskrivning eller 

riskbedömningar. Det finns alltid underlag som behöver kontrolleras.  

Vilket ansvar har du inom planering av projekt? 

B: Jag har huvudansvar i mitt projekt. Jag är en delfunktion i en huvudfunktion (Del-

projektledare) 

C: Jag har inget ansvar i planeringen av projektet. Jag är en sidofunktion. 

Hur skulle ni kunna effektivisera era arbetssätt idag enligt er? 

B: Själva metodiken av projektledning skulle kunna effektiviseras. Forum skulle behövas 

på fler arbetsplatser för att förstå och hjälpa varandra i olika arbetsområden. Inte förlita 

sig på telefonkommunikation utan hitta bättre och mer informativa lösningar (korrekt 

användning av redskapen). Användningen av Teams/Slack för att effektivisera 

kontroller och arbetsmängd. 

C: Projektledning generellt kan effektiviseras. (inom compliance) verksamhetens syn på 

compliance.  

Hur strikt följs projektplanen? 

B: Nej, det sker ändringar och byten av mål under projektens gång som arbetas 

tillsammans med kunden. I detta projekt vi arbetar i nu så märkte vi senare att vissa 

saker har missats/hoppas över för att istället med kunden byggt under projektets gång 

nya mål.  

C: Jag kommer ifrån en ganska strikt arbetsbakgrund vilket gör att jag anser att det är 

viktigt att projektplanen följs fullt ut men det ska absolut finnas ett visst utrymme för 

ändringar.  

 

Agila  

Vilken arbetsmetod arbetar du utifrån inom arbetsprojekt eller liknande? 

B: Jag använder mig av standarden som kunden använder, I mitt arbete behöver jag 

anpassa mig efter hur kunden arbetar och följa de regelverk/mallar som de använder. 
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Anser du att de är agila arbetsmetoder? 

B: Nej, kanske inte de bästa men det är de kunden önskar.  

C: Det är mycket avstämningar och forum som kan anses agila 

Anser ni det som flexibelt? 

B: Den är flexibel nu eftersom jag gjorde om ett av ramverken när jag började projektet 

eftersom jag inte kunde hitta kundens korrekta ramverk.  

Vad innebär agilt för er? 

B: Ändring och anpassning, hitta kanaler för att vara agil på. Pulser (Uppstartsmöten 

varje morgon på Scania). Delar med sig av sina egna områden för att lära varandra.  

C: Utvecklings etapper (Sprinter). Tar arbetet i faser, effektivt arbete på veckobasis. 

Har du ett agilt tänk i ditt arbete? 

B: Jag tror den äldre generationen har svårt att ha flera bollar i luften. De kommer från 

en annan typ av skolgång där allt gjordes systematiskt och inte flera funktioner 

samtidigt. Jag tror det är för vi är uppväxta med snabba förändringar, till exempel nya 

telefoner varje år, vi har lättare att anpassa oss.  

C: Jag det tycker jag vi båda har. När vi stöter på ett problem så arbetar vi med att hitta 

flera lösningar och väljer sedan istället för att hitta första bästa och köra på det. Sedan 

att vi inte behöver gå uppåt för att göra viktiga beslut är väldigt agilt tycker jag.  

Vilken typ av agil metod använder ni er av i ert arbete? 

B: Ut över den vi använt i detta projekt så använder vi oss annars av en version av lean. 

Itil är en annan metod som CGI använder sig av (Information Technology Infrastructure 

Library). 

C:  De flesta företag bygger egna metoder, man tar de bästa av allt och gör en egen 

metod. SAFE är något jag arbetat i tidigare. Det behöver många företag arbeta i enligt 

deras toppar. 

 

 

När ni gör en projektplan, finns det en enkel struktur på vem som ansvarar över 

vad (Vem man ska ställa frågor till)? 

B: Nej, det tycker inte jag. Istället för att folk frågar varandra kommer de direkt till mig 

som projektledare och så måste jag i sedantur fråga vidare istället för att personen i 

frågan bara frågade personen bredvid.  
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C: Exakt det är beroenden mellan projektdelarna som måste lyftas och stärkas för att 

alla ska förstå vad varje del arbetar med.  

Hur skulle det kunna förbättras? 

B: Det skulle förbättras med med kommunikation mellan delarna.  

C: Skapandet av känslan av ansvarstagandet. Ge folk ansvar och inte ge bort ansvaret 

hela tiden till någon annan.  

Hur ser ni på agila metoders påverkan inom projekt? 

B: Jag tycker det är positivt på många sätt men att innovationskraften lätt försvinner för 

man tänker i cirklar hela tiden.  

Känner ni att agila arbetssätt gör det enklare att flyta iväg från originalidén? 

B: Jo det tycker jag, iaf när det kommer till morgonmötena. Det är lätt att sidetracka och 

börja diskutera relevanta saker. Det har hänt att jag sitter med i samtal utan att ha något 

som är relevant till min arbetsroll. Att resurser som inte behövs lätt används bara för de 

kan.  

Hur påverkas ditt arbete utav de arbetsmetoder ni använder i projektet? 

B: De påverkar väldigt mycket, alla planer som görs påverkas av alla ramverk som måste 

följas eftersom kunden använder dem. Allting måste ta hänsyn till vad kunden använder.  

C: Mitt arbete är beroende efter att alla andra gör som dem ska. Allting måste klaffa för 

att jag ska kunna utföra det som jag behöver. Genom agila metoder är det enkelt att 

driva ifrån det som skall göras. Det skulle vara enklare i mitt jobb om man arbetade mer 

streamline. Projektledning fungerar det bättre mer.  

Hur skulle agila arbetssätt användas vid compliance arbete? 

C:  Själva kommunikationen, Kommunikationen mellan compliance och verksamheten. 

Att de som kontrollerar kommunicerar med de som blir kontrollerade. Skapa förtroende 

mellan regelverksarbetarna och bolagen. Kontinuerlig kommunikation och 

upprätthållelse.   

COMPLIANCE 

På vilket sätt arbetar du med compliance? 

B:  Idag ingenting, innan som privacy officer. Då arbetade jag med efterlevnad av 

regelverk.  Se till så att policys följs och implementerar det i alla led. Det fanns olika 

officers för varje avdelning på bolaget, jag arbetade i verkstadens avdelning. Förstå olika 

viktiga regelverk som GDPR till exempel.  Nu arbetar jag med att sätta riktlinjer för 

leveransen hos den kunden jag arbetar med idag.  
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C: Jag har arbetat med penningtvätt. Jag jobbar inom två olika roller och arbetar med 

compliance i båda. I kvalitetssäkrings rollen så arbetar jag med efterlevande till avtal 

och projektplaner. Tidigare har jag arbetar med lagar och regler, hur man skall förhålla 

sätta sig till nya förändringar. Internt sitter jag med riskbedömningar, uppföljning av 

ändringar. Jag arbetar som säkerhetskoordinator internt på CGI.’ 

 

Vad är compliance för dig? 

B: Regulatorisk efterlevnad. Jag tror att svenska företag behöver sådan pass hjälp att 

svenska staten kommer införa en inspektion för compliance. En statlig nämnd som 

kommer hantera och kontrollera företagen i Sverige.  

C: Ett skyddsnät för företaget, att rätt saker görs på alla nivåer.  

 

 

 

Hur påverkar Compliance er arbetsroll? 

B: De arbetsförfrågningar (Konsult) vi får är alla compliance relaterade eftersom det är 

det vårt team arbetar med. Jag arbetade tidigare som Jurist och då styrdes mycket av 

mitt arbete av lagar och regler. Skillnaden där var att skillnader i tolkning inte fanns, det 

som står i lagen gäller.  

Hur planerar du ditt arbete för att uppnå de uppsatta målen? 

B: Vi använder oss av GANTT Schema, detta följs och avstäms varje vecka. Där kan vi se 

vad som skall göras och när saker skall göras.  

C: Jag själv är väldigt strukturerad och använder mig av listor och strukturerad 

planering 

Vilken arbetsmetod/regelverk är du mest bekväm med? 

B: GDPR 

C: Lag om bank och finans. Penningtvättslagen med föreskrifter. 

Vilka faktorer bör ingå i ett effektivt compliance program/projekt? 

C: riskbedömning, GAP Analys, uppföljningsplan, rapporteringsanalys, efterlevnaden. 

Kontroller och Audit. 

