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Summary
Information is a vital part for most organizations, not least for state agencies as they handle personal
data for every citizen, such as medical records, social security numbers and other sensitive
information. It is therefore critical to protect the information assets at a sufficient level according to
its value. Information security aims to do this by preserving the properties of confidentiality, integrity
and availability of the information. This means that accurate and complete information shall be
accessible and usable by an authorized entity upon demand. Swedish state agencies are obliged to
manage their information security by the implementation of an information security management
system (ISMS). The ISMS has to be set up and operated in compliance with the international
standards ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002, but these standards are somewhat vague in describing
how to perform certain procedures. One part of the ISMS consists of the process of classifying the
information, a process that according to the result from a survey by the Swedish Civil Contingencies
Agency (MSB) is troublesome (MSB, 2014), especially for smaller-sized agencies. In this classification
process, a classification scheme is used to determine the consequences to the organisation if the
confidentiality, integrity or availability of the information is jeopardized. The result of this process
determines the level of protection that each piece of information asset will receive at a later stage. It
is vital to classify the assets at a suitable level to avoid over or under classification, as the former can
lead to unnecessary costs and difficulties in using the assets, and the latter can put the asset at risk of
unauthorized access. The interest from the academic world have however been low regarding
research focused on the 27000 series of standards, compared to the more mature ISO/IEC 9000 and
ISO/IEC 14000 series. This thesis project aims to investigate how the classification scheme has been
simplified and to identify enabling factors from the development and use of simplified classification
schemes. The research questions for this thesis project are:
In which ways have a number of Swedish state agencies simplified their information classification
schemes?
Which factors have influenced the development and use of a simplified classification scheme?
A mixed method, an embedded case study, was used, including both a review of existing information
security policies for the state agencies to gather information about current information classification
models and schemes, as well as interviews with the chiefs of information security for the state
agencies regarding the development and usage of a simplified information classification scheme.
In total, 120 documents from 81 agencies were reviewed and 7 interviews were completed.
The results from the study shows that the state agencies that have simplified their classification
scheme do so by focusing on one aspect: confidentiality. The agencies motivate this by a number of
reasons:


The aspects integrity and availability are regarded complex and difficult for the end user to
relate to and classify. In order to simplify for the end user these aspects are handled by the IT
department and the IT environment



The integrity and availability aspects are more or less built into the IT environment and thus
handled automatically as long as the end user correctly classifies the information asset
according to the confidentiality aspect and handles the information according to the
handling guidelines

The study also shows the need for a national, common set of handling guidelines and consequence
levels for the classification scheme as this would simplify and improve the security in communication
between the state agencies.
Keywords: information security; information classification; classification scheme; Swedish state
agencies

Sammanfattning
Informationssäkerhet, att bevara konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för information, är
viktigt i dagens informationssamhälle. Svenska myndigheter har, enligt flera rapporter, svårt att
utföra sitt informationssäkerhetsarbete på ett bra sätt, vilket borde vara oroande då de hanterar
känsliga uppgifter rörande alla medborgare. Detta arbete syftar till att närmare undersöka en av
delarna av informationssäkerhetsarbetet: schemat som används vid klassificeringen av information.
Informationsklassificeringen är en grundläggande aktivitet för hela informationssäkerheten, då en
felaktig värdering kan leda till att informationen ges ett otillräckligt skydd i ett senare skede.
I detta arbete har en fallstudie, bestående av granskning av styrdokument och intervjuer med sju
informationssäkerhetsansvariga vid svenska statliga förvaltningsmyndigheter, genomförts för att
undersöka om klassificeringsschemat kan förenklas för att på så sätt underlätta
informationssäkerhetsarbetet och i förlängningen öka informationssäkerheten. Resultatet visar att
schemat kan förenklas genom att låta användare klassificera informationen utifrån
konfidentialitetsaspekten och att gemensamma, nationella hanteringsregler och konsekvensnivåer är
önskvärda.
Nyckelord: informationssäkerhet; informationsklassificering; klassificeringsschema; svenska statliga
myndigheter
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1. Introduktion
I likhet med stora delar av övriga samhället har svenska myndigheter i allt högre grad rört sig från en
pappersbaserad informationshantering mot en digitaliserad. Frågan är inte längre om digitalisering
kommer att ske utan snarare när den kommer att vara införd. E-förvaltning, offentlig förvaltning som
sker med stöd av e-tjänster, bedrivs hos flertalet myndigheter (E-delegationen, 2013). Svenska
myndigheter är, med undantag för Regeringskansliet, kommittéväsendet och Försvarsmakten, ålagda
att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i syfte att skydda informationstillgångar
viktiga för organisationen genom MSBFS 2009:10 (2010)1. Detta arbete skall bedrivas i enlighet med
ISO-standarderna SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 27002 (SS-ISO/IEC, 2014b, 2014c), där den
förstnämnda beskriver hur ett ledningssystem för informationssäkerhet tillämpas och den
sistnämnda är en vägledning för införandet av informationssäkerhetsåtgärder.
När myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), i syfte att säkerställa att myndigheterna
erhåller tillräckligt stöd i informationssäkerhetsarbetet, genomförde en kartläggning (MSB, 2014) av
berörda myndigheter framkom brister inom flera områden. Kartläggningen visade att mindre
myndigheter hade problem med att ta fram en egen modell för att klassificera sina
informationstillgångar. Informationsklassningsprocessen är en viktig del av
informationssäkerhetsarbetet då utfallet från denna aktivitet ligger till grund för den efterföljande
riskanalysen som bestämmer vilket skydd respektive informationstillgång erhåller. Om information
blir felaktigt klassificerad kan det få olika konsekvenser beroende på om den under- eller
överklassificeras. Vid underklassificering riskerar känslig information spridas till obehöriga personer.
Om informationen istället överklassificeras leder detta till ökade kostnader, ökad arbetsbörda samt
svårigheter att utföra arbetsuppgifter (Kaiser, 1986). Även Riksrevisionen pekar på brister i
informationssäkerheten i en rapport från 2016 (RIR2016:8), där det bland annat konstateras att
verksamhetens krav på funktionalitet mestadels går före kraven på säkerhet.
De hot som finns mot informationssäkerheten består inte enbart av det som vanligtvis först dyker
upp i tankarna när risker och hot inom datavärlden diskuteras: virus, spam och hackers (Malandrin &
Carvalho, 2013). Hoten är mer komplexa än så och även andra faktorer måste tas i beaktande, vilket
påpekas i det betänkande som lämnades till den svenska regeringen rörande informations- och
cybersäkerheten i Sverige (SOU2015:23). Här framhålls inte bara de hot som har sitt ursprung i
illasinnade angrepp, utan även vad som benämns ”icke-antagonistiska hot” såsom väder- och
klimatfenomen och tekniska fel.
Med tanke på att hotbilden är så komplex är en holistisk syn på informationssäkerhetsarbetet att
föredra. Information är något som förändras, och Bunker (2012) menar i sitt arbete att alla i en
organisation har ansvar för informationssäkerheten och att det inte är en fråga om att implementera
rätt tekniska lösningar och låta IT-avdelningen ta allt ansvar. Som ett exempel på hur information kan
byta skepnad anger författaren följande scenario: Information från en databas har använts till en
rapport som sedan används som en del av en presentation, vilken sedan hamnar i ett dokument som
mailas till en underleverantör som i sin tur läser det på sin smartphone och vidarebefordrar mailet till
en egen underleverantör, eftersom det var en rad i dokumentet som var relevant. Exemplet visar på
1

Föreskriften har under arbetets gång ersatts av en uppdaterad föreskrift (MSBFS2016:1, 2016). Innebörden av
föreskriften har dock inte ändrats på ett sådant sätt att detta arbete berörs.

vikten av att alla i organisationen är delaktiga i informationssäkerhetsarbete och kapabla att
klassificera den information som hanteras i den dagliga verksamheten.
Resten av rapporten är uppbyggd enligt följande: I kapitel 2 ges en kort bakgrund inom
informationssäkerhetsområdet, kapitel 3 innehåller problembeskrivning och frågeställning följt av
vald metodik i kapitel 4. Arbetets genomförande beskrivs i kapitel 5, resultat och analys i kapitel 6.
Rapporten avslutas med en diskussion kring metod, utförande och resultat i kapitel 7.

2. Bakgrund
Här beskrivs för arbetet relevant bakgrund och de begrepp som används.

2.1.

Informationssäkerhet

Begreppet informationssäkerhetsarbete innefattar arbetet med att skydda informationstillgångar
mot hot av olika slag. Målet är att bevara konfidentialiteten, riktigheten och tillgängligheten för
dessa informationstillgångar, tre egenskaper som betraktas som grundstenar inom
informationssäkerhet (Cherdantseva & Hilton, 2013; Eloff, Holbein & Teufel, 1996; Heidt, 2009).
Egenskaperna beskrivs på följande sätt (SS-ISO/IEC, 2014a) :


Konfidentialitet. Egenskapen att enbart personer, enheter eller processer med rätt
behörighet har tillgång till informationen



Riktighet. Egenskapen att informationen är fullständig och korrekt



Tillgänglighet. Egenskapen att informationen är tillgänglig när den behövs av person med
rätt behörighet

Dessa grundläggande egenskaper kompletteras ibland även med en eller flera andra egenskaper,
såsom spårbarhet, oavvislighet, ansvarighet, autenticitet och auktorisation (SIS, 2015). I detta arbete
förekommer egenskapen spårbarhet, vilket kan beskrivas som ”entydig härledning av utförda
aktiviteter till identifierad användare” (SIS, 2015).

2.2.

Ledningssystem för informationssäkerhet

Ledningssystem används i organisationer som ett ramverk, bestående av policys, arbetsprocesser och
arbetssätt, för att på ett systematiskt sätt säkerställa att verksamhetens mål inom området uppnås
(Bernardo, Simon, Tarí & Molina-Azorín, 2015). Ledningssystem finns inom flera områden, där de
rörande miljö, ISO 14001, och kvalitet, ISO 9001, är de vanligast förekommande (Bernardo et al.,
2015) Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) beskrivs i SIS Tekniska rapport, Terminologi
för informationssäkerhet (SIS, 2015) som ”del av organisationens övergripande ledningssystem,
baserad på en metodik för verksamhetsrisk, som syftar till att upprätta, införa, driva, övervaka,
granska, underhålla och förbättra organisationens informationssäkerhet”, en definition som härrör
från den ISO-standard (SS-ISO/IEC, 2014b) som används i svenska myndigheters
informationssäkerhetsarbete. Ett LIS är därmed den övergripande strukturen, som på en strategisk
nivå hanterar informationssäkerheten inom organisationen och bör ingå som en naturlig del bland
övriga ledningssystem.

2.3.

