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Abstract 

Users are constantly said to be unmotivated to follow security advice that IT-

administrators set and tell them. If the users do not follow the routines and rules that 

they are told to do, and do not have the knowledge of the risks if they are not security 

conscious, it can lead to big problems for the company. Especially for authorities. 

Authorities have a lot of data and information about people’s personal life. So, it’s 

even more important for the workers at authorities to be security conscious and have 

knowledge of what could happen if they are not educated on security and routines. 

The question is, are the workers at authorities enough security conscious? And what 

kind of attitude does the workers have against security, routines and rules that is said 

and recommended by the IT-administrators? Are the workers fully motivated to be 

secure in their work? Are there any risks in their behavior against security? This 

project will be based on a qualitative study, where a couple of workers, from two 

different authorities, will be interviewed and questioned about these things. This 

project will be written in Swedish. 

 

Sammanfattning 

Myndigheter hanterar personuppgifter i olika former och har en rad olika regler, 

policyn och riktlinjer för att hantera informationen på ett varsamt sätt och hålla den 

konfidentiell. Många studier riktar in sig på att undersöka vad de bästa riktlinjerna är, 

men väldigt få studier undersöker hur myndighetspersonerna faktiskt agerar i vissa 

situationer.  

Denna studie fokuserar på anställda inom två myndigheter, en statlig myndighet samt 

en myndighetsutövande kommun i Skaraborg. Studien kartlägger potentiellt 

riskbeteende hos myndighetspersoner med avseende på IT-säkerhet. För att undersöka 

detta, har en kvalitativ intervjuenkät identifierats där fyra personer från varje 

myndighet besvarar frågor samt identifierar risker utifrån sex olika scenarier. 

Resultatet visar att myndighetspersoner ser ett högt värde i att applicera lagar, 

förordningar, policyn och rutiner men har svårt att applicera dessa regler i praktiken 

och svårt att urskilja vad som är rätt och fel i varje specifik händelse. Resultatet visar 

även att det inte är så många risker i beteendet hos myndighetspersoner, men många 

av deltagarna upplever att det slarvas när det gäller att tillämpa vissa rutiner och 

policyn. 
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1 Introduktion 
Användare sägs konstant vara omotiverade till att följa säkerhetsråd som IT/HR-

avdelningen sätter i organisationer (Herley, 2009). Detta är ett välkänt fenomen och 

man har länge funderat vilka faktorer dessa beror på. Flera studier nämner att 

systemen är felkonstruerade och oanvändbara för användare, medan andra studier 

menar på att användare helt enkelt inte förstår vad meningen är med att agera på ett 

säkert sätt (Herley, 2009; Möller, 2011). Vad studierna dock har gemensamt är fokus 

kring användare.  

IT utvecklas idag i en snabb fart vilket gör det svårt att hinna med i utbildningen kring 

alla säkerhetsaspekter och nya funktionaliteter i IT-system. Användare idag, oavsett 

dess intresse för IT, måste använda sig mer och mer av teknisk utrustning i dess 

vardag. De blir instruerade om hur de skall göra och ta sig tillväga för att utföra 

arbetet, men blir sällan instruerade till varför de skall göra på ett specifikt sätt. I de 

flesta organisationer idag har man bland annat autentiseringssystem, för att på säkrast 

möjligast sätt endast tillåta autentiserade människor till organisationens system. Men i 

dessa autentiseringssystem ingår det en mängd saker. Exempelvis räcker det inte att 

ha ett autentiseringssystem om man har ett svagt lösenord på användarkontot.  

Myndighetspersoner har en rad lagar, förordningar, policyn och rutiner att följa för att 

göra ett säkert arbete och alltid hålla informationen konfidentiell. Denna studie avser 

att kartlägga potentiellt riskbeteende med avseende på IT-säkerhet hos 

myndighetspersoner i Skaraborg. Myndighetspersonerna kommer i undersökningen 

föreställa sig sex olika scenarier och förfrågas om hur de hanterar och agerar inom 

dessa scenarierna. Författaren kommer, utefter deltagarnas svar, identifiera potentiella 

risker som finns i beteendet.  
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer relevanta begrepp att förklaras. Detta för att ge läsaren en god 

förklaring till problemet och bakgrundsinformation för att förstå problemet och 

undersökningen. 

2.1 Säkerhetsmedvetenhet hos myndighetspersoner 
Studien kommer att utföras på två myndigheter i Skaraborg. En myndighetsperson i 

denna undersökning refererar till personer som arbetar på myndigheten. Dessa 

personer är de personer som hanterar viktig information som personuppgifter i dess 

vardagliga arbete.  

Att vara säkerhetsmedveten beror helt på omständigheterna. Generellt sett kan 

säkerhetsmedvetenhet beaktas som att känna till riskerna och ha en mogen attityd till 

att det finns människor som vill skada, stjäla eller manipulera din information. Utifrån 

människor som kan skada dig och ditt system, kan även systemet krascha och sluta 

fungera, vilket i sin tur gör att filerna försvinner. Exempelvis kan du beaktas vara 

säkerhetsmedveten i hemmet om du gör backup på dina filer och system. Genom 

backup har du kunskap om att det finns en risk att datorn haverera, och att du kan 

förlora dina filer. Genom att ha ett antivirusprogram installerat på datorn har du 

kunskap om att det finns en risk för virus att angripa din dator, vilket du skyddar dig 

mot. Dessa är några generella exempel på säkerhetsmedvetenhet i allmänhet, dock 

är ”medvetenhet” egentligen inte mätbart. Medvetenhet är kännedom om något, att 

vara klar över betydelsen av vissa förhållanden, till exempel att ha ett 

miljömedvetande, att vara medveten om miljöns betydelse (Henry, 2016). Detsamma 

gäller kännedom om säkerhet och säkerhetens betydelse hos myndighetspersoner.  

På arbetsplatser, så som i myndigheter, är det betydligt viktigare och mer prioriterat 

att vara säkerhetsmedveten. I myndigheter kan säkerhetsmedvetande baseras utifrån 

att anställda känner till risker, och känner till de hot som finns i deras arbete. För att 

vara säkerhetsmedveten i en myndighet bör man veta risken av att förlora känslig 

information, lämna datorn olåst när du lämnar kontoret, ha kunskap om att det finns 

kriminella personer som vill komma åt människors privata filer osv. För att vara 

säkerhetsmedveten, måste en myndighetsperson känna till riskerna till att ha bra 

rutiner och följa reglerna och policyn som finns i företaget. Om 

myndighetspersonerna inte känner till riskerna som finns av att inte följa 

säkerhetsrutiner, säkerhetspolicyn och regler i myndigheten, kan det bidra till att det 

utvecklas större och fler risker i beteendet hos personerna, då de inte är medvetna om 

riskerna. 

Möller m.fl. (2011) skriver att användare inte använder säkra system då det kommer i 

vägen för användarvänligheten. Exempelvis kan en säker brandvägg blockera legitima 

internetsidor, eller så kan en säker autentiseringsmetod göra det obekvämt för 

användare (genom att komma ihåg långa lösenord eller använda biometriska 

autentiseringssystem). Detta påverkar användbarheten och kan leda till att anställda 

inte är nöjda. En del av motivationen till att använda system är att system är 

användbara och användarvänliga för personerna som använder systemet. Om systemet 

inte är användbart, kan det uppkomma konsekvenser i form av slarv från användare 

som inte är motiverade till att använda och hantera systemet på ett optimalt sätt. Ett 

exempel kan vara ett filsystem, där en användare tycker det tar för lång tid, eller är för 

komplicerat att spara ned dokument på. Detta kan medföra att användaren istället 
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sparar ned dokument på egna platser där det egentligen inte är tillåtet, vilket kan 

medföra stora konsekvenser.  

Sasse m.fl. (2001) nämner att företag spenderar miljoner på att ha en säker brandvägg, 

säker autentisering osv. men att det inte är nödvändigt att lägga ner så mycket pengar 

på det eftersom inget av detta gör den svagaste länken säkrare. Författarna skriver att 

säkerhet inte är bättre än den svagaste länken, och människan är ofta den svagaste 

länken. Det författarna menar är är att användarutbildning endast kommer att fungera 

om användarna är motiverade. De flesta användare har också, enligt deras forskning, 

föreställningen att ”ingen kommer angripa mig” eller ”det finns inte mycket skada 

angriparna kan göra ändå” (Sasse m.fl., 2001). Då människan, enligt forskaren, oftast 

är den svagaste länken kan den även vara mest sårbar. Då myndighetspersoner har 

väldigt mycket kontakt med människor av olika slag, är det ytterst viktigt att 

myndighetspersoner är säkerhetsmedvetna och välutbildade inom säkerhet. 

Användarutbildning kommer dock endast fungera om användare är motiverade till det 

enligt Sasse m.fl. (2001), men om myndighetspersoner är säkerhetsmedvetna, och 

förstår varför dem måste vara säkerhetsmedvetna, är chansen större att dem är 

motiverade.  