Berättar kunden vilka regelverk som skall upprätthållas? 
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B: Både och, Kunden kan berätta eller så framkommer det i GAPanalyserna som görs.  

C: Oftast är de därför vi tas in för att hitta kundens svagheter och sedan lösa dem åt dem.  

Vilka nyckelområden anser du viktiga i arbetet med compliance? 

B: De är de området som är svagast skulle jag anse. Processer är väldigt viktigt, hur 

hantering av till exempel personuppgifter görs. System i sig är inte viktiga utan mer 

hanteringen av systemen.  

Vad är det vanligaste problemet som uppstår vid compliance? 

B: Gemensam förståelse saknas inom företagen, alla jobbar med sitt och inte lägger ner 

tid på något annat. Man ser inte helhetsbilden, därför tror jag att en inspektion kommer 

skapas. Banker är duktiga men andra företags typer har mer problem.  

Hur motarbetas detta? 

B: Det motarbetas med att ta in konsulter för att kunna lösa problemen. Det är som ett 

plåster på en läckande balja. Det hjälper nu men inte i slutändan.   

 

Hur testas compliance enlig dig? 

B: Genom GAPanalyser och Audits. Den visar hur saker fungerar i realiteten och vilka 

svagheter som finns i de processer som sker.  

C: Man kan göra dessa kontroller på olika nivåer, stickprov för att kontrollera olika 

processer.  

Hur startas ett compliance projekt? 

B: Vi får ett uppdrag av Jimi som går ut på att påbörja en gapanalys för att hitta det som 

saknas eller är svagt. Vad har gjorts innan mig, vad behöver göras och hur skall det göras 

tas fram i början. I slutet avslutar vi med en audit över sitt eget arbete för att säkerställa 

att allt som skulle göras har gjorts.  

Vilka faktorer prioriteras?   

B: Beroende på vad vi får ut av GAPanalyses så prioriterar man där det brinner mest.  

Vilket regelverk är vanligast i det kundprojekt ni arbetat i? 

B: GDPR skulle jag säga har väldigt många problem med, det har bara gått ett år så det 

skapar många frågetecken och det påverkar alla bolag inom eu.  
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Respondent D 

Vad är din arbetsroll? 

Min arbetsroll internt är Compliance Assurance partner. Det går ut att arbeta med alla 

former av compliance, regelefterlevnad, informationssäkerhet, GDPR och audits. När 

man väl lärt sig hur regelverk fungerar så är det enkelt att förstå alla regelverk. Jag 

jobbar med att applicera regelverk till verkliga situationer.   

Min roll hos kund är privacy officer, och här arbetar jag med Commercial operations.  

Eftersom det är ett stort internationellt företag så hjälper jag med interna processer 

(speciellt GDPR). Kontrollerar system och dokumentation så de upprätthåller de 

korrekta compliance regelverken.  

Mycket kontroller? 

Nej mitt arbete går ut på att stötta kunden i arbetat inte att kontrollera.  

Vad är dina ansvarsområden? 

Compliance/efterlevnad av regelverk hos kund. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Jag sitter i avstämnings möten med konsulter med samma roll fast på andra delar av 

företaget för att jämföra och se vad som skall göras/har gjorts. Tar upp frågor som är 

viktiga, dessa möten sker veckovis (engång i veckan är det telefonmöte och en gång i 

månaden personligt möte). Jag träffar även min kontaktperson på företaget för att 

stämma av att allt går i rätt riktning eftersom jag är konsult.  Jag arbetar med att svara 

på frågor från kund och har sedan kartläggningar av de systemen kunden använder och 

om den följer de regelverk som behövs (GDPR i detta projekt). Jag finns där även som 

råd för att bistå kunden med den hjälp och information de behöver. Jag ser till att 

kunden vet hur data skall hanteras på rätt sätt. Hitta lösningar 

Vilket ansvar har du inom planeringen av ett projekt? 

Privacy och compliance. Jag ansvarar över compliance i Commercial området hos 

kunden.  

Hur skulle du kunna effektivisera ditt arbetssätt idag?  
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Organisationsstrukturen/kundens struktur, att förstå och kunna veta hur saker skall 

göras. Hur alla delar fungerar tillsammans och var alla intranät finns. Mycket handlar 

också om att få hjälp av andra personer för att jag skall kunna uppfylla mitt arbete.  

Är ansvarsstrukturen tydlig? 

Ja det tycker jag, i alla fall med privacy. Men ansvarsstrukturen utanför Sverige är 

svårare eftersom varje land har olika processer och system.  

Hur strikt följs projektplanen? 

Jag och min kollega har följt den bra men man är öppen för ändringar hela tiden.  

Kontrolleras detta med kund? 

Ja detta tar vi upp på kontrollmötena som vi har varje vecka med kunden, men 

förändringarna måste alltid godkännas av kund. Jag kan inte ändra något utan ett okej.  

 

AGIL 

Vilken arbetsmetod arbetar du utifrån? 

Jag arbetar inte direkt agilt i mitt yrke men jag har min plan att arbeta efter, försöker 

inte hålla för många bollar i luften för att kunna säkerställa att saker blir klara. Jag har 

ett agilt tänk men försöker arbeta mer strukturerat för att lösa varje problem utförligt. 

Eftersom jag är konsult är det viktigt att jag avslutar alla projekt jag startar. Kunden jag 

arbetar med nu arbetar Agilt /börjat arbeta agilt.  

På vilket sätt? 

De har tagit in en agilt konsult för att lära upp dem och visa dem vägen. Men jag är inte 

insatt i detta.  

Hur ser du på agila tankesätt inom arbetsprojekt? 

Jag tror det är bra men det funkar nog ibland och ibland är nog arbetssätten för 

komplexa för att agilt ska vara effektivt.  

Har du ett exempel? 

Jag i gruppen jag arbetar i nu har verkligen nytta av det men jag som har så bred 

arbetsansvar kan inte göra det. Skulle jag göra det skulle inget hända eftersom jag måste 

på något sätt fokusera på en specifik del. (Arbetar nästan enbart med GDPR). 

Känner du att det finns en tydlig ansvarsstruktur? 

Ja och nej, jag vet vem jag kan fråga men inte om det är rätt person att överösa med 

fråga. Jag har alltid gruppen på CGI att ställa generella frågor till som är en trygghet.  
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Känner du att du påverkas av de agila metoder kunden använder? 

Nej det har jag inte märkt av, de har precis börjat arbeta med detta. 

Vet du vilken metod de arbetar med? 

Lean. 

Hur skulle agila arbetssätt kunna användas i arbetet mot compliance enligt dig? 

Jag tycker att det görs lite automatiskt, när ett nytt regelverk kommer så arbetas med 

det och fokuset är att trycka ut det så fort som möjligt.  

Känner du att företagen anpassar sig fort för tex (GDPR) eller finns det 

svårigheter kvar? 

Det är en lång väg att gå, det är tänket som finns kvar att banka in. Man får inte lämna 

lösenord på post-it lappar på bordet, det bryter nu mot lagen. Bara för man har någon 

ansvarig betyder inte att man är compliance, man behöver hela tiden arbeta in tänket 

och kunskapen. Äldre generationen har svårt med detta tycker jag, handlar mycket om 

att det var enklare förr. 

Större företag måste vara svårare? 

 Ja, speciellt när företagen är internationella då gäller inte bara europeisk lag utan även 

till exempel kinesisk lag eller amerikansk. 

COMPLIANCE 

På vilket sätt arbetar du med compliance?  

Jag arbetar ju med regelefterlevnad. läsa regelverket, förstå regelverket och applicera 

regelverket på ett företag.  

Vad är Compliance enligt dig? 

Regelefterlevnad. Förstå regelverk till grunden.  

Hur påverkar compliance din arbetsroll? 

Ja väldigt mycket, det är ju mitt jobb i helhet.  

Hur planerar du ditt arbete för att uppnå de uppsatta målen? 

Jag arbetar mycket med att sätta delmål och mål beroende på hur stort ett projekt är. Jag 

arbetar tills det blir klart men arbete med privacy blir aldrig klart. Ser till att man gör 

”bestpractic”. Man tänker vad är dugligt och gör sedan en karta för att uppnå detta med 

så få risker som möjligt. Planera och diskutera lösningar. Gör av checkningar för att 

säkerställa att rätt saker görs på rätt sätt.  Gör analyser av systemen för att se vilka 
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svagheter som finns för att sedan planera upp hur dem ska lösas. Riskanalyser används 

dessutom för att förstå risker.  