Informationsklassning

Informationsklassning, även kallat informationsklassificering, innebär att organisationens
informationstillgångar tillsammans med organisationens krav och behov bedöms enligt
förutbestämda kriterier mot en informationsklassningsmodell (Eloff et al., 1996; Fibikova & Müller,
2011), detta för att kunna ge informationen ett lämpligt skydd i ett senare skede av
informationssäkerhetsarbetet. Vad som är en informationstillgång skiljer sig från organisation till
organisation men kan vara något av följande (SS-ISO/IEC, 2013):
 Verksamhetsprocesser och -aktiviteter: tillverkningsprocess, diarieföringsprocess
 Information: personlig information, forskningsresultat, kundregister
 Programvara: operativsystem, utvecklingsverktyg
 Tjänster: elförsörjning, luftkonditionering, kommunikation
 Maskinvara: datorer, flyttbara lagringsmedia, nätverksutrustning
 Personal: kvalifikationer, utbildning, erfarenhet
 Immateriella tillgångar: organisationens rykte och profil
Organisationens krav och behov är den andra beståndsdelen som behövs för att genomföra
klassningen. Dessa krav kan vidare delas upp i legala och interna krav (MSB &
www.informationssäkerhet.se, 2011).
De legala kraven kan vara kontrakt, avtal eller lagar och förordningar som måste uppfyllas. De interna
kraven definieras utefter organisationens verksamhet och är beroende på branschtillhörighet,
affärsidé, målsättning med mera. Dessa krav identifieras för att se vilka verksamhetsprocesser som är
beroende av ett fungerande informationsflöde.
Informationstillgångarna utvärderas därefter mot de krav som identifierats för att se vilka
konsekvenserna blir om informationen inte längre uppfyller kraven på konfidentialitet, riktighet eller
tillgänglighet. I detta steg används vanligtvis ett klassningsschema, även kallat klassningsmodell eller
-matris (MSB, 2009), tillsammans med kravlistan, antingen ett schema anpassad efter den egna
verksamheten eller det schema som MSB tillhandahåller (Bergström, Åhlfeldt & Anteryd, 2016).
Slutresultat av klassningsprocessen blir att varje informationstillgång klassificeras i olika nivåer efter
hur densamma drabbas vid bristande informationssäkerhet. Vanligtvis brukar tre till fem olika nivåer
användas vid klassningen (DuraiPandian & Chellappan, 2006; Gantz & Philpott, 2013; King, 2007;
Kulkarni, Williams & Grimaila, 2010). I MSB:s schema (figur 1) används fyra nivåer: allvarlig,
betydande, måttlig och försumbar. Den sistnämnda nivån, försumbar, förväntas av MSB inte vara
särskilt ofta förekommande, utan inkluderas för att schemat skall vara fullständigt och komplett.

Figur 1: MSB:s schema för informationsklassificering (MSB, 2009)

Standarden anger även att grupper av information med liknande behov av skydd kan skapas för att
därefter specificera informationssäkerhetsrutiner som gäller för hela gruppen. Denna form av central
klassning minskar behovet av att utföra en riskbedömning från fall till fall (SS-ISO/IEC, 2014c).
I steget efter klassningsprocessen ska informationstillgången märkas med den tilldelade
klassningsnivån (SS-ISO/IEC, 2014c). Detta ligger utanför detta arbetes omfattning och berörs inte
vidare.
Standarden anger vidare att ”rutiner för hantering av tillgångar bör utvecklas och införas i enlighet
med den modell för informationsklassning som antagits av organisationen” (SS-ISO/IEC, 2014c).
Detta innebär att det bör finnas regler och anvisningar riktade till användare för att säkerställa att
information som klassats i olika skyddsnivåer hanteras i enlighet med denna klass. Ett sätt att utföra
detta på kan vara att ge praktiska exempel på om information av en viss klassningsnivå får skickas via
e-post, om kryptering ska ske och så vidare.

2.4.

Relaterat arbete

Tidigare arbeten inom området som specifikt berör informationsklassificering är sparsamt
förekommande, vilket framgår av en systematisk litteraturgenomgång utförd av Bergström och
Åhlfeldt (2014). Flera områden relaterade till klassificeringsprocessen pekas ut som dåligt undersökta
av den akademiska forskningsvärlden, däribland framgångsfaktorer för informationsklassning,
organisationsledning och bristen på empiriskt inriktade akademiska arbeten. Författarna påpekar

även att flertalet av artiklarna som gås igenom inte har svårigheterna med informationsklassificering
som huvudfokus, utan att detta snarare nämns i relation till ett annat ämne som behandlas.
Samma författare följer i ett senare arbete upp ett av tidigare nämnda huvudområden:
framgångsfaktorer för informationsklassificering (Bergström & Åhlfeldt, 2015). Genom en
systematisk litteraturgenomgång identifieras och klassificeras framgångsfaktorer inom tre teman,
välkända inom verksamhetsstyrning och organisationsledning: strategiskt, taktiskt och operativt.
Inom det strategiska temat betonas betydelsen av att ha ledningens stöd och att nyckelpersoner
medverkar på ett tidigt stadium i klassificeringsarbetet, helst redan under designfasen. Vikten av att
använda samma klassificeringsschema för all information inom organisationen och ibland även över
organisationsgränser, om organisationerna rör sig inom samma eller liknande kontext, för att
underlätta informationsutbyte nämns som ytterligare en strategisk framgångsfaktor.
Inom det taktiska området är en vanligt förekommande framgångsfaktor att förenkla
klassificeringsschemat, däremot råder det delade meningar om vad som avses med förenklingen.
Andra faktorer som beskrivs är att klassificera de nätverk eller applikationer där informationen
hanteras, snarare än informationen själv. På den taktiska nivån dyker även begreppet säkerhetskultur
upp, vilket innebär arbetet med att involvera hela organisationen i säkerhetsarbetet. Detta arbete
bedrivs på flera fronter samtidigt, bland annat genom information i form av nyhetsbrev och att
förenkla kontakten med personer involverade i informationssäkerhetsarbetet.
På den operativa nivån är utbildning den mest omskrivna framgångsfaktorn inom den vetenskapliga
litteraturen, även om det där råder delade meningar både angående när och i vilken omfattning
denna skall utföras. Artikelförfattarna nämner vidare användandet av hel- eller halvautomatiserade
verktyg, samt behovet av att utveckla dessa, för att på så sätt underlätta klassificeringen.

3. Problembeskrivning
Som tidigare visats (Bergström & Åhlfeldt, 2014) är forskningen inom området sparsam och
författarna pekar speciellt ut bristen på vetenskapliga artiklar som beskriver det empiriska arbetet
inom informationsklassificering. Även Barlette och Fomin (2008) efterlyser mer forskning inom
området, inriktat på förenklade säkerhetsmetoder.
En enkätundersökning som MSB genomförde under 2014 (MSB, 2014) visar på svårigheter, särskilt
för de mindre myndigheterna, att ta fram en egen klassningsmodell, då en tredjedel av samtliga
svarande myndigheter anger att de helt saknar en sådan. En orsak till detta kan förklaras med att
ISO-standarderna utvecklats med medelstora verksamheter i åtanke (Nykänen & Kärkkäinen, 2014).
ISO-standarderna får vidare kritik för att fokusera mer på att processer inom
informationssäkerhetsarbetet existerar än hur bra aktiviteterna utförs (Barlette & Fomin, 2008;
Fomin, 2008; Yeniman Yildirim, Akalp, Aytac & Bayram, 2011). Vidare kritiserar Siponen och Willison
(2009) standarderna för att vara för generella och bygga på best practice och för lite på forskning,
vilket författarna anser är en osund grund.
En svårighet som bör uppmärksammas är att den verksamhetsanpassning som svenska myndigheter
gör på den av MSB föreslagna klassificeringsmodellen (figur 1) kan innebära svårigheter vid
informationsutbyte myndigheter emellan. Bergström et al. (2016) har i en studie undersökt vilka
modeller för informationsklassificering som används av svenska myndigheter och visar att en mängd
olika benämningar används för konsekvensnivåer (figur 2), vilket gör att informationens betydelse

kan uppfattas olika på olika myndigheter om de interna konsekvensnivåerna används vid utbyte av
information märkt med konsekvensnivå.

Figur 2 Olika namn på konsekvensnivåer (Bergström et al., 2016)

En studie rörande informationssäkerhetsarbetet på fem sjukhus som implementerat ISO/IEC 27000serien (Park et al., 2010) visar på svårigheter i hanteringen av informationstillgångar och pekar
särskilt ut bristande riktlinjer för klassning som den mest betydande svårigheten.
Flera författare efterlyser mer praktiskt inriktade och mer specifika riktlinjer för
informationsklassningsprocessen (Barlette & Fomin, 2008; Siponen & Willison, 2009; Stahl, Doherty
& Shaw, 2012).
Som Bunker (2012) visat i sitt arbete är en holistisk syn på informationssäkerhetsarbetet en
nödvändighet i den digitaliserade världen, där information lätt kan kopieras och spridas.
DuraiPandian och Chellappan (2006) påpekar att kontrollen av kopiering och spridning av
information kraftigt har försvårats de senaste femtio åren till följd av intåget av datorer och internet i
samhället.
Sammantaget visar den befintliga forskningen att det finns svårigheter för de berörda aktörerna att
klassificera informationstillgångar, vilket skulle kunna underlättas med användandet av bättre, mer
anpassade klassificeringsscheman. Då klassificering är något som alla i organisationen behöver
kunna, om än inte utföra så i alla fall ha en förståelse för, är det viktigt att schemat är så enkelt som
möjligt (Fibikova & Müller, 2011).
Denna holistiska syn på informationssäkerhet är något som även inbegriper systemadministratörens
arbetsområde som en naturlig del av det dagliga arbetet. Utöver den tekniska sidan av
informationssäkerhetsarbetet blir det därmed nödvändigt att flytta fram positionerna inom den mer
administrativa delen.

3.1.

Mål och forskningsfråga

Målet med arbetet är att identifiera framgångsfaktorer ur erfarenheter från utvecklandet av och det
praktiska arbetet med förenklade informationsklassificeringsscheman hos svenska statliga
myndigheter. Med ett förenklat schema menas i detta arbete att antalet konsekvensnivåer, antalet
säkerhetsaspekter eller en kombination av dessa som beaktas i schemat är mindre än i det av MSB
föreslagna schemat. Till arbetet användes följande frågeställningar:
Hur har ett antal svenska statliga myndigheter förenklat sitt informationsklassificeringsschema?
Vilka faktorer har påverkat framtagandet och användandet av ett förenklat
informationsklassificeringsschema?
Syftet med arbetet är att undersöka om erfarenheter från utvecklingsarbetet och användandet av
förenklade klassningsscheman hos ett antal myndigheter kan användas för att underlätta andra
organisationers arbete med att utveckla egna, verksamhetsanpassade scheman.

3.2.

Målgrupp

Arbetet riktar sig främst till den eller de personer inom en organisation som har ett behov av att
utveckla ett eget informationsklassificeringsschema anpassat till organisationens verksamhet oavsett
organisationens storlek eller verksamhetsområde. Även om detta arbete främst är inriktat på
verksamheter som använder sig av det ramverk som tillhandahålls genom ISO/IEC 27000-serien kan
det även appliceras inom andra sammanhang där en klassificering av information behöver utföras.
Det faktum att studien enbart innehåller underlag som härrör från svenska statliga
förvaltningsmyndigheter innebär ingen begränsning i applicerbarhet inom andra organisationer.