2.2 Personuppgifter och dokument 
Personuppgifter refererar till all slags information som direkt eller indirekt kan 

hänföras till en fysisk person som är i livet (Datainspektionen, 2016). Detta kan vara 

personnummer, lönespecifikationer, fastighetsinnehav, skuldsaldo, 

betalningsanmärkningar osv. men även bilder eller ljudupptagningar på individer som 

behandlas i en dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.  

På myndigheter hanteras främst personuppgifter. Hos myndighetspersoner ingår det 

att behandla personuppgifter på diverse sätt, vilket medför att personuppgifter är ett 

kritiskt begrepp i denna studie. 

Dokument är pappersformiga eller digitala filer där information lagras. I denna 

undersökning kommer dokument att relateras till handlingar (pappersformiga och 

digitala) där information om människors personuppgifter lagras. 

2.3 Lagar, förordningar, policy och rutiner 
Lagar och förordningar är föreskrifter som grundar sig på statens lagar och 

förordningar. Varje organisation måste följa de lagar och förordningar som finns för 

deras ändamål. 

Informationssäkerhetspolicy är en organisations avsikter och inriktning rörande 

informationssäkerhet, formellt uttalade av dess högsta ledning (SIS, 2015). Enligt 

Höne m.fl. (2002) är informationssäkerhetspolicy ett dokument som förser riktlinjer 

för säkerhet i en organisation. I policyn finns regler och riktlinjer för hur ett företag 

skall agera vid vissa omständigheter samt hur organisationen skall hantera/åtgärda 

problemet om någon bryter mot policyn. 

Rutin är vanemässig hantering av olika problem/vardagliga arbeten. I organisationer 

refereras rutiner ofta till säkerhet. Har man en så kallad ”bra rutin” så har man en 

högre nivå av säkerhetsmedvetenhet. Ett exempel på säkerhetsrutiner är att man aldrig 

lämnar nycklarna på skrivbordet när man lämnar sitt kontor, eller alltid låser datorn 

när man lämnar kontoret.  
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2.4 Relaterad forskning 
Anne Adams och Martina Angela Saasse (1999) gjorde en webbaserad undersökning 

där de tog fram kvantitativ och kvalitativ data på användarens beteende och attityd till 

lösenordssystem. Frågeställningarna fokuserades mestadels på vilken attityd 

användarna har till lösenordskonstruktion, lösenordsanvändning, att komma ihåg 

lösenord samt lösenordsövningar. Resultatet de kommer fram till är att osäkra 

arbetsmetoder och låg säkerhetmotivation mellan användarna orsakas av 

säkerhetsmekanismer och policyn som inte bryr sig om användarens arbetsmetoder, 

organisationens strategier och användbarheten. Om inte säkerhetsavdelningen förstår 

hur mekanismen är designad och fungerar i verkligheten, kommer säkerheten 

fortfarande vara låg, som ser ut att vara säkert på pappret men inte kommer fungera i 

verkligheten (Sasse m.fl., 2001).  

Pekka Vanhatalo och Fredrik Andersson (2002) gjorde en undersökning inom den 

offentliga sektorn, där studien baserades på om organisationen når sitt mål med 

säkerhetspolicyn och utbildning i informationssäkerhet som ges till dess anställda. 

Studien använde fallstudie som metod där de undersökte Norrbottens läns landsting 

med både intervjuer samt enkätundersökningar. Resultatet visar i deras undersökning 

att ”en organisationer som har en IT-säkerhetspolicy och utbildningsplan har ett 

godtagbart säkerhetsmedvetande bland personalen som hanterar känslig 

information” (Vanhatalo m.fl., 2002). 

3 Problemdefinition 
Syftet med det här arbetet är att kartlägga potentiella risker i beteendet hos 

myndighetspersoner med avseende på IT-säkerhet i Skaraborg. Syftet är även att se 

hur stor kunskapen och motivationen är hos de anställda med avseende mot IT-

säkerhet. 

Som tidigare nämnts, är en stor del av problematiken just utbildning och förståelse för 

varför man skall utföra sitt arbete på säkrast möjligast sätt i myndigheter. Sasse m.fl. 

(2009) nämner att utbildning endast kommer fungera om användarna är motiverade. 

Anställda på myndigheter får ingen utbildning inom IT- samt IT-säkerhet i 

utbildningar som är inriktade mot socialt arbete. Således, är risken att motivationen 

till säkerhet kan minska hos personerna. Det är dock av stor prioritet att anställda 

alltid utför sitt arbete på säkrast möjligast sätt för att undvika informationsläckage om 

personuppgifter. I dagens samhälle utvecklas IT allt mer och mer och människor blir 

tvungna till att använda IT-system i deras arbete. Ett stort problem som dock kan 

skapa andra problem är beteendet anställda på myndigheter har gentemot säkerhet, 

säkerhetsrutiner samt säkerhetspolicyn. IT- samt HR-avdelningen kan utföra ett hårt 

arbete med att utbilda användare inom säkerhet och IT, men om inte användarna som 

blir utbildade tar denna utbildning på allvar och som prioritet, kan det bli 

problematiskt. För att förtydliga, om exempelvis ett system är av högsta möjliga 

säkerhet, och helt ogenomträngligt för angripare men har osäkra användare som 

använder systemet på ett felaktigt sätt, är systemet plötsligt totalt osäkert. Detsamma 

gäller utbildningar. Anställda på myndigheterna måste ha en ett bra beteende till 

säkerhet, och minimala risker i beteendet på grund av det arbete de utför, som 

innehåller arbete kring personuppgifter vilket är en känslig arbetsuppgift.  

Denna studie kommer framförallt kartlägga anställdas risker i beteende till säkerhet, 

och kartlägga vilken nivå av kunskap de anställda har gentemot säkerhet som är 

relaterad till deras arbetsuppgifter. Risker i beteendet gentemot säkerhet kombinerat 
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med organisationens arbetsuppgifter relateras till svagheter och sårbarheter som finns 

i anställdas beteende när de utför sina arbetsuppgifter. Detta kan skilja sig från person 

till person, beroende på utbildning, tidigare erfarenheter, miljö osv. En viktig del är 

dock att ha minimala risker i beteendet hos de anställda för att undvika bland annat 

informationsläckage.  

I myndigheter sker ofta kommunikation myndigheter emellan. Det finns dock en tunn 

linje mellan vilken information som får delas mellan myndigheterna och vilken 

information som inte får delas. Om exempelvis en familjemedlem till en klient ringer 

till en myndighet och vill ta reda på hur en klient mår, så får myndigheten inte ge ut 

information om att klienten ens finns registrerad i systemet. Här kan det uppstå ett 

dilemma, mellan att försöka hålla familjemedlemmen lugn medan man inte får ge ut 

information om att klienten finns registrerad. Social engineering, som beskrevs i 

bakgrundssektionen, blir ett problem här likaså. Då social engineers riktar in sig mot 

personer, finns det en stor risk att obehöriga personer försöker få åtkomst till klienters 

privata uppgifter genom att ”fiska” fram information och utse sig vara en myndighet 

eller en relaterad till klienten. Ett annat exempel på risker i beteendet är om en 

anställd får ett samtal från en kollega angående en klient, och börjar anteckna 

information skriftligt på ett papper. Vad händer med detta papper? Det är normalt att 

anteckna på ett papper, men ser den anställde till att pappret förstörs eller alternativt 

sparas på en säker plats?  

3.1 Motivering 
I dagens myndigheter hanteras personuppgifter på människor. Sköter man inte dessa 

uppgifter och dokument på ett bra sätt kan det sluta med att dokumenten kommer i fel 

händer och stora problem uppstår. Det är därför viktigt att man har en bra utformad 

policy och bra rutiner hos de anställda på myndigheterna och är noga med att 

beteckna med att vara noga vid hantering av personuppgifter. Under de senaste åren 

har det kommit upp många nyheter på att myndigheter inte hanterar dokumenten på 

ett säkert sätt, och att de inte håller en tillräckligt hög säkerhet för ändamålet. Varför 

detta då blir ett problem är för att, om inte de anställda är säkerhetsmedvetna, och inte 

tar regler, rutiner och policyn på allvar, kan det ge förödande problem och risker i 

beteendet som kan leda till läckage om människors personuppgifter. IT/HR-

avdelningen kan vara väldigt noggranna med att ge ut information om hur man gör sitt 

arbete på ett korrekt och säkert sätt, men tar inte de anställda detta på allvar, och inser 

riskerna med att inte ta det på allvar, spelar det ingen roll hur bra arbete IT/HR-

avdelningen gör med utbildningen. Det är därför extremt viktigt att anställda, på 

myndigheter, är extra noga med att vara säkerhetsmedvetna, inse vilka risker som 

finns och framförallt vara väl motiverade och ha en god attityd till att alltid tänka på 

säkerhet och ha det som prioritering. 