Hur vet du vilka regelverk som ska kontrolleras hos kunden? 

Vi får uppgifterna av kunden eller CGI beroende vad det är för projekt. Vet inte kunden 

vad de vill ha får vi göra kontroller för att gitta svagheterna. Det är därför konsulter 

finns. Vissa kunder vet redan och behöver enbart ha en hjälpande hand.  

Vilket regelverk är du mest bekväm med? 

Det är nog penningtvätt och bankregelverk. Jag arbetade med det innan och hade dessa 

som huvudansvar.  

 

Vilken arbetsmetod är du mest bekväm att arbeta utifrån? 

Jag gillar att själv få planera och lägga upp mitt arbete.  

Vilka faktorer bör ingå i ett effektivt compliance program/projekt? 

Det beror på vad det är för projekt, nu när jag är själv rullar allt på men hade vi varit fler 

skulle synkronisering av arbete vara viktigt. Att planera tillsammans.  

Vilka nyckelområden anser du är viktigast vid compliance arbete (i ditt arbete 

nu)?  

Jag tycker det är viktigt att vara ödmjuk och inte kommer in och slår kunden på 

fingrarna när saker görs på fel sätt. Att man frågar och inte enbart säger till, det är 

enklare att fråga än att kräva.   

Så kommunikation är viktigt? 

Ja exakt. 

Vad är det vanligaste problemet som uppstår med compliance? 

Att folk inte vågar säga till om de gör fel. 

Hur kan detta motarbetas? 

Via arbetssätten (gruppmöten) och ödmjukhet.  

Hur startas ett Compliance projekt hos er? 

I detta projekt hade jag fördelen av att bli överlämnad av min kollega. Vilket gjorde att 

jag inte startade från noll utan blev inskola i en vecka.  

Vilka regelverk är vanligast i projekt du arbetat med innan? 
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Det är GDPR tror jag.  

Innan GDPR? 

Från banksidan tror jag det var mycket internstyrning och kontroll. Att rätt person har 

tillgång till rätt information och verktyg. Mindre företag påverkars inte av lika många 

regelverk som stora.  

Vilka faktorer behöver prioriteras i stora företag?  

Information, att lyssna på compliance avdelningen. Ta vara på de resurser som finns 

istället för att bortse och ta den snabba vägen.  

Respondent E 

Vad är din arbetsroll? 

Senior Consultant inom säkerhet och compliance. 

Vad är dina ansvarsområden? 

Hjälpa kunder med deras säkerhetsarbete och compliance arbete mot olika regelverk.  

Hur ser en vanlig dag ut inom din arbetsroll? 

Det generella svaret är att hjälpa kunden med frågeställningar och sedan råd givit 
kunden inom säkerhet och compliance, i tidigare roller har det varit mer att se till att vi 
följer efterlevnad mot PCI och att den arkitektur vi arbetar utifrån inte har brister. 
Hantera säkerhetsincidenter till att se över icke fungerande processer. Utveckling av 
säkerhetsinställningar på servrar och applikationer.  

Vilket ansvar har du i planeringen av ett projekt? 

Jo det är generellt säkerhet och compliance frågor med input i olika projekt i en 
arkitekturell nivå. Hjälpa till med problem som uppkommer under och säkerställa att de 
lösningar som gjorts följer rätt regelverk och standarder.  

Hur skulle du kunna effektivisera ditt arbete idag? 

Mycket arbete gällande compliance är manuellt. Mata in data i Excel-filer, kontrollera 
loggar, kontrollera krav över miljöer, göra kontroller i system för att se att allt är korrekt 
gjort. Spårbarheten i audits måste finnas och betyder väldigt mycket arbete. Det finns en 
massa verktyg att använda sig av men inte ett heltäckande verktyg vilket gör att man 
måste arbeta i flera system samtidigt och även då måste flertal manuella aktioner göras 
för att kunna säkerställa allt.  Det som skulle behöva finnas är en tool som hanterar alla 
processer genom automation. Automatisera de manuella handlingarna, kontroller och 
check-ups som sedan resulterar i rapporter.   

Hur strikt följs projektplanen/avtalet under projektets gång? 

Ja det beror på vilket projekt det är men i compliance projekt måste man vara beredd på 
att ändringar och förändringar kommer att ske. Man får strukturera upp projekten i 
workstreams och dessa hålls då strikt men själva handlingarna inom dessa streams kan 
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ändras. Sedan är ju de flesta delarna beroende av varandra vilket gör att en sak behöver 
göras för att en annan del ska kunna fortsätta.  

 

AGILA 

 

 

 

 

Vilken arbetsmetod arbetar du med inom tidigare eller nuvarande projekt?  

Vi arbetar i metodiken PPS (Praktisk Projektstyrning), som är en typ av projektstyrning. 
Den kanske inte kan anses som Agil direkt, mer traditionell. Man arbetar med olika 
flöden och bestämmer tider när saker ska vara klart.  

Vad innebär agilt för dig? 

Jag använder det som att man måste vara beredd för förändringar. Man kan tar till sig 
förändringar utan att det blir en personlig kris.   

 

Känner du att du har ett agilt tänk i ditt arbete? 

Jag tror utan att vara en expert i området tycker jag ändå att jag arbetar någorlunda 
agilt. Det har varit agila projekt som jag känner att jag bidragit mest inom. När projekt 
har varit lite mer komplicerade och uppgifterna behövt tas an på ett mer komplext sätt. 
Vägen dit i dessa projekt tycker jag varit agilt. Men jag tycker inte jag någonsin varit i ett 
projekt där i början så bestäms det att vi ska arbeta efter metodiken agilt. Morgonmöten 
och sprintar har jag aldrig arbetat med. Men avstämningar används fortfarande när 
delarna påverkas av varandra för att allting ska fungera tillsammans.    

Ser du ansvarsstruktur i de projekt du arbetar i? 

Ja det borde det finnas, inget jag har koll på själv. 

Hur ser du på agila metoder inom projekt? 

Jag ser att det finns vinster, industrin ställer stora krav på dagens projekt att man måste 
jobba med projekt. Jobba så smart som möjligt på tighta deadlines.  

Har ditt jobb påverkats av agila arbetssätt? 

Blir ofta väldigt många möten. Planerade och oplanerade. Finns en djup struktur blir det 
enklare än att man bara har möten för de ska finnas. Ingen hinner jobba eftersom alla är 
på möten. Projektresurser används där de inte behövs ibland men vid stora projekt är 
man många ändå vilket gör att man när sig nya uppgifter.  

Hur skulle agila tankesätt kunna användas inom compliance arbete? 



   
 

Sida 72 
 

Det beror helt på vad för projekt det är och i vilket steg projektet är i. Projektlednings 
rollen tror jag gynnar mer på att arbeta agilt med planering och användning av korrekta 
resurser. Att använda sig av expertrer för att få projekten arbetas klart fortare. Själva 
arbetet tycker jag blir svårare att arbeta agilt med eftersom det innehåller en massa 
möten som lätt blir onödiga och användningen av resurser som inte behövs sker.  

Hur tror du kanban skulle fungera som agil metod inom efterlevnad? (Går igenom 
kanban) 

I projekt välden använder man mycket ticketing system där projektledaren ger 
arbetarna arbetsuppgifter i form av tickets med ett sluttadum det kan anses agilt 
eftersom det är mer flexibelt. Denna metod (kanban) låter bra eftersom ansvaret delas 
ut. Om arbetarna själva får välja vad de skall arbeta med och under egna bestämda tider 
(tidsbestämt men kan arbetas med närsomhelst under den bestämda tiden) så kan 
utvecklarna ha flera projekt samtidigt och arbeta med det som skall göras när tiden finns 
och kunden är tillgänglig. Detta skulle göra användningen av resurser bättre. Känns som 
det skulle göra bollningen av flera saker samtidigt mycket enklare och strukturerat.  

 Vet inte om det kan anses som bättre än vad som vanligen används men delegering av 
ansvar kan vara bra så inte arbetet behöver delas ut utan att de själva får välja vad de 
arbetar med under dagen. Jag tycker om att man använder sig av backlogg och vid dag 
ett tar upp allt som måste göras under projektets gång och sedan plockar utvecklarna 
själva. Dela upp det i sprints för att kunna skapa deadlines på viktiga bitar.  