3.3.

Avgränsning

I arbetet används ISO/IEC 27000-serien som teoretiskt ramverk. Inom detta ramverk begränsas
arbetet till att beröra den del av processen som innefattar klassificering av tidigare identifierade
informationstillgångar, det schema som används därvid samt till viss del relevanta aktiviteter vid
framtagandet och det praktiska användandet av schemat.
Klassning av information som rör rikets säkerhet kommer inte att beröras, då detta omfattas av
offentlighets- och sekretesslagen.
Vidare berör arbetet hur klassificeringsarbetet utförs i ett urval av svenska statliga
förvaltningsmyndigheter, vilka inte är ålagda något krav att fullt ut ISO-certifieras, utan enbart att
bedriva sitt informationssäkerhetsarbete i enlighet med hur det beskrivs i ISO/IEC 27001/27002.
Arbetet inriktas främst på information som hanteras digitalt.

4. Metod
Här beskrivs och motiveras de metoder som valts för att bäst kunna besvara arbetets frågeställning.
För datainsamlingen har semistrukturerade intervjuer med informationssäkerhetsansvariga valts, i
kombination med granskning av informationsklassificeringsscheman, policydokument och
hanteringsregler från ett tidigare insamlat material. I denna sektion redovisas även de validitetshot
som identifierats mot arbetet.

4.1.

Litteraturgenomgång

Enligt Yin (2014) är litteraturgenomgången ett medel för att nå ett mål, inte ett mål i sig.
Litteraturgenomgången har i detta arbete ett tredelat syfte:
1. Att inhämta nödvändig bakgrundsinformation för att på ett korrekt sätt kunna beskriva
området och definiera centrala begrepp
2. Att identifiera tidigare utförd forskning inom området som relaterar till det tänkta arbetet
3. Att bättre kunna formulera frågeställningen för arbetet
Lämpliga nyckelord att använda vid sökning efter litteratur identifierades, baserade dels på relevanta
termer hämtade ur den ISO/IEC-standard som beskriver klassificeringen (SS-ISO/IEC, 2014c), dels de
sökord som användes av Bergström och Åhlfeldt i deras systematiska litteraturgenomgång
(Bergström & Åhlfeldt, 2014). Nyckelorden som användes var: ”information classification”,
”information security”, ”iso 27002” och ”classification scheme”. Sökningarna utförs dels med
sökmotorn Google Scholar, dels i de bibliografiska databaserna Emerald, IEEE Xplore, ScienceDirect
och Springer Link. Ur sökresultaten väljs enbart engelsk- eller svenskspråkiga artiklar ut för vidare
granskning. Utifrån de valda, för området relevanta, artiklarna genomförs sedan ett snöbollsurval
(snowballing), där referenser från en artikel används för att hitta nya artiklar (Wohlin et al., 2012).

4.2.

Fallstudie

Då syftet är att undersöka erfarenheter från utvecklandet och användandet av ett förenklat
informationsklassificeringsschema valdes en fallstudie som metod. En fallstudie är en undersökning
(Wohlin et al., 2012) som kan använda flera olika datakällor för att undersöka ett fenomen i dess
kontext, där gränsen mellan fenomenet och dess omgivning är svåra att skilja åt. Metoden är lämplig,
då den ger en djupare förståelse för det undersökta fenomenet (ibid.).
Yin (2014) karaktäriserar fallstudien på ett liknande sätt som Wohlin et al. (2012) och tillägger att
metoden innebär att det relevanta beteendet inte kan manipuleras, ändras eller påverkas, till skillnad
från när experiment utförs. Vidare skiljer Yin (2014) på olika typer av fallstudier, där detta arbete
faller inom ramen för en inbäddad fallstudie, vilket innebär att samma fenomen undersöks inom
flera myndigheter. Fenomenet som fallstudien avser i detta arbete är
informationsklassificeringsschemat. Ett fenomen taget ur sitt sammanhang, sin kontext, blir svårt att
förstå på ett djupare plan om inte de bakomliggande orsakerna till varför och hur kan besvaras (Yin,
2014).
Wohlin et al. (2012) betonar att planering är en viktig del av en fallstudie, trots metodens flexibla
natur. Författarna anger sex grundelement som bör ingå i denna planering enligt nedanstående
tabell (tabell 1):

Tabell 1: Fallstudieplan

Grundelement
Mål

Fall
Teori

Forskningsfrågor

Målet med fallstudien är att hitta framgångsfaktorer vid framtagande,
implementation och användande av informationsklassificeringsscheman vid
svenska statliga förvaltningsmyndigheter
Fenomenet som ska studeras är informationsklassificeringsschemat i sin
kontext
Den teoretiska referensramen består dels av ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC
27002:2013 (SS-ISO/IEC, 2014b, 2014c) och de framgångsfaktorer som
identifierats i tidigare litteratur av Bergström och Åhlfeldt (2015) och som
beskrivs i 2.4. Relaterat arbete
Hur har ett antal svenska statliga myndigheter förenklat sitt
informationsklassificeringsschema?
Vilka faktorer har påverkat framtagandet och användandet av ett förenklat
informationsklassificeringsschema?

Metoder

Urvalstrategi

Datainsamlingen sker dels genom intervjuer med
informationssäkerhetsansvariga på ett urval av myndigheter, dels ur
källmaterial från studie (Bergström et al., 2016)
Myndigheter kommer att väljas ur källmaterialet från studie (Bergström et al.,
2016). Urvalet görs med utgångspunkt i forskningsfrågan

Kritik som framhålls mot fallstudie som metod beskrivs av ett flertal författare (Flyvbjerg, 2006;
Wohlin et al., 2012; Yin, 2014) och behandlas mer ingående under 4.4 Metodkritik.

4.2.1.Urvalskriterier
I syfte att identifiera vilka myndigheter som utvecklat och implementerat ett eget
klassificeringsschema kommer källmaterialet från ett tidigare arbete (Bergström et al., 2016) att
granskas. Materialet består av styrdokument, klassificeringsscheman och liknande dokument rörande
informationsklassificeringsarbetet på svenska statliga myndigheter. Det huvudsakliga kriteriet vid
urvalet består i att identifiera klassificeringsscheman som är förenklade jämfört med MSB:s
rekommenderade (figur 1). Urvalsmetoden är därmed att betrakta som ett bedömt urval som det
beskrivs av Marshall (1996). Urvalsmetoden syftar till att ge ett så produktivt resultat som möjligt
avseende arbetets forskningsfrågor. Detta källmaterial kommer även att användas som sekundär
datakälla för arbetet.

4.2.2.Intervjuer
Den huvudsakliga datainsamlingen kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer, vilket
innebär att frågorna eller frågeområden planeras i förväg, men inte nödvändigtvis ställs i en bestämd
ordning (Wohlin et al., 2012). Frågorna som ställs kan vara både öppna som stängda, där den öppna
typen ger mer kvalitativa och uttömmande svar. Den valda intervjuformen möjliggör att
uppföljningsfrågor kan ställas i syfte att ytterligare fördjupa och klargöra svaren. Intervjufrågorna
baserades på arbetets forskningsfråga och konstruerades med avsikten att innefatta de områden
som var av intresse för studien. Merparten av frågorna är att betrakta som öppna. Följande frågor
togs fram för att användas som en grund vid intervjuerna:

1)
2)
3)
4)
5)

Hur länge har du arbetat med informationssäkerhet?
Har du varit delaktig i arbetet med att ta fram schemat för klassificering?
Vilka är skälen till att alla aspekter inte inkluderats i schemat?
Varför används inte det schema som MSB föreslår i sitt metodstöd?
Hur hanteras de aspekter, av Konfidentialitet, Riktighet och Tillgänglighet, som inte är
inkluderade i schemat?
6) Hur har stödet från ledningen påverkat informationssäkerhetsarbetet?
7) Vilka är fördelarna med att använda det egna schemat?
8) Vad är nackdelarna med att använda schemat?
9) Hur används schemat i praktiken?
10) Använder handläggare/personal schemat i sitt dagliga arbete?
Intervjuerna kommer att spelas in i syfte att lättare kunna återge respondenternas svar på ett korrekt
sätt samt för att undvika den distraktion det innebär att anteckna samtidigt som intervjun
genomförs. Intervjuerna genomförs med stöd av ett manuskript (Myers & Newman, 2007) där
inledningen och avslutningen av intervjun finns förberedda. Manuskriptet används dels för att
säkerställa att respondenten informeras om de etiska aspekterna kring intervjun, dels tillfrågas
respondenten om intervjun kan kompletteras vid ett senare tillfälle vid behov.
Det transkriberade materialet bearbetas därefter med tematisk kodning som det beskrivs av flera
författare (Bradley, Curry & Devers, 2007; Graneheim & Lundman, 2004). Materialet läses först
igenom översiktligt för att få en känsla för materialets innehåll. Därefter läses varje intervju igenom
mer noggrant och relevanta meningar och stycken markeras och ges en kortare beskrivning, en kod, i
syfte att kondensera innehållet utan att förlora innehållet i de meningsbärande enheterna. Denna
kodning kan göras utifrån två huvudsakliga angreppssätt: induktiv och deduktiv (Bradley et al., 2007).
Induktiv kodning innebär att grupperingen av koderna sker förutsättningslöst, att innehållet i
intervjumaterialet mer eller mindre får styra vilka grupperingar som uppstår.
Deduktiv kodning innebär att de kodade textstyckena placeras in i fördefinierade kategorier utifrån
ett etablerat ramverk (Bradley et al., 2007). Här måste försiktighet iakttas så att data inte tvingas in i
kategorier enbart beroende på att kategorin finns. Båda kodningsmetoderna innebär en iterativ
process som upprepas och förfinas tills all data har kategoriserats. I detta arbete kommer en
blandning av de båda metoderna användas, där faktorerna tas fram induktivt och temana deduktivt.
Den induktiva kodningen används då grupperingen av de kodade textstyckena ska ske så
förutsättningslöst och opartiskt som möjligt. Den deduktiva kategoriseringen i övergripande teman
används för att lättare kunna knyta resultatet till arbetets frågeställning.

4.3.

Metodkritik

Flera författare (Flyvbjerg, 2006; Wohlin et al., 2012; Yin, 2014) påpekar att kritik brukar framföras
mot fallstudie som vetenskaplig metod. Argumentet att metoden inte är tillräckligt rigorös bemöter
Wohlin och Yin med att betona vikten av att utföra fallstudien på ett systematiskt sätt, vilket i denna
studie bland annat skett genom att använda en fallstudieplan (tabell 1) och manuskript vid
intervjuer.
Ett annat argument mot fallstudien är att det är svårt att generalisera utifrån ett fall, vilket kan
bemötas med argumentet att det heller inte går att generalisera utifrån ett experiment (Yin, 2014),
utan man gör en analytisk generalisering, inte en statistisk, i syfte att öka och generalisera

teorigrunden. Detta arbete bidrar till detta genom sitt empiriska innehåll. Flyvbjerg (2006) är delvis
inne på samma linje, men tillägger även att ”formella generaliseringar är övervärderade som källa för
vetenskaplig utveckling medan ”exemplets kraft” är undervärderat” (Flyvbjerg, 2006).
Intervjuer är ett utmärkt sätt att samla in data till kvalitativa arbeten menar Myers & Newman (2007)
men de innehåller även risker som ofta förbises. Författarna tar bland annat upp den artificiella
situationen i stort som en intervju innebär, där en främmande person frågas ut av en annan
främmande person under tidspress. Förtroendet respondenten känner för intervjuaren kan påverka i
vilken utsträckning uttömmande och ärliga svar ges (Myers & Newman, 2007).