Alla dessa problem ovan, är allvarliga problem som företag vill undvika. Hur dom 

undviker detta är genom att utbilda sina anställda angående säkerhet och behandling 

av rutiner. Men följer de anställda rutinerna och policyn och gör de anställda det som 

rekommenderas av IT/HR-specialisterna på företaget? Hur noga är de anställda med 

att tänka på säkerhet när de arbetar på platser (myndigheter) som hanterar 

personuppgifter? Är dom extra uppmärksamma vid hantering av dokument som 

innehåller personuppgifter exempelvis till skillnad från dokument som inte innehåller 

personuppgifter? Men, oavsett hur god säkerhet, regler och policyn organisationer 

har, så är det fortfarande osäkert om inte de anställda på företaget tar åt sig 
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säkerhetsproblemen och verkligen inser att man skall tänka på säkerheten och 

prioritera detta.  

Som tidigare nämnts har personer på myndigheter oftast en utbildning som är inriktad 

mot socialt arbete. I sådana utbildningar brister kunskapen om IT och IT-säkerhet. 

Därför är det viktigt att personalen ändå är motiverad till att vara säkerhetsmedveten 

och ha en god säkerhet när man arbetar inom myndigheter. Anställda har olika attityd 

gentemot säkerhet, beroende på tidigare utbildning och erfarenhet. Utifrån denna 

aspekt, kan riskerna i beteendet variera från anställd till anställd med avseende IT-

säkerhet.  

3.1.1 Forskningsfråga 

Forskningsfrågan till studien presenteras nedan: 

Vilka är de potentiella IT-säkerhetsriskerna hos myndighetspersoner i Skaraborg?  

Forskningsfrågan ställs med avsikt till att kartlägga anställdas risker i beteendet med 

avseende mot IT-säkerhet genom att undersöka vilka potentiella risker det finns 

utifrån deltagarnas enkätintervjusvar.  

3.2 Avgränsningar 
Denna undersökning kommer avgränsa sig till två myndigheter i Skaraborg. Båda 

valda myndigheter arbetar med personuppgifter. Samtliga myndigheter som finns idag 

hanterar personuppgifter men skiljer sig i organisationens arbetsstrategi. 

Undersökningen kommer att jämföra en statlig myndighet samt en 

myndighetsutövande kommun i Skaraborg. Anledningen till detta är att båda 

organisationer är en myndighet, men har olika arbetsmetoder och arbetar på olika sätt 

när det gäller hantering av personuppgifter. Detta kan bidra med att se hur 

myndigheterna skiljer sig åt när det gäller anställdas säkerhetsmedvetande och risker i 

beteendet.  

3.3 Bidrag 
Arbetet kommer ge en större inblick till hur anställda hanterar säkerheten i 

myndigheter, hur anställda som arbetar inom myndigheter ställer sig till säkerhet och 

ifall de fullföljer reglerna. Arbetet bidrar även till att se vilka risker som finns i deras 

beteende gentemot säkerhet samt om myndighetspersoner har nog kunskap om 

riskerna om man inte är säkerhetsmedveten. Detta kommer bidra till att både de 

anställda uppmärksammas mer om säkerhet, förstå hur viktigt det är att tänka på det, 

men även bidra med att myndigheter kan få en inblick i vilken nivå av kunskap dess 

anställda har och vilka risker som finns i dess beteende gentemot säkerhetspolicyn 

och säkerhetsrutiner. 

Undersökningen kommer även bidra med att IT/HR-avdelningen kommer att få en 

bättre inblick till hur avdelningen kan omkonstruera sina policyn och utbilda och 

motivera sina anställda för att få en säkrare miljö. Policyn konstrueras av IT/HR-

avdelningen, men oftast följer dessa avdelningar någon form av riktlinje för att 

konstruera policyn. Genom denna studie kan dessa avdelningar se hur dess anställda 

reagerar på policyn och om de anställda verkligen förstår dem.  
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3.3.1 Nätverks- och systemadministration 

Som nätverks- och systemadministratör är studien användbar då studien kommer 

tillföra en översikt på anställdas risker i beteendet och attityd till säkerhetspolicyn och 

säkerhetsrutiner. Som nätverk- och systemadministratör är det viktigt att vara 

uppmärksam på hur användarna hanterar och använder systemen som administreras 

av administratörerna. Detta är ytterst viktigt då säkerhet i system endast fungerar om 

de som använder systemen, gör detta på ett optimalt sätt. Genom att kartlägga vilka 

risker som finns i anställdas beteende när de hanterar sina arbetsuppgifter, kan en 

systemadministratör ha detta i åtanke vid administrering av system.  

3.3.2 Andra perspektiv 

Förutom nätverks- och systemadministration finns en del andra perspektiv denna 

studie kan vara användbar för.  

IT/HR-avdelningen, som tidigare nämnts, brukar oftast konstruera policyn i företag 

för att ha en säker IT-miljö. En prioriterande faktor inom policykonstruktion är dock 

att personerna som följer policyn, måste veta innebörden av policyn och förstå varför 

den finns och är konstruerad på ett visst sätt. Det kan bli problematiskt om personerna 

inte förstår policyn genom att de då inte har en bra motivation till att följa den. 

Systemutvecklare utvecklar många system som inte är användbara för användare 

(Möller m.fl., 2011). Utvecklare kan ofta ha säkerhet som en prioriterande faktor vid 

design av system, vilket leder till att systemet faktiskt är bra designade men inte 

fungerar i verkligheten som de tänkt sig. Varför det blir på detta sätt, beror delvis på 

att de lägger ner för lite tid på användarvänligheten vid konstruktion och design av 

system. Denna studie kan vara användbar för systemutvecklare i den mån att 

utvecklarna kan se hur systemet fungerar i verkligheten, hur användbarheten är för 

användarna så det inte bara ser bra ut på pappret, utan även i verkligheten. 

Organisationer kan genom denna studie, få kännedom om hur IT-utrustningen 

fungerar och hur användbar den är i organisationer. Genom intervjuer på de anställda, 

kan organisationer skapa sig en checklista för att se vad som är användbart för en 

användare, i vilken del användaren brister och vad användaren har för attityd mot 

utrustningen. Genom checklistan får organisationer en bättre kunskap om vad för 

slags IT-utrustning som behövs och är användbart.  
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4 Metod 
I detta avsnitt presenteras och redogörs metodval till studien. Avsnittet identifierar 

den mest lämpliga metoden och diskuterar varför metoden valts. 

4.1 Kvalitativ analysmetod 
Studien kommer kartlägga anställdas risker i beteende med avseende mot IT-säkerhet. 

För att genomföra denna studie föredras en kvalitativ undersökning framför en 

kvantitativ undersökning.  

I kvalitativa studier undersöks ett fenomen på djupet. I intervjuer exempelvis används 

ett fåtal deltagare för undersökningen där djupare och längre intervjuer hålls till 

skillnad från kvantitativa undersökningar. I kvalitativa undersökningar har även 

författaren möjligheten att ställa följdfrågor och ställa frågan ”varför” när 

respondenten svarar. Genom denna metod kan en diskussion påbörjas mellan 

författare och deltagare för att ta fram information, och vad deltagarna själva tycker är 

viktigt. I kvantitativa undersökningar med intervjuer exempelvis, använder man ett 

större antal respondenter, men mer stängda intervjuer där frågorna oftast är 

formulerade så att respondenten svarar ”ja” eller ”nej” på frågorna, eller svarar på en 

specificerad skala (1-5). Vid denna metod blir det ingen större diskussion. I 

kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, medan 

intervjun i en kvantitativ undersökning speglar forskarens intressen (Bryman, 2001 

s.300). 

Således, är denna undersökning bäst lämplig som en kvalitativ undersökning där 

semistrukturerade frågor kommer formuleras och ställas. En kvalitativ undersökning 

är mer lämplig i denna studie då risker i beteendet skall kartläggas och då är det 

viktigt att den intervjuade kan svara med egna tankar och åsikter.  

4.2 Kriterier och attribut 
Först och främst skall metoden väljas. Enligt Berndtsson m.fl. skall identifiering av 

möjliga metoder först göras. Av de identifierade potentiella metoderna finns det 

styrkor och svagheter som man skall gå igenom och värdera, för att sedan välja den 

mest lämpliga metoden för arbetet (Berndtsson m.fl., 2008 s.69).  

För att kunna identifiera vilka metoder som är lämpligast för denna undersökning, 

krävs vissa kriterier och attribut. Genom att se vilka metoder som är bäst anpassade 

till syftet, motivationen samt forskningsfrågan, behövs det en eller flera metod/er som 

är anpassade till djupare undersökningar. Nedan beskrivs några kriterier som 

metoderna måste uppfylla: 

1. Studien kommer att undersöka vilka risker i beteendet anställda har vilket 

innebär att en metod behövs som kan framföra deltagarnas egna åsikter och 

tankar framförallt.  