COMPLIANCE 

På vilket sätt arbetar du med compliance idag? 

Egentligen är det väldigt många kunder som behöver hjälp med de regelverk som finns 
och förväntar sig även att vi anpassar oss och upprätthåller dessa regelverk från våran 
sida. 

Hur arbetar du med compliance idag? 

Våra delar påverkar våra kunders efterlevnad, missar vi något så kommer våra kunder 
missa det också. Alla kunder har någon form av compliance som behöver hanteras, det 
kan vara audit jobb eller bevisframtagning. Då beställer det dem förändringarna som 
behövs annars är det att de köper en specifik tjänst av oss som måste vara compliance 
(vi som tjänsteleverantör behöver förhålla oss till). På alla dessa nivåer arbetar jag på. 

Hur påverkar compliance din arbetsroll? 

På senare år går det inte att arbeta med en kund utan att regelverk och lagar diskuteras. 
Nästa som att kunden förväntar sig att man kan veta vad kunden behöver upprätthålla. 
Det kan vara trixigt eftersom kunden kan förvänta sig att du har kunskap om regelverk 
du aldrig arbetat med.  

Hur vet du vad kunden behöver för regelverks efterlevnad? 

Det beror på de avtalen som skrivs, eller så kravställs det ifrån kunden. Att de förväntar 
sig att de kraven upprätthålls emot de tjänster vi erbjuder. Exempel är att våra 
datacenter följer det regelverk som finns så vi kan säkerställa att kundens data är säker. 
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Vilka regelverk är du mest bekväm med att arbeta i? 

ISO 27 001 och PCI DSS skulle jag säga att jag kan bäst.  

Vilka faktorer bör finnas i ett compliance projekt? 

Jag tror att en viktig grej är att ta vara på rätt personer vid rätt tillfälle och att ge allt 
fokus när projekten väl är igång. Kunder prioritering är väldigt viktigt, vårt arbete 
förhindras om kunden inte anser att saker behöver göras eller att ingen vill ta ansvar för 
att fixa det. Samarbete mellan avdelningar är viktigt för att compliance projekt skall 
fortgå. Utan detta är det lätt att saker går fel eller missas helt.  

Vad är det vanligaste problemet som uppstår inom compliance arbete?  

Kunders planering och framförhållning. 

I kundprojekt kan det vara se att det inte finns en tydlig strategi i sitt compliance arbete. 
Kunden vet inte varför det görs eller är inte insatta. Kunders compliance arbete kan 
behövas prioriteras om eftersom projektet är långt och viktigare händelser sker där 
resurserna sker. Det är viktigt att de redskap man behöver finns till hands, både från 
kunden och för kunden. Väljer kunden att pausa ett projekt påverkas vi eftersom då kan 
inte den utsatta konsulten göra sitt jobb på de projektet. Detta är även svårt när kunden 
sedan väljer att fortsätta. Vid de tillfället kanske inte konsulten har samma tid som innan 
och hela projektet tar längre tid än planerat. Exempel att en förändring skall göras i ett 
system så en specifik expert behövs och bokas in, sedan förflyttas projektet och när de 
sedan startas har inte den specifika experten tid längre. Bara för kunden kan, behöver 
inte leveransen kunna. 

Hur kan detta motverkas? 

Man får förklara att nedtrampningar har konsekvenser vilket leder till att 
upptrampningen kommer vara seg gående. Som jag ska innan så kommer förmodligen 
inte samma tid finnas hos konsulten.   

 

PCI DSS 

 

Hur arbetar du med PCI DSS? 

Jag har flertal olika roller. Jag har arbetat som projektledare för införandet av 
regelverket PCI DSS på befintlig miljö, compliance manager med ansvar över förvaltning 
av miljön. 

Vilka problem ser du finns i arbetet med PCI DSS? 

PCI är uppdelat i flera krav/underkrav, branchen i helhet är olika mogna beroende på 
vilket krav det är som skall följas. Kraven är väldigt specifikt märkta vilket gör att 
möjligheten för feltolkning är väldigt liten. Det står direkt vad som skall göras och varför 
det skall göras, jämför med andra regelverk där kraven kan tolkas på flera sätt. Man kan 
känna sig ganska låst genom detta.  
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Mycket problem som uppkommer är från prioriteringar och budgeteringar där företaget 
inte förstår värdet. Företagen förstår inte konsekvenserna som finns. Höjda transaktions 
avgifter brukar vara en spark i rumpan för de stora bolagen eftersom det blir ett dyrt 
ekonomiskt hinder.   

Ingen vill vara mer compliant än vad de behöver. De vill vara lika compliant som deras 
konkurrenter eftersom annars är det en onödig kostnad som ingen annan gör. Allt över 
det som behövs ses som slös på pengar vilket är helt försåtligt.   

Vilka delar av PCI DSS har du ansvarat över? 

Jag har inte ansvarat specifikt över ett område utan som compliance manager har man 
ansvar över hela processen/alla områden. Men man har även hjälp av människor som 
specificeras sig i specifika områden men jag hanterar allt.  

 

Hur säkerställer ni nätverkssäkerhet ute hos kund? 

Om vi ser detta som arbete mot en fiktiv kund, med okänt läge idag (vi vet inte vad som 
finns). Då är de logiska att vi börjar med nätverk eftersom när man tittar på en miljö så 
är det viktigt att man segmenterar alla processer och händelser. Miljön är allting som 
har med kortbetalningarna att göra, tex server där kund/transaktionsdata lagras. 
I nätverkssegregeringen vill man att så få kopplingar ska finnas mellan objekt. Man 
försöker lägga upp det i en CDE (cardholder data environment) zon. I denna zon så 
hanteras kortdata sen får man ha en annan zon/flera andra zoner på nätverket som har 
maskiner som kopplar sig in mot den maskinen som har kortdata (connected systemes). 
Beroende på var dessa zoner är på nätverket, så är det krav som ställs på dem 
(Beroende på om zonerna kommer i kontakt med pci zonen berörs de 
av pci dss). Sen får man göra en scope undersökning för att se hur allt lagras, vilka kring 
system som finns och hur dataflödet ser ut. Skickade data till en server måste denna 
server också appliceras efter pci dss. I slutändan får man en karta på hur scopet över 
nätverket skall se ut. Dessa maskiner ingår och kommer i kontakt med kortdata. 
Man försöker göra om nätverksskissen så att PCI DSS kan appliceras så enkelt som 
möjligt. Genom att ta använda de uppskissade zonerna och ta bort så mycket onödiga 
kopplingar som möjligt. Till exempel när en server som inte har något med kortdata att 
göra men är kopplad inom samma nätverk. Man vill förminska ”smittan” av PCI, allting 
som på något sätt är nära de pci relaterade systemen behöver flyttas från zonerna. 
Vid brandväggar behöver flera genomgångar ske för att se att de är korrekt uppsätta och 
att en viss säkerhetsstandard följs. Behörighetskontroller och accessrestriktioner 
behövs så man inte bara kan komma åt saker helt öppet. Det handlar om att låsa ute 
onödiga dela och skapa kontroll över dataflödet i nätverken. Man behöver något typ av 
verktyg (support-tool) vid uppföljning av hanteringen av brandväggar. 
Algosec är bra bland annat. Där analyser av nätverket kan göras och kontroller av 
förändringar visas. Man sätter upp zonerna i verktyget och sen läggs kraven in och allt 
som sker i nätverket/brandväggen jämförs sedan med dessa krav. Den ser om 
öppningar i nätverket sker som inte är säkrare (öppnar in till zonen). 
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Hur säkerställer ni att kunddata skyddas för att upprätthålla PCI Kraven? 

Har vi ansvaret över kunddata, då säljer vi oftast en tjänst som redan är pci compliant. 
Vilket betyde att vi tagit in externa auditörs som kontrollerar vår tjänst för att vi senare 
ska kunna ge kunden samma kvalitet. 

I andra fall kan det vara så att vi sköter compliance i ”behalf of” då ¨vi hjälper kunden på 
plats bli compliant. Där vi har serveradmins och bidrar med en hjälpande hand för att 
göra kunden compliant. 

Vid detta så tar kunden in en auditör men de vi ansvarar över hanterar vi och de frågor 
auditören har riktas mot oss. 

Vi kontrollerar inte ”per say” säkerställningen av data. Beroende på vilket ansvar som 
gets till oss anpassas vårt ansvarsområde inom pci. Allt beror på vad som står i avtalen. 