4.3.1.Alternativa metoder
Då det redan konstaterats att det förekommer problem med att ta fram och använda
klassningsscheman genom breda enkätundersökningar (Anteryd, 2015; MSB, 2014) uteslöts en
kvantitativ metod med hänsyn till frågeställningen, att undersöka vilka faktorer som påverkat vid
framtagandet och användandet av förenklade klassningsscheman. Även systematiska
litteraturgenomgångar har genomförts som belyser de problem som finns inom fältet (Bergström &
Åhlfeldt, 2014, 2015). Arbetet skulle kunna ha utförts som ett experiment, där ett förenklat
klassningsschema utvecklas i samarbete med en organisation som i dagsläget saknar ett sådant, men
det bedömdes inte kunna rymmas inom den tillgängliga tidsramen.

4.4.

Validitetshot

Validiteten för arbetet kategoriseras enligt de fyra aspekter som Wohlin (2012) beskriver.
Konstruktionens validitet: Aspekten behandlar risken för att arbetet vilar på en osund grund och att
arbetet verkligen besvarar det som författaren söker besvara med forskningsfrågan. Denna risk
minimeras i största möjliga utsträckning genom att:









Korrekt definiera för området centrala begrepp genom litteraturgenomgång främst vid
arbetets början, men även fortlöpande
Använda flera metoder i kombination, triangulering. Validiteten ökar genom att både
dokumentgranskning och intervjuer används för datainsamling
Flera myndigheter och personer ingår i studien. Detta minskar risken för att avvikande eller
på något sätt udda resultat erhålls
Intervjuer genomförs muntligt via telefon. Eventuella oklarheter rörande frågorna eller
frågeområdet kan förklaras direkt. Genom att intervjuerna spelas in och transkriberas i
efterhand garanteras att data återges korrekt
Respondenter informeras om att medverkande personer och myndigheter kommer att
anonymiseras i den slutliga rapporten, vilket bör öka sannolikheten för att ärliga och
uppriktiga svar anges. Vid intervjuerna har intervjuaren ett neutralt förhållningssätt till
ämnet för att undvika att påverka respondenten
Konstruera och följa en fallstudieplan

Intern validitet: Aspekten behandlar risken för att en undersökt faktor påverkas av en okänd faktor.
Ett validitetshot inom denna aspekt är att respondenten tröttnar på grund av intervjuns längd, vilket
motverkas genom att hålla intervjun inom den förutbestämda tiden samt att vara uppmärksam på
tecken att respondenten tröttnat. Ett validitetshot som ligger utanför författarens kontroll är
händelser av sådan natur som påverkar respondentens svar utan författarens vetskap, exempelvis en

allvarlig incident rörande informationssäkerheten som inte kan avslöjas i nära anslutning till
intervjutillfället, men som påverkar respondentens svar.
Extern validitet: Aspekten behandlar hur väl resultatet kan generaliseras, i vilken mån resultatet är
relevant utanför kontexten för fallstudien. Här minskas risken genom att fallstudien behandlar en
aktivitet inom ramverket ISO/IEC 27002. Detta gör att resultatet från arbetet kan kopplas till en
internationellt erkänd standard som används inom informationssäkerhetsområdet.
Pålitlighet: Aspekten behandlar i vilken grad insamlad data och analys är beroende av författaren.
Validitetshotet minskas genom att arbetsprocessen redovisas så transparent som möjlig och att alla
steg redovisas öppet. Däremot är det svårt, för att inte säga omöjligt, att exakt återskapa arbetet i
dess helhet då intervjuer är ett samspel mellan författaren och respondenten vid en viss tidpunkt.
Metoder och tillvägagångssätt ska däremot vara möjliga att reproducera utifrån denna rapport.
En fullständig tabell över validitetshot enligt Wohlin et al. (2012) bifogas i bilaga A.

5. Genomförande
Vid urvalet har totalt 120 dokument från 81 myndigheter granskats och sorterats. Ur materialet
kunde elva myndigheter identifieras som uppfyllde de uppsatta urvalskriterierna, av dessa valde
informationssäkerhetsansvariga från sju olika myndigheter att medverka i intervjuer. Ytterligare en
intervju genomfördes med en myndighet, som inte uppfyllde de uppsatta kriterierna men ändå
bedömdes som intressant sett ur ljuset av vad som framkommit i de genomförda intervjuerna. Denna
intervju ströks dock i efterhand då resultatet inte visade sig tillföra något relevant för arbetets
frågeställning. De respondenter som så önskade fick intervjufrågorna skickade via epost i förväg,
tillsammans med ett missivbrev. Frågorna som angavs i 4.2.2.Intervjuer anpassades till de olika
myndigheterna utifrån det specifika bakgrundsmaterial som fanns tillgängligt och blev mer att
betrakta som frågeområden som intervjun rörde sig kring. En brist i arbetet är därmed att alla
myndigheter inte fick samma frågor. Samtliga intervjuer genomfördes som telefonintervjuer som
spelades in och transkriberades i efterhand för att lättare kunna analyseras (Wohlin et al., 2012).
Innehållet analyserades genom tematisk kodning, vilket beskrivs i större detalj under 4.2.2 Intervjuer.
Längden på de enskilda intervjuerna varierade mellan 12-26 minuter och den samlade tiden för alla
intervjuer uppgick till drygt två timmar.

6. Resultat och analys
Här beskrivs och analyseras det insamlade materialet samt de två teman som uppstod ur den
tematiska kodningen. Den inbördes ordningen mellan myndigheterna är randomiserad, myndigheter
och respondenter är anonymiserade och benämns enbart med bokstav (tabell 2).
Tabell 2 Översikt av intervjuade myndigheter

MYNDIGHET ANTAL
ANSTÄLLDA
A
501+
B
C
D

0-50
501+
501+

E
F

501+
501+

G

50-500

6.1.

ASPEKTER SOM BEAKTAS OCH ANTAL KONSEKVENSNIVÅER I
KLASSIFICERINGSSCHEMA
Konfidentialitet: hemlig, mycket högt skyddsvärde, högt
skyddsvärde, begränsat skyddsvärde
Konfidentialitet: konfidentiell, öppen
Konfidentialitet: mycket känslig, känslig, skyddsvärd, öppen
Konfidentialitet: K4, K3, K2, K1
Riktighet: K2, K1
Spårbarhet: K2, K1
Konfidentialitet: konfidentiell, intern, öppen
Konfidentialitet: hemlig, mycket högt skyddsvärde, högt
skyddsvärde, begränsat skyddsvärde
Konfidentialitet: K3 (begränsad), K2 (intern), K1 (öppen)
Riktighet: K2 (hög nivå), K1 (basnivå)
Tillgänglighet: K2 (hög nivå), K1 (basnivå)

Utformning av informationsklassificeringsmodell

Under detta tema beskrivs de faktorer som påverkat hur modellen tagits fram vid respektive
myndighet. Varje faktor beskrivs kortfattat i inledningen, därefter redovisas det relevanta innehållet
från det insamlade materialet och sist görs en avslutande sammanfattning.

6.1.1.Historik och ursprung
Här redovisas vilket material som legat till grund för myndigheten när klassningsschemat togs fram i
syfte att se om framgångsfaktorer avseende schemats ursprung kan identifieras.
Myndighet A anger att modellen togs fram genom en omfattande studie tillsammans med en annan
myndighet inom ett liknande verksamhetsområde. I studien undersöktes MSB:s modell samt
ytterligare några andra modeller, inklusive ett påbörjat arbete från en tredje myndighet, som också
arbetar inom samma verksamhetsområde. Respondenten uppger även att arbetet slutfördes innan
den tredje myndigheten slutfört sitt arbete.
Myndighet B anger att arbetet med att ta fram klassificeringsschemat påbörjades innan MSB:s
föreskrifter trätt i kraft och baseras på respondentens erfarenheter av BS 7799, en föregångare till
ISO/IEC 27000.
Myndighet C har tagit mycket inspiration från annan myndighets tidigare modell vid utvecklandet av
sin egen modell, vilket gjort att även spårbarhet inkluderats. Spårbarheten klassificeras dock inte
specifikt, utan kopplas till skyddsnivåerna för konfidentialitet. Detta innebär i praktiken att läsning av
information som klassats i de två högsta skyddsnivåerna loggas. Flera representanter för olika
verksamhetsroller medverkade vid framtagandet, då detta gjordes i kölvattnet av ett arbete med att
införa processbaserad arkivredovisning och arbetsgrupper därifrån återanvändes till arbetet med

informationsklassificeringsmodellen av flera skäl. Dels var personerna därmed insatta i vilka olika
typer av handlingar som fanns inom verksamheten, dels vilka externa och interna krav det fanns att
förhålla sig till, inklusive vilka men ett röjande av information skulle kunna leda till. Arbetet ingick i
ett större verksamhetsförändringsprojekt där informationsklassificeringen var en del.
Myndighet D utgick från MSB:s modell samt återanvände tidigare utfört arbete inom myndigheten.
Myndighet E:s informationssäkerhetsansvarig arbetade fram modellen, baserat 20 års erfarenhet
som konsult inom informationssäkerhet och har även medverkat i arbetet att ta fram SIS/ISO 17799
Myndighet F arbetade fram sin modell tillsammans med en annan myndighet inom samma
verksamhetsområde.
Myndighet G är i slutskedet av att ta fram en klassificeringsmodell, vilken antas vara fastställd och
beslutad till hösten 2016. Ett tidigare arbete med att ta fram en modell, som inleddes i samband med
MSB:s föreskrifter kom ut, avbröts innan det färdigställdes. Det är osäkert om något av det tidigare
arbetet har återanvänts eller om ett helt nytt grepp har tagits.