2. För att kunna få fram generell information, som kan hjälpa både författaren 

och deltagaren, behövs en metod som kan hjälpa deltagarna att förstå vad 

undersökningen handlar om, och även hjälpa författaren att förstå hur stor 

kunskap deltagarna har inom ett område. 

3. En metod för att hämta information och kontrollera hur andra undersökningar 

gått till väga. Detta för att kontrollera vad som eventuellt kan göras bättre och 

även se vad man skall tänka på och vad man skall undvika.  
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4.3 Val av metodstrategi 
För detta arbete är de lämpligaste metoderna litteraturstudie (kriterie 3), intervjuer 

(kriterie 1) samt enkätundersökning (kriterie 2).  

4.3.1 Intervju 

Enligt Berndtsson m.fl. nämns det att öppna intervjuer är vanliga för kvalitativa 

intervjuer (Berndtsson m.fl., 2008 s.60), där författaren inte har så stor kontroll. 

Därför är det viktigt att tänka på att försöka härleda de intervjuade mot 

problemområdet, då det lätt kan spåra ur i intervjuerna. Fördelen med dessa öppna 

intervjuer är att man får uppfattningar om vad som är viktigt för den intervjuade, där 

personen i fråga själv kan beskriva och prata om problemet och vad personen själv 

tycker är viktigt. Denna studie kommer använda semistrukturerad intervju, där 

författaren delvis skall härleda den intervjuade mot problemområdet, och delvis hålla 

den intervjuade så ”fri som möjligt” för egna tankar och uppfattningar. Frågorna 

kommer konstrueras genom att frågorna härleder deltagaren till problemområdet, men 

låter deltagaren själv svara genom hur personen uppfattar händelser och scenarier. 

Då undersökningen kommer ha ett fåtal deltagare som kommer intervjuas, är en 

kvalitativ metod bäst lämplig. Undersökningen kommer ha djupare frågeställningar 

mot de anställda för att besvara frågeställningarna som ställs. En kvalitativ intervju 

passar även bättre i denna undersökning då riskbeteende undersöks. Genom djupare 

intervjuer kan författaren ta reda på mer konkret vilka risker som finns i anställdas 

beteende gentemot säkerhet. 

4.3.2 Enkätintervju 

En enkätintervju innebär i detta arbete att en enkät skapas med formulerade frågor 

som deltagarna skall besvara via dator eller papper, men med författaren på plats. 

Deltagarna kommer besvara en enkät som kommer skapas utifrån den konceptuella 

modellen samt temporal motivation theory. Frågorna kommer att vara kvalitativa med 

stor fokus kring risker i beteende med avseende på IT-säkerhet där deltagarna själva 

kan beskriva hur de tycker och tänker kring säkerhetsaspekterna. Författaren kommer 

även vara på plats under intervjun, för att förklara eventuella misstolkningar, begrepp 

och andra relevanta saker för att underlätta intervjun för deltagarna.  

För att undvika flera validitetshot är det viktigt att kontrollera respondentens 

bakgrundskunskap först innan intervjun träder i kraft. Således kommer intervjun 

inledas med frågeställningar kring generella säkerhetsaspekter först för att delvis ta 

fram intervjupersonernas generella säkerhetskunskaper, och delvis för att ge den 

intervjuade en bra inblick i vad intervjun handlar om mer detaljerat. 

Utifrån de lämpligaste metoderna för detta arbete, är nedanstående metoder inte lika 

lämpliga: 

4.3.3 Experiment 

Experimentmetoden fokuserar på att undersöka några få variabler som påverkas av 

det experimentella förhållandet. I experiment är hypotesen oftast formulerad som en 

orsaksrelation. Exempelvis kan en orsaksrelation vara hypotesen av att om man 

inkluderar grafiksupport i en specifik typ av mjukvara så kan det påverka prestandan 

negativt. Experiment utförs sedan som antingen kommer stödja eller falsifiera 

hypotesen (Berndtsson m.fl., 2008 s.65). I denna undersökning kommer det inte vara 

någon form av hypotestestning. Undersökningens hypotes är inte utformat på ett sätt 
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där ett experiment krävs för att undersöka om hypotesen stämmer eller inte, således är 

experimentmetoden inte lämplig för denna undersökning. 

4.3.4 Fallstudie  

En fallstudie är en djupgående undersökning av ett fenomen i sin naturliga miljö. 

Detta låter dig få en mer detaljerad förklaring till ett fenomen. Det brukar antas att en 

fallstudie är en metod som är specialiserad om man vill förstå och förklara ett 

fenomen, som inte var underförstått från början (Berndtsson m.fl., 2008 s.62). I denna 

undersökning är denna metod inte lämplig då undersökningen inte kommer göra en 

djupare analys av ett specifikt fenomen. 

4.3.5 Enkätundersökning 

Enkätundersökning associeras ofta till användning av frågeformulär, och statistiska 

tekniker för analys. Denna metod används ofta för att utforska ett välkänt fenomen, 

där det finns ett stort antal respondenter som har kunskap om problemet (Berndtsson 

m.fl., 2008 s. 63). Denna undersökning kommer, som nämnt innan, att ha djupare 

intervjuer. En enkätundersökning är inte lämplig då enkätundersökningar används 

framförallt för att få fram en statistisk analys. Denna undersökning kommer inte 

analysera någon specifik statistik. 

4.3.6 Litteraturstudie  

Med en litteraturstudie menas en systematisk undersökning av ett problem, alltså en 

analys av publicerade källor som har ett specifikt syfte (Berndtsson m.fl., 2008 s.58). 

Undersökningen baseras inte på att undersöka ett problem med hjälp av litteratur. 

Litteratur kommer endast användas för att ta fram relaterad forskning, varför denna 

studie är ett problem och begrepp som behöver identifieras. Undersökningen kommer 

dock använda litteraturstudie som metod för att besvara frågeställningarna.  

4.4 Temporal motivation theory 
I detta arbete kommer ”Temporal motivation theory” (TMT) att användas som grund. 

TMT är en motivationsteori som, baserat på en ekvation, kan beräkna hur motiverade 

människor är mot diverse saker.  

Teorin har nedanstående ekvation: 

      Motivation = Förväntan x värdet 

              Impulsivitet x fördröjning 

Motivationen indikerar inställningen till handlingen. Ju högre motivation, ju bättre 

inställning finns till handlingen. Förväntan refererar till sannolikheten att ett utfall 

inträffar och värdet indikerar hur högt värde utfallet har. Impulsivitet är känsligheten 

till fördröjning. Alltså ju högre impulsivitet, desto mindre kommer du tycka om 

fördröjningen. Den sistnämnde, fördröjning, är hur länge du måste vänta på 

belöningen (Steel, 2007). 

Denna undersökning har forskningsfrågor samt ett syfte att kartlägga riskerna i 

beteendet med avseende på IT-säkerhet. Således, är TMT en lämplig analysteori för 

att kontrollera och se hur motiverade de anställda är till säkerhet. Med TMT kommer 

svaren på dessa frågor att kalkyleras för att kontrollera vilken motivation deltagarna 

har.  
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5 Genomförande 
I detta avsnitt kommer undersökningens tillvägagång att redovisas. Frågorna har 

skapats med hjälp av den konceptuella modellen och temporal motivation theory. 

5.1 Delmål 
Nedanstående delmål är processen som skall genomföras under studiens gång:  

1. Konstruera konceptuell modell över området. Utifrån den konceptuella modellen 

och temporal motivation theory skall frågor genereras. Utifrån de frågor som 

genereras skall relevanta frågor väljas och användas. Dessa kommer konstrueras 

med hänsyn till validitetshoten. 

2. Konstruera en kvalitativ enkät som skall användas till intervjun.  

3. Identifiera och hantera validitetshot för att kontrollera vad som kan ge hinder och 

göra undersökningen svag. Validitetshoten kommer identifieras innan 

undersökningen träder i kraft för att minimera att konstigheter dyker upp. 

4. Analysera och tolka resultat. 

5. Jämföra med relaterat arbete. 

5.2 Urvalsgrupp 
Intervjuerna gjordes på två myndigheter i Skaraborg. Den ena myndigheten var en 

statlig myndighet och den andra var en myndighetsutövande kommun i Skaraborg. 

Studien inriktade sig på att intervjua myndighetsutövande personal, och inte någon 

personal som är beslutsfattande eller inom IT-avdelningen. Totalt fyra personer från 

varje myndighet intervjuades, vilket blir en summa på totalt åtta personer som deltog i 

studien. 

5.3 Aktivitetsmodell 
För att underlätta arbetet med frågekonstruktionen, skapas en modell som identifierar 

vilka aktiviteter som är nödvändiga för att besvara forskningsfrågorna i denna studie. 