Hur säkerställs krypteringen av kunddata? 

All beror på avtalen här också men det som är viktigt är att en bra nyckelhantering med 
de här krypteringsnycklarna. Man måste över tid se över hur starka dessa nycklar är på 
marknaden, så de inte är för svaga ock knäcks. Detta har man i sitt schema för att 
kontinuerligt kontrollera att det är säkert, man kan kolla emot nist för att se om det som 
används fortfarande kan anses som säkert. Anses de inte säkra behöver de bytas. 

 

Hur säkersätt systemens varaktighet? 

De finns flera olika sätt att kontrollera detta, det finns diverse tools för att göra check 
ups på en server till exempel men dessa brukar vara väldigt dyra och inte heltäckande. 
Det andra alternativet är att göra manuella checkar för att se att system är upp to date. 
Detta behöver oftast ändå göras vid användning av verktyg. 

Beroende på vad det är för system det är behövs det kontrolleras mer kontinuerlig. 
Virus/sårbarhets Tools behövs kontrolleras dagligen/kontinuerligt för att de alltid 
måste vara up to date för att kunna upprätthålla PCI compliance. Loggchecker används 
för att kontrollera inloggningsförsök så man slipper manuellt kontrollera loggarna för 
obehöriga. Man måste även jobba med manuella stickprovs tester för att säkerställa 
varaktigheten.  

Det som implementeras hos kund, hur säkerställs upprätthållelse? 

Det står oftas i avtalen, det finns krav på detta. De system som har en kritisk funktion 
hos kunden upprätthålls alltid lite extra eftersom utan dem kan oftast kunden inte 
producera. Dessa system har extra krav och extra audits för att kunna skydda och 
upprätthålla systemen. Detta hjälper även de implementerade säkerhetsskydden med 
som vi pratade om innan. Intervjuer av personal för att säkerställa att de kan rutinerna 
som behövs för att fortsätta vara compliant.  
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Hur säkerställer ni att rätt person har tillgång till rätt information? 

Den är svårare att göra manuellt, man behöver använda en tool som kan på ett 
strukturerat sätt dela ut rätt accesser till rätt människor. Innan accesserna ges så måste 
kontroller göras att de innehåller korrekta kunskaperna för den säkerhetsnivån. Man 
kan kontrollera genom toolet att rätt förkunskaper finns för att komma i i systemen.  Det 
är viktigt att de finns verktyg för att ansöka om roller och att de finns anställda som 
kontrollerar att alla som har access ska ha det.  

Hur kontrolleras fysiskt/moln lagring av data? 

Om vi har operatörer som har access till våra fysiska servrar i datahallarna så 
kontrolleras det av de som arbetar i datahallen. Datahallen skall vara upp till standard 
och följa de regelverk som den ska för att vi ska kunna sälja en compliance lösning till 
kunden. Säljer vi tex PCI DSS inom ansvarsområdet lagring måste detta vara compliant. 
Vi vill helst ha denna typ av lösning till kund för det är bättre att vi tar dit en auditör en 
gång för att säkerställa vårat lager än att vi behöver ta en auditör till vår kund i varje 
projekt.  

Hur säkerställer man att de arbete som gjorts upprätthålls av kund? 

De kan styras av avtal men man måste alltid ha en plan över hur compliance skall 
efterlevas när projekt delen är klar. Man släpper inte bara kunden utan det är ett 
kontinuerligt arbete tills de inte är kunder längre.   

Hur övervakas efterlevnadens hos kunden? 

Det gör separat men till exempel när de är servrar ser man allt klart och tydligt, där kan 
man ta ut rapporter och liknanden för att se avvikelser. Nästa Alla projekt har egna 
lösningar och ihopsättningarn men sättet man arbetar på är det samma oberoende av 
projekt/kund. En basstruktur.  

Arbetar ni med att skapa policys? 

Ja, vi arbetar mycket med att föreslå förändringar och fel som vi hittar. Speciellt mot PCI 
projekt/kunder där mycket utanför systemen påverkas också. Vi arbetar inte med att 
uppdatera men vi hjälper gärna till och ger tips för förändringar som skulle behövas. 
Alla företag har egna säkerhetspolicys.  

Hur fungerar ett T&T projekt? 

Det som finns redan hos kund behöver genomgås, varje t&t projekt är annorlunda 
eftersom det oftast inte är alla ansvarsområden som arbetas med utan de delas upp. Man 
vill som compliance leverantör har så mycket ansvar som möjligt för att kunna arbeta så 
felfritt det går. Ju mer händer det är i burken ju krångligare blir det eftersom alla måste 
jobba tillsammans. I sådana fall måste kunden agera lagledare för att får all gå flytande 
framåt eftersom det finns beroende mellan ansvarsområdena. Det som är de svåra i 
sådana fall är att man behöver anpassa sig efter andra bolag. I ett projekt jag varit i 
innan så hade vi hand om servrarna men inte säkerhetssystemet som ser över olika 
säkerhetsrisker vilket gjorde att de måste kontakta oss hela tiden en säkerhetsrisk sker 
istället för att vi hanterade det o kunde agera direkt när det skedde. Samarbeten blir 
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väldigt rörigt innan allt är upp mappat och strukturerat. Stor vikt ligger på kunden att 
den kan strukturera alla parter för att tillsammans uppnå compliance.     

 

 

 

Respondent F 

Vad är din arbetsroll? 

Min roll just nu är IT säkerhets controller. Men mot kund är jag ofta 

säkerhetskoordinator. Jag ser över att kund håller säkerheten i de skrivna avtalen. Jag 

har tidigare arbetat på Tieto som produktchef för en plattform.  

Vad är dina ansvarsområden? 

På CGI är min uppgift att följa de ramverk som är uppsatta men eftersom jag säjs som 

konsult så är mitt arbete mer utåt mot kund.  Mesta är att man gör års hjul, där man 

planerar kontroller och analyser som behöver göras. Allt beror på vilka leveranser man 

sitter i, har enbart arbetat i 2 projekt under min tid på CGI. Jag går igenom vad kunden 

behöver och hur vi ska får de gjort så smidigt som möjligt. Jag översätter avtalet till 

verklighet. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

Många vanliga arbetsuppgifter är att läsa avtal, sen skriva rutiner och policys. Detta 

eftersom vi har ett centralt ledningssystem so det heter (ISO 9000). Vi bakar in alla 

andra regelverk i detta vilket kan vara ISO 27001 och GDPR. Detta gäller på CGI, den 

finns de uppgifter hos kund. Då är det mycket möten för att ta reda på vad kund har och 

vad kund behöver. Där vi försöker sätta ihop vår lösning med deras lösning. Då kan 

bakgrunds kontroller behövas göras och nya policys, hur information skall skickas bland 

annat. Mycket arkitektmöten är jag med på, jag tar både teknik och process arkitektur.  

Vilket ansvarsområde har du i ett projekt? 

Jag blir intagen som expert så mitt område är att hjälpa och berätta för projektledaren 

hur vissa delar tar bland annat. För att bena ut en detaljplan. Blir även oftast inlagd att 

göra själva arbetet efter. Jag har bakgrund att vara transiterings projektledare. Det är att 

man arbetar med överlämningsleveranser. När vi tar över kunders drift. Mycket handlar 

om att dela ut ansvar och stötta projektledaren med kunskap och information.  

Hur skulle du kunna effektivisera ditt arbete idag eller vad för hinder finns i ditt 

arbete? 

Men det centrala skulle vara  resursproblem, det är oftast inte tekniska 

problem som skapar hinder utan mänskliga fel.  Det är man är i ett projekt i taget utan i 
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min roll är man ofta i flera projekt parallellt och då är det viktigt att rätt resurser 

används vid de uppsatta tiderna eftersom ändras något är jag förmodligen inte 

tillgänglig för då är jag bokad i ett annat projekt. Prioriteringar är också viktigt både för 

mig och för kunden/projektledaren. Stora hindret är användningen av resurser på bra 

och stabila sett, till exempel i transit projekt är det väldigt viktigt eftersom går projektet 

över det utsatta datumet behöver kunden betala mer pengar till deras nuvarande 

leverantör så inte allt blir svart den dagen avtalet tar slut.  

 

 

Hur strikt följs det uppsatta projektplanerna/avtalen? 