6.1.2.Summering av historik och ursprung
Myndigheterna redovisar skiftande ursprung till sina klassificeringsscheman. Myndigheterna A och F
har samarbetat vid framtagandet med det uttalade målet att underlätta vid informationsutbyte
sinsemellan. I arbetet har en tredje myndighets arbetsmaterial använts, också inom samma
verksamhetsområde, och använt detta vid framtagandet. Samarbetet verkar ha gynnat A och F, då
båda lyckats färdigställa och implementera sina klassificeringsscheman innan den tredje
myndigheten färdigställt sitt arbete.
En annan effekt av att inspireras av en annan myndighets arbete visar sig hos C, som använt ett
klassificeringsschema från en myndighet utanför sitt eget verksamhetsområde som grund för sitt
arbete. Det kan ha fått till följd att spårbarhet inkluderades som en säkerhetsaspekt, vilket var ett
lagkrav för den ena myndigheten, men inte för C. Det är i och för sig möjligt att C valde att ta med
spårbarheten av egna skäl, detta framgår inte av intervjun, men exemplet visar att oväntade effekter
kan uppstå när material från en annan kontext används.
Ur svaren kan inga definitiva faktorer identifieras då svaren är för olika. En slutsats som kan dras är
att scheman inte kan flyttas från ett verksamhetsområde till ett annat utan att det verkligen anpassas
till den egna verksamhetens externa och interna krav för att undvika oönskade effekter.

6.1.3.Grundtankar och drivkrafter
Här behandlas vilka grundtankar myndigheten utgått från vid framtagandet av
klassificeringsschemat. Aspekten är intressant för att verifiera om myndigheterna haft en förenkling
av det praktiska arbetet med schemat i åtanke redan i detta stadium, vilket var ett antagande som
författaren gjort vid urvalet av myndigheter för studien.
Myndighet A utgick från att myndigheten ville ha en ”verksamhetsanpassad modell som skulle vara
någorlunda enkel för våra medarbetare att förhålla sig till”. Myndigheten ville även ha likartad
modell som andra myndigheter inom verksamhetsområdet för att underlätta informationsutbyte.
Myndighet B anger att utgångspunkten är att allt ska vara tillgängligt för alla, om det inte är sekretess
på det.
Myndighet C utgick från att modellen måste få effekt i hur information hanteras och vilka
skyddsåtgärder som sätts in.

Myndighet D anger att organisationen ville ha ”någon reell nytta, något mervärde för dom som ändå
genomför klassningen”, att det skulle vara ett verkligt stöd när klassningen genomförs så att tiden
som läggs ned på att värdera informationen leder till något användbart. Att bara klassificera
informationen utan att koppla på några säkerhetskrav skulle inte ge så mycket effekt.
Myndighet E anger att tanken bakom var att hantera informationen på ett säkrare sätt, då
informationen myndigheten förfogar över är organisationens viktigaste tillgång.
Myndighet F, respondenten anger att det ligger i en organisations intresse att förstå och ha kontroll
över de olika delarna inom informationssäkerhet, oavsett om det finns föreskrifter eller inte.
Myndighet G anger att en enkel och smidig modell prioriterades. Det ska inte finnas för många olika
klasser att välja mellan för användare. Drivkrafterna till att aktualisera arbetet har kommit dels
inifrån myndighetens ledning och underifrån i verksamheten, dels genom vetskapen att gällande
föreskrifter från MSB inte följs.

6.1.4.Summering av grundtankar och drivkrafter
Här kan inga gemensamma mönster urskiljas i filosofin bakom framtagandet, ett flertal skäl
redovisas. Det kan dock antas utifrån vad merparten anger i Verksamhetsanpassning och utformning
nedan, att låta användare klassificera ur ett konfidentialitetsperspektiv enbart, att en förenkling av
klassning för användare är ett av ingångsvärdena när schemat konstrueras. En annan tanke som kan
uttolkas är att klassificeringen ska ge en reell effekt och inte bara vara en aktivitet som utförs för att
följa föreskrifter och ISO-standarden.

6.1.5.Verksamhetsanpassning och utformning
Här behandlas svar angående hur klassificeringsschemat anpassats efter verksamhetens egna krav
och förutsättningar samt om grundtankarna tar sig uttryck i schemat. Här är det av intresse att
identifiera på vilket sätt myndigheterna resonerat och motiverat schemats utformning.
Myndighet A koncentrerar klassificeringsschemat kring konfidentialitet då denna aspekt är dynamisk
i verksamheten. Aspekten kan skifta från att ha varit klassad som känslig till att bli publik inom loppet
av timmar eller dagar. Det bedömdes därför nödvändigt att medarbetare själva ska kunna göra den
här värderingen och därigenom få ett flexibelt system där detta hanteras. Att även koppla på
ytterligare aspekter såsom tillgänglighet och riktighet för den enskilde att klassificera bedömdes vara
för komplext, dessa hanteras istället av andra rutiner i verksamheten. Att ha gemensamma
konsekvensnivåer som myndigheter inom samma verksamhetsområde bedömdes också som mycket
viktigt ur samarbetssynpunkt. Samarbetet vid framtagandet resulterade i att myndigheternas
modeller blev snarlika i slutändan, med liknande konsekvensbeskrivningar på skyddsnivåer och
hanteringsrutiner.
Myndighet B koncentrerar sitt schema kring konfidentialitet och använder sig av två skyddsnivåer för
aspekten. Som skäl till att enbart två nivåer används angavs att det var ett beslut som dåvarande
generaldirektören tog och motiveras inte med mer än att myndigheten är liten samt att myndigheten
hanterar väldigt lite hemlig information. Riktighet och tillgänglighet är kopplade till
konfidentialitetsklassningen anger respondenten, utan att närmare förklara hur.
Myndighet C:s schema utgår från konfidentialitetsaspekten, även om riktighet är den aspekt som
anses vara viktigast för verksamheten. Riktigheten är däremot inte utslagsgivande i
klassificeringsmodellen, detta då en hög riktighet på organisationens information alltid är viktigt.
Riktigheten hanteras istället ur ett processperspektiv och i kravställningen på denna. Tillgänglighet

utesluts eftersom det anses vara en SLA-fråga (service level agreement) i många fall, formulerat som
krav på IT-avdelningen från verksamheten.
Myndighet D har modifierat MSB:s schema genom att ta bort tillgänglighet, vilket hanteras genom
interna servicenivåavtal mellan verksamhet och IT-avdelning och kravställning där. Myndigheten
tillämpar dock en basnivå för tillgänglighet som appliceras oavsett värdering av informationen.
Spårbarhet har lagts till som klassificerad aspekt, vilket härrör från ett författningskrav som
myndigheten lyder under. Fyra konsekvensnivåer används för konfidentialitet, vilket kopplas till
behovet av att ha skyddet differentierat med den granulariteten. Informationen som hanteras i
verksamheten behöver helt enkelt skiljas åt i så många nivåer. Det är även utifrån denna aspekt
handläggare klassificerar handlingar i verksamheten.
Myndighet E har ett schema med konfidentialitetsperspektiv i tre konsekvensnivåer. Avseende
riktighet anser respondenten att det bara ska finnas en nivå av riktighet, antingen stämmer
informationen eller så är den felaktig.
Myndighet F klassificerar primärt utifrån konfidentialitet i fyra nivåer, denna aspekt är mest
tillämpbar för den enskilde användaren. Tillgänglighet och riktighet beaktas vid
utveckling/inköp/anpassning av verksamhetssystem. Tillgänglighet är en aspekt som är svår för
användaren att påverka.
Myndighet G har utgått från hur informationen hanteras i verksamheten i dagsläget vilket inneburit
att tre skyddsnivåer är aktuella att använda. För riktighet och tillgänglighet används två nivåer där de
lägst kravställda nivåerna slopats, vilket motiveras med att det hade blivit för låga krav på dessa
nivåer. Organisationen siktade på en hög lägstanivå och anser att nivåerna med låga krav inte hade
blivit använda.

6.1.6.Summering av verksamhetsanpassning och utformning
Verksamhetsanpassningen består dels av vilka säkerhetsaspekter som beaktas i schemat samt antalet
skyddsnivåer som används för respektive säkerhetsaspekt. Flertalet av myndigheterna utgår från
säkerhetsaspekten konfidentialitet i klassificeringsschemat, här varierar nivåantalet mellan två och
fyra. Myndighet A anger att skälet till att schemat byggts upp utifrån konfidentialitet är beroende på
aspektens dynamiska natur i verksamheten, vilket är en klar anpassning till verksamheten.
Övriga aspekter anses komplexa, svåra att förhålla sig till och även svåra att påverka för användare.
Tillgänglighet och riktighet ses av flera myndigheter som aspekter för IT-avdelningen att hantera.
Riktighet anges som en viktig egenskap av C och E, organisationerna har höga krav på att ha korrekt
information och betraktar aspekten närmast ur ett binärt perspektiv. Därmed blir det svårt att ha
flera olika nivåer för denna aspekt.

6.2.

Implementering och användning av informationsklassificeringsmodell

I detta tema beskrivs hur myndigheternas informationsklassificeringsmodell har implementerats
avseende utbildning, tillgängligt användarstöd, klassificering i praktiken och offentlighetsprincipen.

6.2.1.Utbildning
Här beskrives vilka utbildningsinsatser som genomförts avseende användandet av
klassificeringsschemat vid respektive myndighet. Utbildning beskrivs av Bergström och Åhlfeldt
(2015) som en framgångsfaktor, men att det inte finns någon samsyn på hur, hur ofta eller när
utbildningen ska ske. Faktorn är därmed intressant att undersöka ur ett empiriskt perspektiv.

Myndighet A har ingen riktad utbildning inom informationssäkerhet, medarbetare förväntas läsa på
om myndighetens rutiner själv, kombinerat med upplärning på jobbet av kollegor. Det är ett
frågetecken för hur utbildning ska implementeras i verksamheten. Provutbildningar har genomförts,
ambitionen är att ”formellt börja tala i termer av att klassa information i olika skyddsklasser och
därefter hantera den på det sätt som respektive klass föreskriver”. Respondenten uttrycker att det är
en stor apparat att utbilda alla medarbetare i hela verksamheten.
Myndighet B tillfrågades inte angående utbildningen.
Myndighet C utbildade all personal i samband med att ett nytt dokumenthanteringssystem infördes.
Utbildningen berörde klassningsmodellen och personalen fick öva på att klassificera typhandlingar.
Myndighet D anger att myndigheten är tydlig på intranätet, på utbildningar och i riktlinjer.
Handläggare som dagligen hanterar personuppgifter mot olika former av sekretess i
verksamhetssystemet kan hantera klassificering och får utbildning i hantering. Riktade utbildningar
genomförs mot IT-avdelningen och personal med högre behörigheter. Juridikavdelningen anses ha
bra koll på hanteringsregler. Respondenten medverkar som metodstöd vid klassificering vilket
medför att en viss utbildning av nyckelpersoner och objektägare sker i samband med klassificeringen,
säkerhetsmedvetandet höjs vilket är till nytta i andra sammanhang såsom projekt eller
systemutveckling.
Myndighet E har samlat allt material rörande informationsklassning, hanteringsregler och
informationssäkerhet på ett ställe på intranätet. Anställda måste även genomgå och klara en
interaktiv utbildning, inklusive ett prov, inom informationssäkerhet var tredje år.
Myndighet F nämner inget om utbildning. Betonar att hela verksamheten inte måste kunna alla
aspekter av LIS utan det gäller att anpassa det rätt för rätt del av verksamheten. IT-avdelningen
behöver dock ha ett bredare anslag .
Myndighet G är fortfarande på ett projektstadium men respondenten ser ett behov av att höja
medvetandenivån hos alla medarbetare angående risker.