Aktiviteterna har identifierats genom diskussioner med en myndighetsperson. Genom 

modellen kommer frågor rörande anställdas risker i beteendet till säkerhet att 

framställas och konstrueras. Detta är viktigt för att både försäkra sig om att man inte 

oavsiktligt missat något vid frågekonstruktionen, och även för att identifiera i vilka 

områden deltagarna skall besvara frågor. Aktivitetsmodellen är en förenklad 

verklighet där irrelevant information utesluts för att möjliggöra att 

frågekonstruktionen skapas för att täcka hela området.   
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Figur 5.1 – Aktivitetsmodell 

Ovanstående modell har identifierat de lämpligaste aktiviteterna som inträffar hos 

myndighetspersoner. Aktiviteterna är vardagliga händelser som sker hos en 

myndighetsperson. Utifrån aktiviteterna i figur 5.1 skall frågor konstrueras för att se 

vilka potentiella risker i beteendet som finns hos myndighetspersoner med avseende 

på IT-säkerhet.  

5.3.1 Offentlig information 

Offentlig information refereras till information som är öppen för allmänheten och var 

och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten till att ta del av 

offentliga handlingar (Datainspektionen, 2016). Sådan information kan vara det som 

finns tillgängligt på myndigheternas hemsida, eller den information man kan få ut 

allmänt om myndigheten genom samtal med myndigheten. Aktiviteten är indelad i två 

underkategorier; Kommunikation med andra organisationer samt Kommunikation 

med medborgare. Kommunikation med andra organisationer är den aktivitet 

myndighetspersonerna utför när de genomför vissa kontroller om en person. 

Exempelvis kan en klient ansöka om ett specifikt bidrag, och då måste myndigheten 

granska om klienten har rätt till det specifika bidraget genom att kontakta andra 

myndigheter. Kommunikation med medborgare är den aktivitet som utförs när 

medborgare ringer till myndighetspersonalen för att ta reda på allmän information 

kring myndigheten, bidrag osv. I denna aktivitet ingår även aktiviteten när en tredje 

part ringer angående en klient. Detta kan exempelvis vara om en förälder ringer till en 

myndighetsperson och frågar om sitt barn som är en klient. Dock kan det uppstå 

problematik om man rör ihop offentlig information och sekretessbelagd information. 

Bland annat kan en myndighet kontakta en annan myndighet och förfråga om 

information angående en klient som är öppen för allmänheten. Detta kan leda till att 

det finns en risk att myndigheten som besvarar förfrågan, besvarar med information 

oavsiktligt som är sekretessbelagd. Det kan även uppstå en situation där en förälder 

ringer en myndighet angående sitt barn. Om inte föräldern har fullmakt över sitt barn 

får inte myndigheten ge ut någon specifik information om klienten, eller ens nämna 

att klienten finns registrerad hos myndigheten. Här uppstår det problem genom att 

försöka hålla föräldern lugn samtidigt som man inte får ge några detaljer angående 

klienten. Detta är aktiviteter som är vanligförekommande hos myndighetspersoner när 

det handlar om offentlig information. 

5.3.2 Sekretessbelagd information 

Sekretessbelagd information refereras till information som inte skall lämnas ut och 

därför inte blir allmänt tillgänglig (Datainspektionen, 2016). Hantering av 

sekretessbelagd information är en viktig del av en myndighetspersons arbete. Denna 
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studie kommer som sagt undersöka potentiellt riskbeteende med avseende till IT-

säkerhet hos myndighetspersoner, och hantering av sekretessbelagd information är 

den känsligaste arbetsuppgiften som finns i en myndighet. Hur man skall hantera 

informationen på ett säkert sätt står vanligtvis i policyn och i olika riktlinjer i 

organisationen. Därför är det av viktig grund att förstå säkerhetspolicyn som finns för 

att undvika informationsläckage och andra problem. En del av studien skall ta reda på 

förståelsen myndighetspersonerna har för säkerhetspolicyn, och vilka säkerhetsrutiner 

de skapat för att agera på ett säkert sätt vid hantering av personuppgifter. Om 

myndighetspersonerna inte har tillräckligt bra förståelse för säkerhetsaspekterna, 

medför det automatiskt en risk i beteendet med avseende på IT-säkerhet.  

5.3.3 Störningsmoment 

Vid hantering av arbetsuppgifter i organisationer och myndigheter uppstår det 

vanligtvis någon typ av störningsmoment. Störningsmoment innebär händelser som 

stör aktiviteten som utförs av myndighetspersoner. Detta kan vara att någon ringer på 

telefonen när man arbetar med en arbetsuppgift och måste svara på samtalet, eller när 

någon knackar på myndighetspersonens kontor och måste lämna arbetet ofärdigt för 

att gå iväg. Dessa störningsmoment är viktiga aspekter för att se om det påverkar det 

potentiella riskbeteendet med avseende på IT-säkerhet hos myndighetspersoner. 

Risker i dessa aktiviteter kan kopplas om myndighetspersonerna glömmer att göra 

färdigt arbetet, lämnar papper på bordet, eller inte sparar dokumenten på datorn.  

5.4 Frågekonstruktion 
Vid intervjuer är det viktigt att formulera och konstruera rätt frågor för att få 

användbara svar till resultatet. Som tidigare nämnt, görs denna undersökning på ett 

semistrukturerat sätt för låta deltagaren svara genom sin egen uppfattning. På ett 

semistrukturerat sätt kan frågor skapas för att både härleda den intervjuade mot 

problemområdet för att få fram relevant och lämplig information till studien, men 

även ge deltagarna möjligheten att svara genom egna tankar och uppfattningar, vilket 

är den grundläggande faktorn i kvalitativa studier. 

Enkäten är uppdelad i tre delar. Den första delen är allmänna frågor kring deltagarnas 

utbildning, hur länge de jobbat inom myndigheten samt om deltagarna har någon 

utbildning inom informationssäkerhet eller IT-säkerhet. Den andra delen är öppna 

frågor kring IT-säkerhet, men även frågor angående motivation, vilket värde 

deltagarna ser på att följa lagar, förordningar, policyn och rutiner och om de 

intervjuade anser att reglerna är lätta att applicera och följa.  

Den sista delen är sex olika scenarier som kan inträffa under deltagarnas arbetsdag. 

Utifrån aktivitetsmodellen som skapades i sektion 5.1 har olika scenarier identifierats. 

Utifrån scenarierna, skall deltagarna besvara ett antal frågor som är relaterade till 

scenariot: 

 Vad finns det för risker med scenariot? 

 Hur vanligt förekommande är riskerna? 

 Hur allvarliga kan konsekvensen av riskerna vara? 

 Vilka lagar, förordningar, policyn och rutiner anser du vara applicerbara i 

scenariot? 

 Hur upplever du de flesta skulle agera i scenariot? 
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 Vad är den största orsaken till att du tror att ni på er myndighet agerar på detta 

sätt som du beskriver? 

För att undvika validitetshot är enkäten konstruerat på ett sätt att deltagaren kan 

besvara hur personen i fråga upplever att det är på myndigheten. Skulle 

frågekonstruktionen vara konstruerad på ett sätt att den frågar direkt mot deltagaren, 

skulle det kunna uppstå validitetshot. Genom att fråga hur deltagaren upplever att det 

är på myndigheten kan man istället få fram om det finns några risker i beteendet hos 

de anställda och varför deltagaren har en sådan åsikt utan att behöva sätta press på 

deltagaren. Att fråga hur personen i fråga upplever att det är i en organisation, är som 

att fråga hur det egentligen är.  

Samtliga frågor finns i Bilaga L - Intervjuenkät. 
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6 Analys av data 
I detta avsnitt kommer analysen av datan som deltagarna svarat genomföras. Avsnittet 

påbörjas med att redogöra hur kodningen av datan genomfördes följt av en djupare 

analys av samtliga frågor och scenarier. Avslutningsvis sammanfattas analysen i sista 

delen av sektionen.  

6.1 Kriterier 
Kriterier (Bilaga K) har identifierats för att lättare kunna identifiera risker i 

deltagarnas svar. I bilagan finns det kriterier på vad författaren önskar sig hitta i 

deltagarnas svar med avseende till frågorna som finns i Bilaga L.  

6.2 Kvalitativ analys 
Grounded theory är det vanligaste synsättet för analys av kvalitativ data (Bryman, 

s.374). Bryman delar in teorin i två delar som är de viktigaste aspekterna i grounded 

theory; redskap för grounded theory samt resultat från grounded theory. Denna studie 

använder inte grounded theory som teori i helhet. Studien är dock inspirerad av sättet 

grounded theory kodar och analyserar data, vilket innebär att endast resultat från 

grounded theory kommer beskrivas nedan. 

6.2.1 Resultat från grounded theory 

1. Begrepp – ”Refererar till etiketter som sätts på konkreta och urskiljbara 

företeelser; de rör teorins byggstenar. Begrepp är ett resultat av öppen 

kodning.”  

2. Kategorier – ”Ett begrepp som har bearbetats i sådan utsträckning att det kan 

anses representera en företeelse i verkligheten. En kategori kan inrymma två 

eller flera begrepp. I den bemärkelsen ligger kategorierna på en högre 

abstraktionsnivå än begreppen.” 