Jag tycket att de flesta projekt som körs nu följer till en början vattenfallsmetoden. Men 

det som brukar implementeras inom projektets start är en ”change” rutin till processer. 

Detta används för att skapa möjligheten till förändringar. Inom infra används ”itil” som 

metodik.  Denna metodik är byggd för att hantera incidenter och förändringar. Vi vet ju 

att vi startar inom vattenfallsmetodiken men i slut ändan flyter det lite ut eftersom 

ändringar kommer behöva ske. Inget projekt blir inte som man tänkt sig vilket är okej, 

exempel på detta är att Tieto skrev avtal med Evry nyligen och att Tieto skulle ta över 

driften av deras miljö. Men nu har Tieto istället valt att köpa hela Evry bolaget. Behöver 

samma ändring av drift ske nu när Tieto redan äger hela bolaget? Är ett projekt längre 

än en månad då vet man att förändringar kommer att ske.   

AGIL 

Vilken arbetsmetod arbetar du utifrån i ditt nuvarande projekt? 

Jag sitter i ett stort transiteringsprojekt just nu, och i detta projekt arbetar vi utifrån 

vattenfallsmetoden. Men samtidigt under projektets gång känns det som man arbetar 

med agilt. Det är inte alltid värt att planera allting i starten och sedan följa det slaviskt, 

ändringar kommer att behöva ske och ny information som inte var tillgänglig i början 

kommer uppkomma. Är det en standardleverans kanske de kan fungera eftersom man 

gör allting likadant men sannolikheten att det blir det är väldigt liten eftersom alla bolag 

är olika. Mycket av mitt arbete blir agilt utan att man riktigt bestämmer det i början. I 

projektet nu arbetar vi i något som man skulle kunna anse som sprints. Där vi behöver 

göra X under en bestämd tidsperiod. 

Vad betyder ordet agilt för dig? 

Det viktigaste jag tar med mig får agila tankesätt är att man sätter upp ett slutmål som 

man sedan delar upp i delmål. Men att det fortfarande är viktigt att slutmålet hålls. Att 

det finns en expertgrupp som försöker lösa ett problem. tvärt emot vad ett 

vattenfallsprojekt är där man kör lite uppifrån och ner. Att den expertgruppen klarar av 

det utan att behöva använda onödiga resurser. Man försöker sätta in alla kompetenser 
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från början som sedan kan arbeta tillsammans för att nå de uppsatta målen. I 

vattenfallsmetoden tycker jag att alla jobbar med var för sig och släpper ansvaret lite när 

deras del är klar. I agila projekt är det mer en delad ansvarskänsla.  

Anser du att du har ett agilt tankesätt i ditt arbete? 

Ja, jag tror jag är lite agil i botten. Jag tror det kommer från produktutvecklings 

erfarenheterna av mig som gör mitt arbete agilt.  

Vad finns det för svårigheter i den arbetsmetod ni använder er av i dag? 

Metoden finns ju a ett syfte för att den passar bra till den typen av projekt vi arbetar i. 

Men hänger ihop med så många andra delar, inte bara metoden. Ansvarsstrukturen är 

väldigt otydlig dock i denna metod vilket är en svårighet. Till skillnad från i ett agilt 

projekt där man vet vad alla kan och vilka som ansvarar över vad. Det gemensamma 

ansvaret saknas även i den metod vi använder oss av idag.  

 

 

 

Hur ser du på agila tankesätt och deras påverkan inom projekt? 

Jag ser både negativa och positiva saker angående agilt tankesätt. Det beror på helt 

vilken typ av projekt man sitter i. Man hör att agilt är bra och sedan försöker man 

implementera det där det verkligen inte passar. Att byta metoden från traditionell till 

agilt utan förplanering är också ingen bra idé, men jag tror verkligen på en hybrid värld 

där man ta lite från alla och bygger ihop en egen metod. Det finns alltid steg i projekt 

som inte kan vara agilt, byggprojekt till exempel. Du kan inte börja bygga något utan att 

du fått bygglov. 

Hur påverkats ditt arbete av den arbetsmetod du använder idag? 

Eftersom den metod vi använder oss av är gjord för denna typ av projekt märker jag 

inget speciellt men skulle vi arbeta i en agil metod skulle allt vara annorlunda med 

möten och annan typ an ansvarskänsla. Men skulle inte kunna säga om det skulle vara 

bättre eller sämre.  

Hur skulle agila tankesätt kunna användas inom compliance arbete? 

Jag tror att själva metoderna kan hjälpa med att ge snabbare feedback. Jag tror även att 

de verktyg som finns till hjälp inom agila projekt också kan bidra med effektivisering och 

struktur. Jag tror att behövs ett system uppdaterats mycket så är agila metoder viktiga, 

och upprätthållelse av systemhar också stor användning av agila metoder. Feedback och 

hantering av sårbarheter kan levereras snabbt. Jämfört med traditionellt som går ut på 

att sätta upp ett system och sedan bara underhålla det utan uppdateringar och fixes.  
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Genom agila metoder kan uppmärksamheten av fel och problem hanteras mer effektivt 

eftersom arbetet aldrig riktigt blir klart på sammas sätt.  

Agila metoder skapar en bättre möjlighet till efterlevnad.  

COMPLIANCE 

Hur arbetar du med compliance? 

Jag arbetar mycket med att ge feedback inom leveranser. Jag gör kontroller att saker 

gjorts på rätt sätt och även kravställningar på hur saker skall se ut. Jag är bryggan 

mellan kunden och leveransen. Jag översätter kundens krav till verklighet. Mycket är 

medling mellan olika människor och avdelningar.   

Vad är compliance för dig? 

Att man kan bevisa att man följer något. Ordning och reda.  

Hur påverkar det din arbetsroll? 

Jag skulle inte ha ett jobb om det inte fanns!  

Hur planerar du ditt arbete för att nå de uppsatta målen? 

Jag använder mig a PDCA cykeln. Plan do control act. Vad är det vi ska göra? Gör en plan, 

se om de funkar och kontrollera om det blev som de skulle. Avsluta med revidering.  

Hur vet du vilka regelverk som ska arbetas med hos en ny kund? 

Det är en lite blandad kompott, det beror på helt vad för avtal som är skrivna. Köper de 

en tjänst som vi hanterar helt, då gör vi kontroller över vad vi behöver leverera, är det så 

att de behöver hjälp att drifta deras egna miljö då behöver kontroller göras att deras 

miljö håller den standard som den ska.  Det är jätteblandat men mitt första steg är alltid 

att kolla kontraktet över vad som bestämt. Annars är det ett uppdrag att ta reda på vad 

som skall hjälpas med och då hjälper man kunder att göra kontroller.  

Vilket regelverk är du mest bekväm med att arbeta utifrån? 

Jag skulle säga att det är PCI DSS, jag har tragglat med den i 4 år på heltid.  

 

Vilka faktorer bör ingår i ett effektivt compliance projekt? 

Jag skulle säga att du har en bra strategi över hur saker skall göras,  en strukturerad plan 

över hur och varför saker skall göras. Att alla högt uppsatta personer är med och ger 

stöd för att projektet ska kunna gå framåt. Att företaget vet att de som skall göras 

används. Ett exempel är när jag var i ett projekt och företag skulle bara använda 

kortbetalning i 2 månader och sedan gå över till swisch betalningarna. Ett PCI DSS 
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projekt kan ta år att avklara beroende på projektstorlek. Viktigt att kolla om regelverket 

verkligen behövs,  

Vilka är nyckelområden som är viktigast inom compliance arbete? 

Ansvar tycker jag är viktigt. Att det finns ett tydligt ansvar både hos kund och inom 

leveransgruppen. Att det finns en systemägare hos kunden som kan ge oss information 

och kunskap om deras miljö och plattform. Att kunna göra snabba och effektiva beslut 

tillsammans med rätt personer.  

Vanliga problem inom compliance? 

Att man gör det mycket större än vad det är. Att man kontrollerar och hittar hur allt 

fungerar, att de system som finns redan i miljön inte kanske upprätthåller rätt standard 

som behövs. Exempel är att lösenords hanteraren inte tillåter mer än 6 symboler i 

lösenorden men enligt regelverket måste det finnas minst 8.  

Hur kan man motverka sånt? 

Man behöver lägga pengar på det, det är väldigt viktigt att hitta kunskap och planera 

tydligt och strukturerat. Att man tar in kunskap som behövs för att lösa problem 

effektivt. Det är viktigt att titta tillbaka och lära sig av sina tidigare misstag och i 

framtiden göra starka förstudier där man kan kontrollera att tidigare fel inte görs igen.  