6.2.2.Summering av utbildning
Tre myndigheter anger att utbildningar inriktade specifikt mot klassificering har genomförts för
merparten av medarbetarna i organisationen. En myndighet anger att medarbetare själv förväntas
läsa på inom området kombinerat med upplärning på jobbet av kollegor. Här sticker myndighet D ut
genom att ha riktade utbildningar till flera roller inom organisationen. Då
informationssäkerhetsansvarig medverkar som stöd då objektägare genomför klassificering sker även
en viss utbildning i detta sammanhang som ger ett mervärde då nyckelpersoner får en medvetenhet
om informationssäkerhet. Myndighet F är enda myndighet som aktivt prövar medarbetarnas
kunskaper genom prov, för att säkerställa att utbildningen gett effekt.

6.2.3.Användarstöd och hanteringsanvisningar
Här beskrivs vilka stöd, hanteringsinstruktioner, regler och anvisningar som finns tillgängliga för
personer som utför klassificeringen. Faktorn har betydelse som en likare i verksamheten, för att
säkerställa att information klassas och hanteras på samma sätt genom hela organisationen.
Myndighet A har hanteringsregler där exempel på typfall, typhandlingar och typinformation är
klassificerade samt hur dessa ska hanteras korrekt. Typhandlingarna är att betrakta som en grund att
utgå från, dokumentet måste ändå läsas för att kunna klassificeras rätt avseende innehåll, även om
medarbetaren hamnar rätt nio gånger av tio om hanteringsanvisningarna följs. Respondenten ser

problem i att omsätta hanteringsregler i praktiken, det har utvecklats olika praxis under åren och att
få detta att bli likformigt hos alla medarbetare är en utmaning som kommer att ta en längre tid att få
på plats. Nu finns ett regelverk på plats som säger hur information ska hanteras vilket kan underlätta.
Det uppfattas i dagsläget som komplext för användare att veta vilken typ av information som får
mejlas, med vilken typ av mejlsystem, var på datorn det får sparas bland annat.
Myndighet B har inte tillfrågats om hanteringsregler.
Myndighet C använder hanteringsregler som är framtagna ur ett konfidentialitetsperspektiv som
beskriver hur information ska hanteras i vanliga situationer.
Myndighet D har utvecklat en egen metod i fyra steg och ett metodstöd att använda vid
klassificering, riktat till objektägare/informationsägare. Egna regler och riktlinjer finns för
informationshantering kopplade till klassningsnivåerna för konfidentialitet, riktade till användare. Vid
kommunikation med andra myndigheter skickas en skriven instruktion med som talar om hur
mottagaren ska hantera innehållet. Respondenten uttrycker att det är en brist att det inte finns
gemensamma hanteringsregler och skyddsnivåer från MSB:s sida. Den eventuella märkning av
information som används internt på myndigheten har ingen betydelse vid kommunikation mellan
myndigheter. Respondenten medverkar som metodstöd vid klassificering för att tolka och förstå
säkerhetskraven och vad de innebär för objektägarens applikation beroende på att personer i dessa
roller byts ut. Medverkan i denna process innebär att respondenten får en bra bild över hur metod
och modell fungerar i praktiken.
Myndighet E har hanteringsregler för personal som finns tillgängliga för användare på intranät.
Myndighet F har hanteringsregler som utgår från konfidentialitet samlade i en handbok samt
styrdokument som berör IT-säkerhet mer specifikt.
Myndighet G har ännu inte implementerat sin modell.

6.2.4.Summering av användarstöd och hanteringsanvisningar
Fem av sju myndigheter anger i intervjuer att någon form av hanteringsregler eller anvisningar
används som stöd för användare. I dessa beskrivs hur information ska hanteras i olika situationer
beroende på vilken skyddsklass informationen tillhör samt typexempel på handlingar ur olika
skyddsklasser för att underlätta vid klassificering. Övriga två myndigheter nämner inte något om
hanteringsregler i intervjuerna, ej heller finns det några utförligare hanteringsregler/rutiner i den
dokumentation som granskats. A och F har hanteringsregler och skyddsnivåer som är lika, vilket är en
förutsättning för att hantera informationen på samma sätt vid informationsutbyte. Gemensamma,
nationella hanteringsregler är något som myndighet D efterfrågar och anser att det är något som
MSB borde inkluderat i sin modell, tillsammans med gemensamma, nationella skyddsnivåer.

6.2.5.Klassificering i praktiken
Här beskrivs hur klassificeringsarbetet ska ske i praktiken ur användares och informationsägares
synvinkel, vilka aspekter som beaktas och hur aspekter som inte ingår hanteras. Denna faktor är
intressant eftersom klassificeringen även måste utföras rent praktiskt, utifrån det förenklade
schemat.
Myndighet A anger att så länge som medarbetare diarieför handlingar på rätt sätt, klassificerar
utifrån konfidentialitet och sparar på rätt ställe i datorn kommer riktighets- och
tillgänglighetsaspekterna bli tillräckligt väl omhändertagna ”under huven”, vilket innebär i IT-system
och de krav som ställs på dessa. Konfidentialiteten klassificeras i fyra skyddsnivåer. Tillgänglighet ses

inte som en avgörande faktor i verksamheten utan det kan vara så att det är möjligt att leva utan
ganska många system i timmar, dagar eller veckor. En utmaning är att hitta den informationen som
det är hårdast tillgänglighetskrav på, respondenten anser att även den viktigaste informationen inom
organisationen kan vara otillgänglig under en timmas tid. I ett framtida arbete vill organisationen bli
bättre på att kravställa på riktighet och tillgänglighet och bygga in dessa i tekniken, då kraven på ITmiljön kan göras mer komplexa jämfört med på medarbetare. Respondenten betonar att det är
viktigt att klassificera handlingar utifrån vad som faktiskt står i handlingen och inte utifrån
dokumenttyp enbart.
Central informationsklassificering fungerar inte i verksamheten då konfidentialitetsaspekten är så
pass dynamisk.
Myndighet B klassar enbart utifrån konfidentialitetsaspekten i två konsekvensnivåer. Detta motiveras
med att myndigheten hanterar få saker som är hemliga och att det är en liten myndighet,
medarbetare kan behöva hjälpa varandra och gå in i varandras ärenden. Utgångspunkten är att allt
utom pågående ärenden och sekretessbelagd information ska vara tillgänglig för alla på
myndigheten. Alla ärenden hanteras i samma system, jurister och ärendehanterare inom
myndigheten arbetar tätt ihop. Övriga aspekter tas om hand så länge som ärendet sparas på rätt
ställe.
Någon central klassificering av information nämns inte
Myndighet C klassificerar utifrån konfidentialitet i fyra nivåer vilket myndigheten anser ger bäst
effekt. Riktigheten hanteras i kravställningen på kvalitetssäkringen av processer. Tillgängligheten
hanteras som en SLA-fråga, ”det handlar om en handskakning mellan verksamheten och i de flesta
fall då IT-organisationen om att man har krav på Tillgänglighet”. Spårbarhet har kopplats till
konfidentialitetens skyddsklasser vilket innebär att ett spårbarhetskrav faller ut vid en viss klassning,
läsloggar slås på automatiskt. I dokumenthanteringssystemet kan information märkas med
skyddsklass, handlingar som läggs i mapp ärver automatiskt skyddsklassning från mappen, dock kan
en manuell ändring av skyddsnivå kan utföras. Klassas en handling i någon av de två högsta
skyddsklasserna uppmanar dokumenthanteringssystemet användaren att sätta åtkomstregler. Här
uttrycker respondenten att ”då måste det ändå göras en riskbedömning , man måste ju ändå se att
det blir ändamålsenligt beroende på exponering och hur många som ska jobba med det”. Här ser
respondenten en fara i avvägningen mellan att sortera ut det som måste skyddas, samtidigt som det
lätt blir ett självändamål att ha resten öppet för att undvika att det blir svårarbetat. Myndigheten har
genomfört en gemensam, central klassificering av information, olika handlingar har en fördefinierad
klassning.
Myndighet D klassar information utifrån konfidentialitet i fyra nivåer, K 1-4. I den högsta nivån, K4,
hanteras personuppgifter för personer med skyddad identitet (SID) samt uppgifter som rör rikets
säkerhet. I den näst högsta nivån hamnar vanliga personuppgifter, systemdokumentation och
riskanalyser. Den näst lägsta nivån innehåller intern information såsom riktlinjer, anvisningar och
processbeskrivningar. Den lägsta nivån, K1, beskrivs inte under intervjun. Konfidentialitetsaspekten
är den enda aspekt som handläggare inom organisationen använder vid klassificering. Riktighet och
spårbarhet klassas i två nivåer och används, tillsammans med konfidentialitetsaspekten, vid klassning
på applikationsnivå. Detta görs av objektägare tillsammans med informationssäkerhetsansvarig som
metodstöd, vilket även förklaras i Användarstöd och hanteringsanvisningar/hanteringsregler ovan.
Efter klassningsprocessen har utförts görs även en avvikelse-, risk- och åtgärdsanalys för att få ut mer
nytta av klassningsarbetet. Respondenten påpekar:
”att bara klassificera och sen inte koppla på några säkerhetskrav det tyckte vi bara ger halva, eller

inte ens halva, effekten. Om vi bara säger såhär: ”Det här är våran viktigaste information”. Jaa, om vi
inte har några skyddsnivåer kopplade till det, då betyder det ju inte så mycket liksom , i praktiken ”
Tillgängligheten hanteras genom interna SLA:er och genom kravställning i avtal med utomstående
part som myndigheten köper datordrift av. Detta innebär att interna tillgänglighetskrav måste kunna
uppfyllas inom ramen för avtalet som finns med extern leverantör och IT-miljön verksamheten
befinner sig i. Detta har inte varit ett problem hittills, verksamheten får snarare lite mer än vad de
behöver.
För informationsmängder som rör sig mellan flera objekt/applikationer inom organisationen har en
central klassning genomförts, detta för att undvika att informationen värderas olika och därmed
skulle erhålla olika skydd.
Hos myndighet E klassar användare informationen utifrån konfidentialitet i tre klasser: öppen, intern
och konfidentiell. I den högsta klassen hamnar SID-uppgifter, dessa anses viktigast att skydda på ett
bra sätt och hanteras med en särskild behörighet. I den interna klassen hamnar övriga
personuppgifter och andra handlingar som egentligen är offentliga handlingar. Riktigheten försöker
myndigheten bygga in i sina IT-miljöer, men hur detta sker preciseras inte närmare under intervjun.
Tillgänglighetsaspekten berörs heller inte under intervjun.
Myndighet F låter användarna klassificera information främst utifrån konfidentialitetsperspektivet i
fyra klasser. Övriga aspekter beaktas främst vid utveckling och inköp av verksamhetssystem, men
respondenten beskriver inte närmre hur detta sker eller värderas. Respondenten anser vidare att det
är för lite IT-säkerhet inom informationssäkerhet:
”det gäller att ha koll på hur behörigheter sätts, hur nätverken ser ut, vilka sårbarheter man har, hur
man patchar etcetera etcetera. Det där förutsätter man på något sätt ofta när man jobbar med
informationssäkerhet, att det där bara sköts och fungerar. Men skrapar man lite på ytan på många
verksamheter så är det just därför, för att man inte har koll på behörigheter och att man inte har
rollseparering, så att säga, på höga behörigheter och så”
Det är inte nödvändigt att lägga stort fokus på all information, utan se till att skydda den lilla
mängden riktigt känslig information, vilket ofta är knutet till hur IT-säkerheten ser ut.
Myndighet G har ännu inte implementerat sitt schema, utgångspunkten har varit hur information
hanteras i verksamheten vid framtagandet av detsamma. Fokus hos myndigheten ligger just nu på att
komma igång med schemat överhuvudtaget.