3. Egenskaper – ”Attribut eller aspekter av en kategori.” 

4. Hypoteser – ”Utgör initiala aningar eller föreställningar om relationer mellan 

begrepp.” 

6.3 Kodning av data  
Utifrån Brymans beskrivning från föregående sektion handlar kodning om att bryta 

ner den insamlade datan i begrepp. Begreppen jämförs sedan kontinuerligt med 

varandra. Även kategorier skapas som representerar två eller flera begrepp. 

Begreppen kommer sedan användas för att analysera resultatet. För varje fråga och 

kategori konstruerades även frågan hur deltagarna upplever att myndigheten hanterar 

frågan som ställdes. En tabell för varje kategori kommer skapas, detta för att ge en bra 

överblick på vilka begrepp som tillhör vilken kategori.  

6.3.1 Lagar, förordningar, policyn och rutiner 

Kategorin lagar, förordningar, policyn och rutiner innehåller data som beskriver vad 

deltagarna svarat som kan refereras till lagar, förordningar, policyn samt rutiner. I 

kategorin finns det fem olika begrepp: 
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 Kännedom om lagar & förordningar – Begreppet representerar datan som 

innehåller information om deltagarnas kännedom om relevanta lagar och 

förordningar inom myndigheten. 

 Kännedom om policyn – Begreppet representerar datan som innehåller 

information om deltagarnas kännedom om organisationens policy. 

 Utvecklade rutiner – Begreppet representerar datan som innehåller 

information om deltagarnas utvecklade rutiner inom myndigheten. 

 Hantering av sekretessbelagd information – Begreppet representerar datan 

som innehåller information om deltagarnas hantering av sekretessbelagd 

information. 

 Sparande av känslig information – Begreppet representerar datan som 

innehåller information om deltagarnas sätt att spara ned känslig information.  

6.3.2 Kommunikation 

Kategorin kommunikation innehåller data som beskriver vad deltagarna svarat som 

kan refereras till kommunikation både internt samt externt. I kategorin finns det två 

olika begrepp: 

 Kommunikation med utomstående part – Begreppet representerar datan som 

innehåller information om hur deltagarna kommunicerar med en utomstående 

part. 

 Kommunikation med en kollega – Begreppet representerar datan som 

innehåller information om hur deltagarna kommunicerar med en kollega. 

6.3.3 Motivation 

Kategorin motivation innehåller data som beskriver vad deltagarna svarat som kan 

refereras till motivation. I kategorin finns det tre olika begrepp som är kopplade till 

den första kategorin lagar, förordningar, policyn och rutiner: 

 Förmåga att applicera lagar, förordningar, policyn och rutiner – Begreppet 

representerar datan som innehåller information om deltagarnas förmåga att 

kunna applicera kategorin.  

 Värdet i att följa lagar, förordningar, policyn och rutiner – Begreppet 

representerar datan som innehåller information om värdet deltagarna ser på att 

följa kategorin. 

 Belöning i att följa lagar, förordningar, policyn och rutiner – Begreppet 

representerar datan som innehåller information om det finns någon belöning i 

att följa kategorin. Belöning innebär bland annat uppskattning av kollegor och 

chefer, löneförhöjning osv. 

6.4 Utbildning och anställning  
I detta avsnitt presenteras deltagarnas anställning på myndigheten, högsta 

utbildningsgrad samt om deltagarna har någon form av IT- eller 

informationssäkerhetsutbildning. 
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6.4.1 Statlig myndighet 

Två personer hade gymnasium som högsta utbildningsgrad och två personer hade 

högskola som högsta utbildningsgrad. Tre personer hade arbetat mindre än ett år 

inom myndigheten och en person hade arbetat i 1-3 år inom myndigheten.  

Två personer hade någon form av introduktionsutbildning inom informationssäkerhet 

eller IT-säkerhet varav en person även hade fått en liknande utbildning på sitt tidigare 

arbete. Båda personerna hade dock fått en kortare utbildning inom informations- och 

IT-säkerhet på den statliga myndigheten när de började arbeta där. 

6.4.2 Kommun i Skaraborg 

Samtliga fyra personer hade Högskola som högsta utbildningsgrad på kommunen i 

Skaraborg. Två personer hade arbetat mindre än ett år, och två personer hade arbetat 

1-3 år på myndigheten. 

Ingen av de intervjuade hade någon form av utbildning inom informationssäkerhet 

eller IT-säkerhet. 

6.5 Öppna frågor kring IT-säkerhet 
I detta avsnitt kommer data att analyseras och presenteras, med avseende mot 

kategorierna Lagar, förordningar, policyn och rutiner (Bilaga B), Kommunikation 

(Bilaga C) samt Motivation (Bilaga D).  

6.5.1 Risker  

I denna sektion skall analys av vilka potentiella risker det finns med avseende på de 

intervjuades svar. I kategorin lagar, förordningar, policyn och rutiner (Bilaga B) 

nämnde båda myndigheterna lagar och förordningar. Den statliga myndighetens 

prioriterande lagar var LMA- (lagen om asylmottagning), offentlighets-, sekretess- 

samt förvaltningslagen medan kommunen i Skaraborgs prioriterande lagar var PUL- 

(personuppgiftslagen), offentlighets- samt sekretesslagen. Förutom lagar och 

förordningar var det ingen av de intervjuade som skiljde på rutiner samt policyn på 

båda myndigheterna. Således finns det inga identifierade risker förutom att rutin och 

policy inte åtskiljs. En potentiell risk med att rutin och policy inte åtskiljs är att policy 

bland annat kan vara en regel på saker och ting du måste följa, medan rutin är din 

egna ”vana” att hantera saker på olika sätt. En rutin kan exempelvis vara att man 

stänger av telefonen när man arbetar med ett specifikt fall för att inte bli avbruten, 

medan en policy kan vara en form av anvisning på att man alltid skall dra ut 

tjänstekortet efter sig när man lämnar kontoret. Problematik kan uppstå för 

myndighetspersoner om en person exempelvis får reda på att många personer stänger 

av telefonen för att inte bli avbrutna, och väljer att göra samma sak då man uppfattar 

det som en policy bara för att många gör på det sättet. Om personen i fråga inte har 

problem med att bli avbruten vid arbete med ett fall, finns det inget positivt med att 

stänga av telefonen. Rutiner skapas och skiljer dock från person till person beroende 

på vad som passar bäst. Således, är det viktigt att separera vad som är en rutin och vad 

som är en policy, vad som måste göras och vad som kan utföras beroende på vad som 

passar bäst.  

Vidare nämnde en deltagare från myndigheten att man inte skall låta dokument ligga 

framme utan att man skall ”vända bort dokument/handlingar så att känslig 

information inte ligger framme” ur begreppet ”hantering av sekretessbelagd 

information”. Att vända bort dokument på ett skrivbord ser till att förbipasserande 
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personer inte kan se papperna, men om en obehörig person vill åt papperna så hjälper 

det inte att ”vända bort” papper på skrivbordet. Individens beteende kan indikera en 

risk genom att personen inte är medveten om att någon kan stjäla 

papperna/handlingarna.  

En av de intervjuade från myndigheten nämner att man ”inte skall spara någonting via 

mail eller liknande, men om det sker, skall det se till att raderas”. Här finns det två 

potentiella risker med beteendet individen har mot begreppet ”sparande av känslig 

information”. För det första så nämner deltagaren att man inte får spara någonting via 

mail eller liknande, men att det kan hända. Det finns en risk att individen bryter mot 

policyn angående sparande av känslig information. Vidare så nämner även personen 

att ”om det sker, skall det se till att raderas”. Risken att man glömmer att radera denna 

information kan vara stor beroende på situation.  

Från kommunen i Skaraborg nämner en av de intervjuade att det är ”viktigt att tänka 

på vad som är offentliga handlingar och ej”. Genom detta påstående kan det tolkas 

som att det är svårt för individen att veta vad som är en offentlig handling eller inte. 

Här finns det en risk för personen att tro att en handling är offentlig när den i själva 

verket inte är det och en risk att kunskapen kring offentlighets- och sekretesslagen 

blandas ihop. 

I kategorin Kommunikation (Bilaga C) finns det ett antal potentiella risker i beteendet 

om man tittar på svaren deltagarna framförde. En person från den statliga 

myndigheten nämner bland annat att man ”Alltid skall veta vem man pratar med, och 

vet man inte det så skall man fråga”, och en annan person nämner att ”kontrollfrågor 

kan användas för att säkerställa identitet”. Mycket av risken här beror på vad personen 

som besvarar frågan menar med ”kontrollfrågor” och vad man skall fråga för att 

säkerställa en persons identitet. Om en social engineer frågar angående en persons 

information så kan den obehöriga personen veta en hel del om klienten, vilket innebär 

att ”kontrollfrågor” egentligen inte är så bra i detta fall. Som myndighetsutövande 

personal kan man inte heller ta upp klientens fall och prata om det för att se om den 

obehöriga känner till ämnet, för då har man exponerat sig på den vägen. En stor risk 

kan finnas om personalen inte har ett bra sätt att kontrollera vem personen i fråga är.  