PCI 

Arbetar du med PCI DSS? 

Just nu ganska lite, men tidigare har jag arbetat med det på Tieto.  

Vilka problem upplever du inom PCI DSS projekt? 

PCI som PCI är det inte mycket problem i men i kontrakten som skrivs finns det mer 

problem i. De plattformar som erbjuder pci dss compliance hjälp som Azure och AwS 

visar var fel och svårheter finns men inte ansvarsfördelningarna. Kund vill oftast köpa 

en helt färdig lösning vilket är väldigt svårt eftersom alla kunder har egna miljöer och 

plattformar. Det hade varit trevlig om alla kunder hade samma config men det är inte 

bara att flytta allt till oss utan en massa custom arbete. Access är också ett problem, att 

veta vem som kommer in i systemen samt att rätt personer har tillgång till det. Bara för 

att ett företag har en PCI stämpel betyder inte att allt faktiskt är korrekt, när vi ska ta 

över drift det vill säga. 

Känner du att kunden har koll på vad PCI är for något och vad det innebär?  

Ja det tycker jag, det kan vara lite blandat ändå.  Eftersom de beställer en tjänst så tycker 

jag att många vet vad de vill ha. Men jag tycker det också beror på vilken nivå det är på. 

Uppe på styrelsenivån finns det mycket kunskap men längst ner tror jag att de är mest 

folk som inte förstår och tycker det är jobbigt. Deras arbete påverkas bara och skapar 
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mer arbete brukar det låta. Tycker att de som behöver ha kunskapen ändå har 

kunskapen. 

På vilket sätt arbetar du med PCI och hur påverkar det din arbetsroll? 

Jag tycker att PCI är väldigt bra eftersom den är väldigt tydlig jämfört med andra 

regelverk. Den är tydlig på de sättet att ofta i andra regelverks projekt är kontroller och 

lösningar är mer upp till en själv medans i PCI är allt tydligt strukturerat och förplanerat.  

Du måste göra så här och sedan så här. Detta eftersom det är ett område som är i 

riskzon.  Jag ansvarar över alla faser inom PCI.  

Hur säkerställer ni nätverkssäkerheten hos en kund?  

Jag skulle försöka uppnå de som gäller enligt pci standarden. Detta skulle säkerställa att 

vi skuddar de nätverk som PCI rör. Arbeta med att skapa strukturella krav och 

kontroller för att kunna följa upp och audit på ett bra sätt.  I nätverksverktygen finns 

även varningar och kontroller som hjälper oss att hålla saker säkert. Enklaste graden 

behöver man göra en audit för att kontrollera att den uppehåller standarden.  

Hur säkerställs det att kunddata skyddas korrekt? 

Vi har vårt standardkvalitetsledningssystem där det står hur vi ska arbeta med och emot 

kund. Det ligger på CGI att vi kravstället på kunden över hur de ska hantera vissa dela. Vi 

tipsar mer men är det något som är fel måste vi gå in och fixa det eftersom om vi drifter 

det så är ansvaret fortfarande hos oss. Ett exempel är patchning av servar kan vara 

kundens ansvar men vi kan se vilken nivå de är på i våra förvaltningssystem. Då skall vi 

påminna dem att de skall göras eller fråga varför de inte görs. Allt handlar om vem som 

har ansvaret, är det vi så följer vi de regelverk och riktlinjer som finns inom CGI.  

Hur säkerställer CGI att den kryptering som används är säker? 

Det finns många olika sätt, vi kör de flesta och kontrollerar dem mot de kontroll lister 

som finns. Allt beror på lösningen i den situation som sker. Det finn CDE som används 

för att för att skapa säkerhet inom ramverket PCI. Ofta finns det en inbyggd kryptering 

som i Excel eller liknande. Annars finns det nyckel kryptering som används. De är någon 

som måste äga nyckeln vilket kan vara jobbigt dock. Vem som ska äga den/vem som vill 

ha ansvaret. Vi som GCI äger inte alltid dessa nycklar.  

Hur kontrolleras systems varighet? 

Det kontrolleras i de system vi använder. Oftast så hanteras kontrollerna av 

mammaserverar. Och den får alla uppdateringar som sedan skickar de vidare till de 

servrar som är kopplade. Genom denna server så kan alla kontroller ses och se hälsan 

över de andras servarna som är kopplade. Dessa verktyg skicka varningar när skillnader 

sker också.  

Hur kontrolleras access systemen?  
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Det beror helt på avtalen, finns det inte med i avtalen antar vi att vi ska gå efter 

industristandarder.  

Hur säkerställer ni att rätt person har tillgång till rätt information?   

Ofta är det avtal, genom kundunika lösningar. Ofta är de kundens ansvar och att allt ska 

gå genom deras instruktioner. Väldigt situations baserat.  

Hur fungerar det när de kommer till lagring i datacenter angående uppfyllelse av 

PCI? 

De är i att kontraktera hur de vill ha garantin, och vi garanterar det genom at auditera 

våra egna center varje år. Detta brukar vara ett tydligt krav från kund och helt försåtligt 

annars skulle de själva hantera sin data. Vi försöker hålla alla de regelverk som behövs 

på topp för att kunna visa kund att deras data och vår är skyddad som den ska.  

Hur säkerställer man att det arbete som gjorts upprätthålls och vidareutvecklas? 

De är två delat, om de köper en vanlig tjänst så ligger de som en del av vår leverans att 

uppehålla det. Eller så har vi säkerhetsansvariga som kollar över och kontrollerar 

kunders strukturer efter projektet.  

Arbetar ni med att skapa policys hos företagskunden för att få kunden att förstår 

hur upprätthållelse av reglernas skall fortsättas? 

Ja och nej, jag får ofta läsa dem, CGI eller kunden. Jag har alltid möjlighet att påverkar 

dem men vi skapar dem inte eller ändrar dem.  

Hur fungerar ett PCI T&T ut? 

Det är aldrig plug & play. Det beror helt på vilka områden och vilka ansvar vi tar över. 

Allting är alltid nytt och annorlunda. Man kan inte använda samma lösning om och om 

igen eftersom företagens miljöer alltid ser olika ut. Men man kan kanske använda 

samma projektstruktur och ansvarsfördelning för att kunna arbeta på samma sätt. Att 

tankesättet är det samma men lösningen ör olika. Vissa miljöer är mer optimerade för 

transitering och andra inte, azure miljöer är enkla att överföra till en annan azure men 

du vill ju aldrig koppla ihop olika system som inte passar med varandra bara för det 

låter enkelt.  
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Respondent G 

 

Vad är din arbetsroll? 

Senior Consultant heter min arbetsroll men jag arbetar med flera compliance frågor.  

Vad innefattar din arbetsroll? 

 Det är olika, senaste projektet som jag arbetat med har jag suttit mot ett 

försäkringsbolag och hjälpt till med bland annat GDPR.  Mycket har handlat om rätten 

att bli glömd. Mitt jobb handlar mycket av att gå igenom analyser och göra ändringar och 

beslut. Nu sitter jag med compliance i ett projekt där mitt huvudfokus är ISO 27001. Det 

är emot en bank.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Det blir väldigt olika beroende på vad för uppgifter man har. Vi brukar arbeta utifrån de 

GAP som vi får ifrån projektet. Genom denna analys kan vi se vad som är svagt och vad 

som behöver arbetas med. Riskanalyser görs och används också. Mycket arbete har varit 

att etablera processer på hur vissa saker skall fungera på korrekta sätt.  Ta fram och 

förbättra processer. Mycket möten och analysjobb.  

Kontroller också? 

I mitt förra projekt har inte kontroller riktigt funnits eftersom allt är så nytt. De betyder 

att man arbetar och kontrollerar samtidigt. Det finns inget riktig att jämföra det med 

vilket gör det svårt just i detta fall. Vi vet vad som skall finnas men det kan ju inte mätas.  

Hur skulle du kunna effektivisera dina arbetssätt idag? 

Nått som är frustrerande är alla möten, möten utan agenda, folk som inte är förberedda. 