6.2.6.Summering av klassificering i praktiken
Här framgår det tydligt att myndigheterna låter användarna utgå från konfidentialitetsaspekten vid
klassificering och överlåta hanteringen av övriga aspekter till IT-avdelningen. En orsak till detta är att
det bedöms både som komplext att värdera och svårt att påverka dessa aspekter för de enskilda
användarna. Antalet konsekvensnivåer som används för konfidentialitet varierar mellan två och fyra
och variationen kan bero på verksamheternas behov av att differentiera informationstyper.
Ursprunget till att myndighet B bara använder sig av två nivåer har här en något apart
bakgrundshistoria, då respondenten angav att det var generaldirektören som bestämde att enbart
två nivåer skulle användas, av skäl som inte specificerades under intervjun. Oavsett skäl så anger
respondenten att denna granularitet fungerar i praktiken, i sin kontext. Myndighet D har fyra nivåer
för konfidentialitet i sitt schema, men förefaller inte använda den lägsta nivån i någon större
utsträckning.

Tillgänglighet och riktighet hanteras, som en respondent uttryckte sig, ”under huven” i de flesta
verksamheterna. Detta innebär i praktiken att det är upp till IT-avdelningen eller driftleverantör att
de till att dessa aspekter omhändertas utifrån kravställning från verksamheten. Här ser några
myndigheter en möjlighet att bygga in dessa aspekter i sina IT-system, främst de myndigheter som
utvecklar och bygger egna system. Möjligheten finns då att ställa mer komplexa krav på dessa
aspekter då de sköts i den tekniska miljön, jämfört med krav som kan ställas på en användare.
Myndighet D har siktat högre än vad MSB stipulerar i sina föreskrifter genom att i mångt och mycket
även utföra de aktiviteter som ingår i ISO/IEC 27005 – Riskhantering.
Central klassning, när information, informationstyper eller grupper av information klassificeras högre
upp i organisationen, fungerar för en del organisationer. Det gäller främst för informationstyper som
är statiska och där informationen rör sig mellan olika objekt och därmed riskerar att ges olika skydd.

6.2.7.Offentlighetsprincipen
Här beskrivs hur myndigheterna hanterar en begäran om utlämnande av offentlig handling enligt
offentlighets- och sekretesslagen. Detta var inte en fråga som ställdes vid intervjuerna, utan något
som respondenterna självmant tog upp. Området ryms egentligen inte inom frågeställningen för
arbetet, men aspekten bedöms av författaren så pass relevant att ett utelämnande hade förminskat
arbetets bidrag i onödan.
Myndighet A tar inte upp hur den interna informationsklassningen påverkar vid begäran om
utlämnande av allmän information enligt offentlighets- och sekretesslagen. Detta berörs istället i de
styrdokument som granskats.
Myndighet B anger att färdiga, registrerade ärenden är offentliga om de inte har sekretess. Vid
begäran om utlämnande är det viktigt att andra personer än handläggaren för ärendet har tillgång till
informationen.
Myndighet C nämner inte hur myndighetens informationsklassning av information påverkar
utlämnande av allmän handling offentlighetsprincipen. Detta berörs istället i de styrdokument som
granskats.
Myndighet D anger att organisationen är tydlig med att klassningen som genomförs är intern och
bara kan användas som ett riktmärke, det är inte den som styr hur sekretess bedöms vid ett
utlämnande. Vid en begäran om utlämnande görs en sekretessprövning enligt lagen.
Myndighet E skiljer på den interna klassningen och utlämnande:
”Allting kan ju begäras ut. Du kan ju vända dig till en myndighet och begära ut vad du vill egentligen.
Sen sker ju en prövning om vi kan lämna ut det eller inte, oavsett om vi har bedömt informationen
som Konfidentiell eller Intern. Det skiljer ju oss litegrann från en verksamhet som inte är en
myndighet.”
Myndighet F nämner inte hur myndighetens informationsklassning av information påverkar
utlämnande av allmän handling offentlighetsprincipen. Detta berörs istället i de styrdokument som
granskats.
Myndighet G nämner inte hur myndighetens informationsklassning av information påverkar
utlämnande av allmän handling offentlighetsprincipen.

6.2.8.Summering av offentlighetsprincipen
Flera myndigheter betonar i intervjuerna att klassningen som sker endast är att betrakta som en
intern klassning och inte styr huruvida handlingen kan lämnas ut vid begäran, utan att det hanteras
inom ramen för andra rutiner. Övriga myndigheter tar istället upp utlämnande enligt
offentlighetsprincipen i de dokument som granskats inom ramen för studien, förutom myndighet G.

6.3.

Slutsats

I detta examensarbete har ett antal svenska statliga förvaltningsmyndigheter undersökts angående
användandet av ett klassificeringsschema som är enklare än det som föreslås av MSB avseende antal
konsekvensnivåer, antal beaktade säkerhetsaspekter eller en kombination av dessa. Syftet med
arbete var att se om de undersökta myndigheternas erfarenheter kan användas för att förenkla vid
framtagande och användande av klassificeringsscheman i organisationer som har svårigheter med
detta arbete. Arbetet har utförts som en fallstudie där informationssäkerhetsansvariga vid sju
myndigheter har intervjuats och 120 dokument från 81 myndigheter har granskats. I arbetet har två
frågeställningar använts:
1.

Hur har ett antal svenska statliga myndigheter förenklat sitt informationsklassificeringsschema?

2.

Vilka faktorer har påverkat framtagandet och användandet av ett förenklat
informationsklassificeringsschema?

Den första frågan besvaras med att klassificeringen primärt utgår från konfidentialitetsaspekten.
Antalet konsekvensnivåer för aspekterna tillgänglighet och riktighet är antingen minskade i antal eller
helt borttagna, åtminstone i det klassificeringsschema som är riktat till användarna i verksamheten.
Antalet konsekvensnivåer som används varierar mellan två och fyra.
Den andra frågan kan inte besvaras på entydigt sätt. En faktor som påverkat framtagandet positivt är
den verksamhetsanpassning som skett, grundat i en förståelse för den egna verksamheten och de
interna och externa krav som organisationen har att förhålla sig till. En annan faktor som varit
betydande för två myndigheter är samarbete vid framtagande i syfte att underlätta vid
informationsutbyte. En mer allmän slutsats som kan dras är att enkelhet varit ett mål vid
utvecklandet, att inte komplicera schemat, detta i syfte att underlätta användandet av och
förståelsen för schemat i verksamheten. En annan framgångsfaktor är hanteringsregler kopplade till
konfidentialitet, kombinerat med praktiska exempel på hur information ska hanteras i olika
situationer.

7. Diskussion
Här diskuteras de olika delarna av arbetet: metod, metodens utförande och resultat. Därefter dryftas
de etiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekterna av det utförda arbetet. Kapitlet avslutas med
förslag till framtida arbete inom området

7.1.

Metoddiskussion

Arbetet har utförts som en fallstudie, bestående av dokumentgranskning och intervjuer. Fördelen
med den valda metoden var att ett större djup kunde nås för att kunna besvara arbetets
frågeställning och uppnå målet, att identifiera vilka faktorer som påverkar vid framtagande och

införande av ett förenklat klassificeringsschema. Eftersom dokumentgranskningen utgick från
källmaterialet från ett tidigare arbete (Bergström et al., 2016) underlättades en normalt sett
tidsödande del av datainsamlingen. Intervjuerna genomfördes via telefon på grund av logistiska skäl,
de intervjuade myndigheterna var geografiskt utspridda över landet. Detta har dock inte bedömts
vara till nackdel för resultatet avseende kvalité eller mängd på insamlad data jämfört med om
intervjuerna hade skett ansikte mot ansikte.

7.2.

Utförandediskussion

En brist i arbetet är att intervjuerna inte utförts på samma sätt. Alla myndigheter har därmed inte
besvarat samma frågor, dels beroende på att frågorna modifierats utifrån det bakgrundsmaterial
som fanns tillgängligt i källmaterialet, dels beroende på ovana från författarens sida att intervjua.
Sett i ljuset av resultatet hade det varit lämpligt att genomföra en eller flera övningsintervjuer i
förväg för att kunna precisera och vässa frågorna i syfte att bättre kunna besvara arbetets
frågeställningar. Det hade även varit önskvärt att komplettera intervjuerna med frågor utifrån de
resultat som framkom under analysen av materialet i syfte att ytterligare nyansera slutsatserna för
arbetet. Sammanfattningsvis kan det konstateras att intervjuer är en utmärkt källa för datainsamling
men att det även är en komplex teknik att bemästra fullt ut.

7.3.