6.5.2 Medgivande från klient 

Medgivande från klient är krävande i myndigheter och detta avsnitt kartlägger om de 

intervjuade tänker på att man alltid skall ha medgivande från klienten när en 

utomstående part förfrågar om information angående en klient.  

Endast en person från kommunen i Skaraborg nämner att man ”alltid skall ha 

medgivande från klienten” vid kommunikation med utomstående part, och ingen 

person från den statliga myndigheten nämner någonting angående medgivande från 

klient. Här medförs en stor risk. Myndighetsutövande organisationer får inte nämna 

att klienter finns registrerade i systemet. Om fallet är att en utomstående person vill ha 

information angående en klient, så skall alltid ett medgivande från klienten finnas, om 

inte personen som förfrågar om informationen har fullmakt. Av totalt åtta intervjuade 

myndighetsutövande personaler nämnde endast en person att man alltid skall ha 

medgivande från klienten, och ingen av dessa personer nämnde alls att man inte får 

nämna att en klient finns registrerad i systemet. 
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6.5.3 Är lagarna, förordningarna, policyn och rutinerna lätta att 
applicera? 

I nedanstående figur presenteras data i frågan om hur deltagarna upplever att 

personalen på myndigheten kan följa lagar, förordningar, policyn och rutiner och om 

dessa regler är lätta att applicera och följa.  

Positiva kommentarer Negativa kommentarer 

Statlig myndighet Kommun i 

Skaraborg 

Statlig myndighet Kommun i 

Skaraborg 

De efterföljs och 

är lätta att 

applicera. 

Rätt bra men 

ibland är det svårt. 

Men vi kollar 

alltid upp saker när 

vi är osäkra. Man 

tar hellre det säkra 

före det osäkra. 

 

Vi har ordnat ett 

rutinarbete där 

även lagar och 

förordningar finns 

med och som våra 

rutiner utgår från. 

Därför anses det 

lätt att applicera 

och följa. Det finns 

dock inte egentid 

på arbetet att söka 

uppdateringar 

kring lagar m.m 

och det tas därför 

för givet att vår IT-

grupp uppdaterar 

oss på den 

information som 

krävs i vårt dagliga 

arbete 

Alla regler är inte 

lika lätta att 

applicera och att 

sedan följa upp de 

reglerna. Vissa kan 

vi vara stenhårda 

på att applicera 

och andra kan vara 

mycket hårdare då 

det skulle förlänga 

vårt arbete så 

mycket mer. 

Reglerna är inte 

lätta att applicera, 

då det skall göras 

en enskild 

prövning vid varje 

tillfälle. Finns 

ingen tydlig gräns 

mellan rätt och fel 

vilket gör reglerna 

svåra att använda. 

 

Finns vissa regler 

som inte är så 

tydliga. 

Tycker det 

efterlevs bra. Det 

kan finnas vissa 

rutiner, 

förordningar eller 

policy som kan 

vara svåra att tyda. 

Inte fått någon 

genomgång på 

detta så svårt att 

svara på. 

 

Figur 6.7.3 – Positiva och negativa kommentarer 

En person från den statliga myndigheten nämner att reglerna ”efterföljs och är lätta att 

applicera”, medan en annan person nämner att de appliceras ”rätt bra men ibland är 

det svårt”. Personen nämner dock att de alltid kollar upp saker när de är osäkra vilket 

kan tyda på att personen inte riskerar att göra någonting fel utan kollar gärna upp en 

extra gång för att försäkra sig om att det blir rätt. 

Endast en person från kommunen i Skaraborg anser att reglerna är lätta att applicera. 

Personen nämner även att det inte finns tid att kolla upp nya lagar m.m. utan personen 

förlitar sig på att IT-avdelningen uppdaterar personalen om detta. En risk kan uppstå 

här om inte de myndighetsutövande personalen kontrollerar nya lagar, policyn och 

regler angående deras arbetsuppgifter. IT-avdelningen kan ha en genomgång på nya 

regler, men risken finns att personal kan vara sjuk eller frånvarande från arbetsplatsen 

vilket innebär att man missar viktig information. Beroende på hur myndigheten 

kontrollerar och går till väga för att informera personalen om ny information, kan 

risken variera. 
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Totalt tre av fyra intervjuade från den statliga myndigheten tycker att det finns vissa 

regler och lagar som inte är lätta att applicera. En person nämner dessutom att om 

man är stenhård med alla regler så kan det förlänga dess arbete. Här kan det tolkas 

som personen värderar tiden mer än säkerheten. Anledningen till detta kan vara 

många. Det kan dock vara en väldigt stor risk om man inte prioriterar säkerhet först 

när det gäller myndighetsutövande arbetsuppgifter. Prioriterar man tid framför 

säkerhet kan det leda till slarv och detta kan ge förödande problem. Vidare nämner en 

annan person att det inte är lätt att applicera alla regler då det måste göras en enskild 

prövning vid varje tillfälle. Personen nämner även att det inte finns någon tydlig gräns 

mellan rätt och fel vilket gör reglerna ”svåra att använda”. Utifrån personens 

information kan det tolkas som att personen är omotiverad till att göra prövningen vid 

varje tillfälle. Personen i fråga tycker även det är svårt att urskilja rätt och fel vilket 

kan resultera i att man bland annat ”chansar” för att man kan tycka att det är 

acceptabelt och kanske är omotiverad att kontrollera om man gjort rätt. 

Totalt två av fyra intervjuade från kommunen i Skaraborg tycker att det finns vissa 

förordningar, regler och policyn som kan vara svåra att tyda. Vidare nämner även en 

annan person att personen ”inte fått någon genomgång på detta”. Detta kan bero på 

många orsaker. Personen kan vara nyanställd eller liknande. Dock är lagar, 

förordningar, regler och policyn prioriterande för myndighetsutövande organisationer. 

Att personen inte fått någon genomgång på dessa aspekter överhuvudtaget kan vara av 

stor risk. Personen i fråga kan ha erfarenhet från tidigare myndigheter, men alla 

organisationer arbetar på annorlunda sätt. Att personen i fråga får arbeta med 

personuppgifter och myndighetsutövande arbetsuppgifter utan någon genomgång på 

lagar, förordningar och policyn kan anses väldigt kritiskt.  

För att summera dessa åtta intervjuade personer ansåg endast en person från statliga 

myndigheten att reglerna efterföljs och är lätta att applicera medan en annan person 

nämnde att det ibland kan vara svårt att applicera reglera. Från kommunen i 

Skaraborg nämnde endast en person att reglerna är lätta att applicera på grund av det 

rutinarbete dem skapat, men att personen tar för givet att IT-gruppen informerar 

personalen om nya regler. De resterande fem personer från både kommunen i 

Skaraborg samt den statliga myndigheten nämner att det finns vissa regler som är 

svåra att tyda. En person prioriterar även tiden framför säkerheten, en person nämner 

att det är svårt att urskilja vad som är rätt och fel på den statliga myndigheten medan 

en person från kommunen i Skaraborg inte ens fått någon genomgång på lagar, 

förordningar, regler och policyn.  

Majoriteten av ovanstående åtta intervjuade personer anser att lagar, förordningar, 

policyn och rutiner kan vara svåra att tyda och applicera. Detta kan tyda på att 

personalen inte är tillräckligt utbildade gällande dessa aspekter, eller inte ser värdet i 

att veta hur man skall göra i varje specifik arbetsuppgift. 

Utifrån om de intervjuade tycker lagar, förordningar, policyn och rutiner är lätta att 

applicera fanns frågan Hur upplever du att ni på myndigheten efterlever lagar, 

förordningar, policyn och rutiner? Majoriteten av deltagarna (6 av 8) upplever att 

lagarna följs och att myndighetspersonerna hanterar det bra. En person från 

kommunen i Skaraborg svarade dock vet ej, för ny i jobbet.  

En intressant kommentar från en deltagare från den statliga myndigheten svarade 

dock; inte så bra, många som lämnar kortet i datorn. Det surfas även en del på 

arbetsdatorerna. Det verkar finnas en generationsskillnad här också. De som har 
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jobbat länge på enheten verkar inte värdesätta dessa lagar, förordningar, policys, 

regler och rutiner lika mycket som de lite "nyare”.  

Personen som kommenterade ovanstående kommentar arbetade på den statliga 

myndigheten i mindre än ett år. Två intressanta aspekter finns att diskutera utifrån 

personens uttalande. Den första aspekten är angående kortet som lämnas i datorn. 