Att starta möten utan någon riktig struktur eller riktlinje är väldigt effektivt och gör att 

de tar tid från viktiga uppgifter. Långa beslutsvägar, eller att de tar lång tid att få igenom 

viktiga beslut. Nått som skulle vara better är att använda sig av agendo, ha kortare 

möten. Många möten känns onödiga, att man sitter med utan att ha någon direkt 

funktion i mötet. Ett annat hinder som behöver tittas över är att på mötena är det enkelt 

att drifta iväg från original målet av mötet.   

 

Tycker du att projektplanen/avtalet följs strikt? 

Nej det tycker jag inte, Det finns absolut möjlighet för förbättringar inom detta område. 

Oftast märker jag att folk inte har läst avtalen. Projektplanen är oftast orimliga eftersom 

projektledarna oftast lovar för mycket och inte har någon kunskap över hur lång tid 

saker kan ta och hur de tekniska bitarna fungerar tillsammans.  Stor del av avtalen är 

oftast väldigt dåligt skriva vilket gör att ändringar och fixes behölver ske under 
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projektets gång. Det är viktigt att prata med de som kommer vara involverade för att 

förstå hur lång tid saker tar och om det som önskas ens är möjligt att genomföra.  

 

 

 

AGIL 

 

Vilken arbetes metod arbetar du utifrån inom projekt? 

Jag kan inte säga att jag nu eller i tidigare projekt arbetar utifrån en viss metod. Enda 

gången jag kommer ihåg att en metod användes var när jag arbetade inom leverans och 

Kanban metoden användes. Då arbetade man med lappar på en Whiteboard som alla fick 

plocka arbeten ifrån.  Men nu under senaste tiden har vi inget utvalt arbetssätt. Varje 

person väljer själv hur de ska arbeta.  

Vad innebär agilt för dig? 

Att man är flexibelt och att det går smidigare. Jag tänker att det ska finnas mycket 

rörlighet i arbetet, lättare att göra förändringar.  

Känner du att du har ett agilt tänk i ditt arbete? 

 Jag tycker jag är väldigt iterativ i mitt arbete, att jag har möjlighet att kunna gå tillbaka 

och göra ändringar i mitt arbete. Men inte att jag arbetar utefter en viss metod. Mycket 

av mitt arbete är linjerat vilket gör att en metod är svår att arbeta utifrån.  

Vilken typ av agil metod använder du i projekt? 

Det gör jag inte och inte mot kund heller, de projekt jag arbetat i än så länge inom min 

roll har inte tvingat på oss någon specifik metod. Jag tror att agila metoder används mer 

inom utvecklingsprojekt idag. Inom projektledning ser jag ingen tydlig användning av 

agila metoder vilket kan vara anledningen till varför de sköts så dåligt kanske? 

Ser du en tydlig ansvarshierarki inom de projekt ni arbetar i? 

Det är nog lite blandat. Det är nog inte helt tydligt, man får nog gå uppåt för att sedan bli 

ner bollad till rätt person. 

Hur ser du på agila arbetssätt och deras påverkan inom projekt? 

Jag tror att bidrar till effektivitet och att det blir lättare, jag tänker tillbaka på leverans 

projektet med kanban. Då satt vi väldigt nära utvecklarna och kunde se deras process 



   
 

Sida 86 
 

precis som de kunde se våran. Tydlig ansvarsstruktur och man kunde se vem som gjorde 

var och när saker gjordes. Man känner en tydlig press på att vilja leverera.  

 

Hur känner du att du påverkas av ditt eller kunds arbetssätt? 

Nej inte nämnvärt. Jag tycker inte de påverkar så mycket, det är mer datasystem som 

man måste anpassa sig efter hos kund tycker jag, inte arbetsmetoder.  

Tror du att agila tankesätt skulle kunna användas inom compliance arbete? 

Om dem kan användas tror jag absolut, Jag tänker att man kan använda sig av dagliga 

eller veckomöten. Det kan absolut används eftersom det skapa en bättre helhetsbild 

över hela projektet för att parter i projektet. Kommunikation skulle öka och 

ansvarsområden skulle även bli tydligare.  

 

 

COMPLIANCE 

På vilket sätt arbetar du med compliance? 

Jag arbetar med det varje dag. Vi har krav från avtalen som måste uppfyllas och 

regelverk som följas i företagsvärlden. På detta sätt arbetar jag med compliance varje 

dag. 

 

Vad är compliance för dig? 

Compliance är ju att du efterlever antingen det som står i avtalet eller/och en viss 

standard.  Detta är ju själva compliance arbetet. Du har ett antal kontroller och analyser 

som görs för att säkerställa och se hur väl företaget upprätthåller det som behövs. Bevis 

att man följer det som behövs.  

Hur planerar du för att uppnå de uppsatta målen? 

Jag gör alltid Excel listor och checklistor för att strukturera mitt arbete. Stora aktiviteter 

bryter jag ner till mindre aktiviteter för att på ett lättare sätt uppnå det som behövs 

inom den tidsram som är uppsatt.  

Vem är det som ger de krav som behöver göras? 

Det får vi av kunden. 

Hur vet ni vilka regelverk kunden behöver hjälp med? 



   
 

Sida 87 
 

Det beror på vilken roll man har, och vad för avtal som är skrivna. Dialoger med kund för 

att gräva fram vad som behövs. 

Vilka regelverk är du mest bekväm med? 

Jag är bekvämt med ISO 27001 och GDPR eftersom jag arbetat med dessa mycket.  

Skulle du kunna få arbete med något du inte är bekväm med? 

Ja det tror jag eftersom regelverk och standarder ändras och förändras heltiden. Men 

kanske inte något utanför IT till exempel finans, det skulle vara svårare.  

Vilka faktorer bör ingå i ett effektivt compliance program/projekt? 

Faktorer för att compliance arbete skall fungera är att man har stöttning från de högre 

upp med pengar. Compliance i sig drar ju inte in några pengar utan kosta bara massa 

pengar. Det är jätteviktigt att något management vill ha och att kunden verkligen vill 

uppnå det som behövs.  Om kunden inte är med kommer de i slutändan inte vilja betala 

för leverenasen.  

Vilka nyckelområden anser du är viktigast vid compliance arbete? 

Access kontroller är viktiga, nätverk är väldigt viktigt.  

Vad är vanliga problem som uppstår i compliance projekt? 

Pengar och resurser skulle jag säga. 

Det kan vara svårt att mäta saker, svårt att komma överens hur saker skall mätas och 

vilka verktyg vi ska mäta dem med. Vet vi att vi fick med allt som behöver analyseras 

eller saknas det delar fortfarande?  

Få resurser som behövs vid specifika tillfällen eftersom utan dem blir det svårt att klara 

uppgifter. Ibland så kan det vara att kunden arbetar i legacy system. Vilket gör att allt 

som skall göras blir 100 gånger svårare eftersom ingen riktigt vet hur de fungerar. Det 

går men det tar tid och pengar. Pengar eftersom många kunder inte vet vad det kostar 

samt att de inte ser direkta värdet av projektet rakt av. Oftast behöver de ske en 

påtryckning för att besluten skall tas.  

Hur löser man det? 

Det finns olikas sett att lösa det, genom att byta ut vilket kostar kolossala mängder eller 

att man lever med det och lägger på det som behövs utan att helt säkert veta om det 

kommer hålla.  

Hur motverkar man dessa problem? 

Man får visa på en väldigt hög risk och skrämma kunden.  
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Hur testas compliance enligt dig? 

Första steget är att kolla på scopet, är det enbart en applikation eller är det flera, är det 

hela plattformen som behöver kontrolleras? Vi hade ett möte med en kund inte för så 

länge sedan och de ville ha hjälp med en sak men i slutändan visade det sig att de 

behövde hjälp med något helt annat. Förstå vad det är för lösning de arbetar i och se 

vilka regelverk de behöver eller vilka standarder som faller in i deras plattform/miljö.  

Vad är det man tittar på först? 

Det beror helt på vad för projekt det är, har företaget haft revisionsanmärkningar sedan 

tidigare. Då är det en prioritet att titta på. Men på nått sätt behöver man kolla var det 

största risken är och sedan gå därifrån.  

Vilket regelverk är vanligast i compliance projekt? 

Det är väldigt olika. Jag tycker det helt beror på vilket projekt det är och vilken bransch 

projektet är i. De jag har erfarenhet ifrån är att kunder vill ha hjälp med specifika ISO 

standarder men jag tror det beror helt på min roll och att de projekten får jag arbeta i. 

Hade jag en annan roll skulle jag nog få se andra regelverk eller standarder.  

 