Resultatdiskussion

I arbetet har ett fåtal entydiga resultat kunnat presenteras, vilket är en smula nedslående.
Förhoppningen med undersökningen var att kunna identifiera fler faktorer som underlättat
framtagandet och användandet av klassificeringsschemat och i förlängningen förbättrat
informationssäkerheten. Ur intervjuerna kunde dock ett par intressanta arbetssätt och idéer skönjas.
Vid en myndighet medverkade den informationssäkerhetsansvarige vid klassningsprocessen av
applikationer, som ett stöd för informationsägaren. Denna rutin förefaller vara en god idé ur flera
perspektiv:


Informationsägaren får ett kompetent stöd från en resurs som är van vid att genomföra
klassningen. Klassningen kan antagligen genomföras snabbare och med högre kvalité



Informationsägaren, som oftast är en person ganska högt upp i organisationen, kan samtidigt
utbildas och få en förståelse för vikten av en god informationssäkerhet. Denna kunskap leder
till en ökad medvetenhet hos informationsägaren, vilket kan leda till att
informationssäkerheten beaktas redan på ett tidigt skede inom andra projekt
informationsägaren medverkar i



Informationssäkerhetsansvarig får samtidigt se hur klassningsmodellen och
klassningsschemat fungerar i praktiken och kan därmed fortlöpande utveckla och finslipa
denna process



Informationssäkerhetsansvarig fungerar som en likare som höjer sannolikheten för att
klassningen utförs på samma sätt inom hela organisationen

Utifrån en annan intervju framkom en annan tanke: alla medarbetare behöver inte kunna alla
aspekter av ett LIS, eller för den delen av klassningsschemat. Informationssäkerhetsarbetet behöver
anpassas till olika delar av verksamheten, vilket visar sig i att medarbetare klassar informationen

utifrån hur känslig informationen i handlingen är, för att sedan hantera handlingen enligt de regler
och rutiner som finns fastställda. IT-avdelningen behöver dock ha en bredare kunskap och synsätt på
informationssäkerheten, då det i många fall är där som kraven på övriga säkerhetsaspekter realiseras
genom loggar för spårbarhet, säkerhetskopiering och åtkomstskydd för riktighet med mera. I flera av
intervjuerna återkommer respondenter även till vikten av ett holistiskt synsätt, att alla inom
organisationen behöver vara delaktiga för att informationssäkerheten inte ska brista. Här ser man
även en del utmaningar i att få detta att tränga ut och bli likformigt i hela organisationen.
Hanteringsregler är ett bör-krav enligt ISO-standarden (SS-ISO/IEC, 2014c), men borde vara en
självklarhet i verksamheterna, tillsammans med hanteringsanvisningar, för att åtminstone ge
förutsättningar för att information hanteras på samma sätt inom organisationen. Likaså borde det
vara ett övergripande intresse från högsta ansvariga myndighet att underlätta säkerheten vid
kommunikation myndigheter emellan genom att införa hanteringsregler och -anvisningar som är
gemensamma på en nationell nivå.
En annan aspekt av informationssäkerhetsarbetet dök upp den intervju som ströks från den
huvudsakliga undersökningen i slutändan: svårigheter med begreppen inom informationssäkerhet.
Respondenten vid myndigheten uttryckte att ”dom här orden, MSB-orden, dom säger inte en vanlig
människa så mycket”, vilket antyder att det finns en del att göra inom terminologiområdet för att
förtydliga och förenkla. Respondenten fortsätter sedan: ”sen sitter man och tittar på den här
matrisen och tänker: ”Oj! Hur stoppar man in ett datasystem i det här?” Eller informationen i
datasystemet…”. Detta bekräftar till viss del den bild som ges i flera rapporter (MSB, 2014;
RIR2016:8, 2016), att det finns ett behov av att utöka stödet till myndigheterna.

7.4.

Etiska aspekter

Arbetet har följt de etiska råd för examensarbete som ges vid Högskolan i Skövde (2013). Dessa
stipulerar att fyra huvudkrav följs, innefattande informationskrav, samtyckeskrav,
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Kraven innebär för detta arbete att författaren informerar
respondenter i intervjuer om syftet med intervjun, att deltagandet är valfritt och när som helst
avbrytas av respondenten, att medverkande kommer att anonymiseras i slutrapporten samt att
inspelade samtal kommer att raderas när arbetet har godkänts. Detta har förmedlats till samtliga
respondenter i studien antingen genom ett missivbrev i samband med epostkommunikation eller
muntligt i direkt anslutning till intervjuernas genomförande.
I övrigt har inga etiska dilemman uppstått under arbetets gång då ämnet inte kan anses vara varken
kontroversiellt eller känsligt.

7.5.

Vetenskapliga aspekter

Arbetet har berört ett tidigare undermåligt utforskat område av fältet. Som tidigare påpekats är
bristen på empiri inom området stor (Bergström & Åhlfeldt, 2014) och här bidrar detta arbete med
en god insyn i ett problemfyllt område. Genom att undersöka hur myndigheter med ett förenklat
klassningsschema har motiverat utvecklandet och användandet av detsamma har viktiga
erfarenheter kunnat utvinnas. Då studien till stor del bygger på intervjuer har en djupare förståelse
kunnat erhållas, till skillnad från tidigare undersökningar som varit bredare och mer översiktliga till
sin utformning. Detta har lett till att forskningsfältet öppnats upp och en grund att bygga fortsatta
vetenskapliga studier på har lagts.

7.6.

Samhälleliga aspekter

Vikten av att ha en god informationssäkerhet kan inte nog understrykas, särskilt inte i dagens
digitaliserade samhälle där information på avlägsna platser enkelt kan nås via internet. Svenska
myndigheter hanterar uppgifter rörande alla svenska medborgare, från födseln till graven. Det är
synnerligen angeläget att dessa uppgifter hanteras på ett sådant sätt att medborgare känner
förtroende för myndigheterna och deras verksamhet. Med hjälp av resultatet från detta arbete kan
fler myndigheter förhoppningsvis ta ett steg mot en säkrare informationshantering genom att
undvika misstag som andra har gjort och att utnyttja de faktorer som gynnar ett utvecklande av ett
eget klassificeringsschema, anpassat till den egna verksamheten. Svenska myndigheter har
efterfrågat stöd, bland annat i form av praktiska exempel (MSB, 2014) för att klara
informationssäkerhetsarbetet bättre, vilket detta arbete kan anses utgöra en del av. Samhällsnyttan
av detta arbete är i bästa fall att fler myndigheter lyckas ta fram ett eget, verksamhetsanpassat
klassificeringsschema vilket på sikt kan öka nivån på informationssäkerheten till gagn för alla
medborgare.

7.7.

Framtida arbete

Under projektet har ett flertal framtida arbeten identifierats inom forskningsfältet. Ett intressant
område skulle vara att undersöka hur den analoga informationens konfidentialitet, integritet och
riktighet säkerställs. Utifrån respondenternas svar i intervjuerna hanteras integriteten och
tillgängligheten i flera fall i kravställningen mellan verksamhet och IT-avdelning, vilket gör att den
analoga informationen riskerar att glömmas bort. Även om merparten av informationen inom
organisationer idag hanteras digitalt finns det skäl att bättre undersöka den pappersburna
informationens säkerhet.
Ett annat intressant arbete skulle vara att utföra en djupare fallstudie inom en av myndigheterna i
detta arbete för att få en bättre bild av hur klassificeringsarbetet fungerar i praktiken med ett
förenklat schema, där fler roller i verksamheten inkluderas. I detta arbete har främst den
informationssäkerhetsansvariges perspektiv beaktats, ytterligare rollers perspektiv kan nyansera
bilden bättre.
Nationella, gemensamma hanteringsregler och -anvisningar skulle vara ett annat område som
behöver undersökas. Vad finns det för hinder att införa? Hur skulle de kunna se ut? Vilka för- och
nackdelar skulle det innebära med gemensamma regler?
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Bilaga A
Low statistical power
Violated assumption of statistical tests
Fishing and the error rate
Reliability of measures

Reliability of treatment implementation

Random irrelevancies in experimental
setting
Random heterogeneity of subjects

History
Maturation

Testing
Instrumentation
Statistical regression
Selection

Mortality

Pålitlighet
Ej applicerbart. Arbetet utförs i huvudsak inte som ett
kvantitativt arbete.
Ej applicerbart. Inga statistiska tester kommer att
genomföras inom arbetet.
Applicerbart. Hotet motverkas genom att öppet redovisa
hur arbete genomförs i alla faser, transparens.
Applicerbart. Motverkas genom att eventuella
enkäter/intervjufrågor formuleras tillräckligt väl samt
kontrolleras av någon/några utomstående. Vid intervjuer
minskas hotet genom att oklarheter kan förklaras under
intervjutillfället av frågeställaren
Applicerbart. Motverkas genom att följa samma
frågeformulär vid varje intervju samt genomföra intervjuer
under så lika förhållanden i övrigt som möjligt.
Applicerbart. Svårt att kontrollera/motverka men viktigt att
ta hänsyn till och vara uppmärksam på. Notera och öppet
redovisa de avvikelser som uppstår under intervjuer.
Applicerbart, till viss utsträckning. Om informationssäkerhetsansvarig vid myndigheter ska intervjuas finns det
ingen möjlighet att påverka urvalet. Om övrig personal ska
intervjuas kan validitetshotet vara applicerbart.
Intern validitet
Ej applicerbart. Intervjuer sker enbart vid ett tillfälle
Applicerbart. Motverkas genom att intervjuer hålls korta
tidsmässigt samt att vara uppmärksam på om respondenten
tröttnar.
Ej applicerbart. Intervjuer genomförs enbart en gång.
Ej applicerbart. Inget experiment genomförs.
Ej applicerbart. Arbetet bygger inte på en tidigare studie.
Applicerbart. Respondenten kan vara “tvingad” att ställa
upp på grund av sin yrkesroll. Hotet bör däremot kunna
betraktas som mindre då det ingår som en arbetsuppgift i
yrkesrollen.
Ej applicerbart. Undersökningen pågår endast under en kort
tidsperiod.
Ej applicerbart. Inget experiment genomförs.

Ambiguity about direction of causal
influence
Interactions with selection
Ej applicerbart. Flera grupper används inte i
Diffusion of imitation of treatments
Compensatory equalization of treatments undersökningen.
Compensatory rivalry
Resentful demoralization
Konstruktionens validitet
Inadequate preoperational explication of Applicerbart. Hotet minskas genom att nödvändiga begrepp
constructs
definieras samt att vetenskapligt material används som
teoretisk grund för arbetet.
Mono-operation bias
Applicerbart. Hotet minskas genom att ett flertal
myndigheters klassningsmodeller ingår i studien samt att

Mono-method bias

Confounding constructs and levels of
constructs
Interaction of different treatments

Interaction of testing and treatment

Restricted generalizability across
constructs
Hypothesis guessing
Evaluation apprehension
Experimenter expectancies

Interaction of selection and treatment

Interaction of setting and treatment

Interaction of history and treatment

flera personer intervjuas.
Applicerbart. Hotet minskas genom att flera olika metoder
ingår i arbetet: litteraturstudie, fallstudie samt
intervju/enkätundersökning
Applicerbart. I en intervju motverkas hotet genom
kontrollfrågor kring respondentens bakgrund och
erfarenhet.
Ej applicerbart inom arbetets ramar. Eventuella andra
studier som pågår parallellt med detta arbete ligger utanför
rimlig kontroll.
Applicerbart. Hotet minskas genom att som frågeställare
garantera anonymitet för respondenten samt att ett
neutralt förhållningssätt gentemot respondenten tillämpas.
Ej applicerbart då arbetet inte innebär någon behandling.
Applicerbart. Hotet är svårt att undvika/kontrollera då det
rör respondenten och respondentens egna tankar.
Applicerbart. Hotet kan minskas genom att anonymitet
garanteras för respondenten.
Applicerbart. Hotet kan minskas genom att utomstående,
neutral part med nödvändig sakkunskap kontrollerar
intervjufrågor och deras konstruktion innan genomförande
av intervjuer. Konstruera frågor som är neutrala, ickeledande.
Extern validitet
Applicerbart. Hotet minskas genom att kontrollfrågor ställs
om respondentens bakgrund vid intervjuer för att på så sätt
säkerställa validiteten.
Ej applicerbart. Inga verktyg ingående i undersökningen
bedöms vara så utdaterade att det skulle påverka
validiteten
Applicerbart. Hotet är svårt att kontrollera då det beror på
yttre omständigheter som påverkar respondenten vilka
kanske inte ens kommer till intervjuarens kännedom.