Personen i fråga upplever att det finns många som lämnar kvar tjänstekortet i datorn 

när de lämnar datorn. Detta är en stor risk. Det krävs inte många sekunder för en 

obehörig att få tag på tjänstekortet. Den andra aspekten är att personen upplever att 

det finns en generationsskillnad i företaget och att de personer som arbetat längre i 

företaget inte värdesätter reglerna i det mån som de nya personerna gör. Det finns ett 

antal orsaker till varför det kan vara på det sättet. Man kan, som nyanställd, på många 

företag vara väldigt noga med att strikt följa de regler som finns för att göra ett gott 

intryck och visa att man sköter sig på ett optimalt sätt. Har man arbetat längre på ett 

företag finns risken att man blir lite bekvämare i sin arbetsvardag eftersom risken 

aldrig inträffat dem. Kommentaren med tjänstekortet är ett bra exempel. Efter några år 

av att alltid dra ut tjänstekortet när man lämnar sitt kontor finns risken att man tröttnar 

och inte ”orkar” logga in på datorn igen bara för att man snabbt skall gå på toaletten. 

Man har ingen erfarenhet under åren att någonting inträffat vilket medför med att man 

riskerar att låta tjänstekortet ligga kvar i datorn. Därför kan en rutin vara viktigare än 

en policy i dessa sammanhang. Har man som rutin att alltid dra ut tjänstekortet när 

man lämnar kontoret så görs detta per automatik, som att ta på sig bältet när man 

sätter sig i bilen. Tänker man istället ur ett policyperspektiv kan det lätt medföra att 

man inte förstår innebörden av att ta ut tjänstekortet och riskerna som finns med detta, 

vilket gör att man tar risken att lämna kvar det i datorn. 

Utifrån informationen som samlats in finns det ingen som har tänket att det kan vara 

ett ”inside job”. En obehörig kan lika gärna vara en kollega, en chef eller liknande, 

och behöver inte vara en person som inte arbetar på företaget. Flera av de intervjuade 

har dock nämnt att man inte skall nämna information till sina kollegor som de är 

obehöriga till. Dock nämner ingen av de intervjuade någonting om att ett brott skulle 

kunna ske från insidan. 

6.5.4 Temporal motivation theory 

Som det nämnts i tidigare avsnitt beräknar Steels (2007) motivationsteori vilken 

motivation en person har mot diverse saker genom att multiplicera förväntan och 

värdet och sedan dividera dessa täljare mot nämnarna impulsivitet multiplicerat med 

fördröjning. Nedanstående faktorer är en ranking på dessa tre element i teorin: 

1. Värde 

2. Applicerbarhet (förväntan) 

3. Belöning 

Värde rankas som nummer 1 då en individ måste se ett värde först och främst av en 

arbetsuppgift för att kunna vara motiverad till att utföra uppgiften. Applicerbarhet 

(förväntan) kommer som nummer 2 och är likaså en prioriterande faktor då 

arbetsuppgiften måste kunna utföras på ett bra och lämpligt sätt för att individen skall 

vara motiverad. Den sistnämnde, belöning, kommer slutligen som nummer 3. 

Belöning kan vara en faktor som höjer motivationen hos en individ, men kommer 

efter värde och förväntan. I många fall krävs det ingen belöning om värdet och 

förväntan är högt.  
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Tre frågor konstruerades i intervjun som kartlade förmågan att applicera, värdet i att 

följa, samt belöning i att följa lagar, förordningar, policyn och rutiner. Dessa kan ses i 

Bilaga D. Förmåga att applicera lagar, förordningar, policyn samt rutiner diskuterades 

i avsnitt 6.6.3, och i detta avsnitt kommer värdet samt belöningen att diskuteras. 

Värdet i att följa lagar, förordningar, policyn och rutiner är högt hos majoriteten av de 

intervjuade. Sju av totalt åtta deltagare svarar att värdet är högt och ligger till grund 

för arbetet. En person från den statliga myndigheten nämner dock att ”de rent 

praktiska säkerhetsrutiner (som att dra ut tjänstekortet från datorn när man inte sitter 

vid den) värdesätts kanske inte lika mycket”. Personen i fråga upplever att 

säkerhetsrutiner, så som exemplet personen tog, inte värdesätts av personalen på 

myndigheten. Att lämna datorn obevakad med tjänstekortet är en risk, och risken kan 

variera beroende på om tjänstekortet endast används till datorn eller mycket annat. 

Om tjänstekortet exempelvis används till att komma in i lokalerna på myndigheten 

kan det vara en stor risk om en obehörig kommer åt tjänstekortet. Således, även om 

personen i fråga lämnar datorn med tjänstekortet isatt, för att gå iväg ett par minuter 

vilket leder till att ingen hinner göra något på datorn då personen i fråga strax är 

tillbaka, kan en obehörig snabbt få tag i tjänstekortet för att göra andra obehöriga 

handlingar. 

Belöningen i att följa lagar, förordningar, policyn och rutiner har blandade svar från 

de intervjuade. Från den statliga myndigheten nämner två personer att det är en 

självklarhet att lagar, förordningar, policyn och rutiner följs och att det inte skall 

komma någon form av belöning. En person nämner ”ingen motivering alls, vilket 

kanske är konsekvensen av att det inte är värdesatt”. Två aspekter är värda att 

diskutera utifrån personens svar. Den första aspekten är att personen nämner att det 

inte finns någon motivering alls. Detta kan tolkas som att personen aldrig får/har fått 

någon uppskattning av kollegor eller chefer för att göra ett gediget och säkert arbete. 

Den andra aspekten är att personen skriver att på grund av den första aspekten är 

konsekvensen att lagar, förordningar, policyn och rutiner inte värdesätts. Detta kan 

tolkas som att personen först och främst upplever att reglerna inte värdesätts i det mån 

det borde värdesättas. Vidare nämner även en person att man inte ser mycket utav 

chefen. Mycket av motivationen kommer från att man vill höra att man gör ett bra 

arbete, man vill höja upp sig och bli chef osv. Är chefen dock frånvarande och 

personalen inte ser mycket utav chefen kan det leda till konsekvensen att man som 

person tycker att det är mindre värt att utföra arbete på det bästa och säkrast 

möjligaste sättet då ingen ser vad personen gör ändå.  

Från kommunen i Skaraborg nämner två personer att det inte skall finnas någon form 

av belöning då det bland annat är stommen i arbetet och att det tas för givet att man 

skall följa reglerna. En person nämner dock att personen inte upplever någon form av 

belöning för att följa reglerna och en annan person nämner att personen inte upplevt 

att det förekommer någon belöning i någon form.  

Då frågan lyder ”hur upplever du att ni på er myndighet ser någon belöning i form av 

exempelvis uppskattning av kollegor eller chefer eller lönetillägg om ni följer lagar, 

förordningar, policyn och rutiner?” innebär det inte att belöning endast behöver vara 

lönetillägg av något slag, utan även uppskattning av kollegor och chefer. Två personer 

från varje myndighet upplever ingen form av belöning, medan en person från den 

statliga myndigheten även nämner att det kan ge konsekvensen av att regler inte 

värdesätts så som det borde. Som nämnt innan prioriteras belöning efter värde och 

förväntan, men belöning kan vara en stor faktor om man räknar med uppskattning av 
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kollegor och chefer när det gäller motivation. En person kan minska sin motivation till 

att göra ett bra arbete om man inte får någon form av uppskattning.  

6.6 Scenarier 
Scenarier refereras till händelser. I studiens sammanhang refereras scenarier till 

händelser som kan inträffa hos en myndighetspersons vardag. Risk har många 

definitioner och varierar med avseende mot vilket sammanhang begreppet nämns i. 

Risk i allmän betydelse innebär möjlighet att något oönskat skall inträffa (NE, 2016). 

Denna allmänna betydelse är bäst lämpad att använda i denna studie då majoriteten av 

deltagarna inte har någon teknisk utbildning.  

Totalt sex scenarier skapades som representerar olika händelser som kan inträffa hos 

en myndighetsperson. Resultatet av datan som samlats in relaterat till dessa scenarier 

finns i Bilaga E-J. Inom varje scenario, skall den intervjuade beskriva: 

 Vad det finns för risker med scenariot. 

 Hur vanligt förekommande riskerna är. 

 Hur allvarliga konsekvenserna av riskerna kan bli. 

 Vilka lagar, förordningar, policyn och rutiner som anses applicerbara i 

scenariot. 

 Hur den intervjuade upplever att de flesta från myndigheten skulle agera i 

scenariot. 

 Vad den största orsaken är till att den intervjuade tror att de flesta på 

myndigheten agerar på det sätt den intervjuade beskriver. 

Scenario 4 kommer inte diskuteras i analysen. Anledning till detta är att scenariot 

handlade om att en medborgare avbryter myndighetspersonens vardag, och detta 

scenario inträffar mycket sällan i deras vardag och många nämnde att scenariot inte 

kan inträffa alls på grund av att medborgare inte har tillgång till lokalerna. Således tas 

inte scenario 4 upp i analysen. 

6.6.1 Scenario 1 

Scenario 1 (Bilaga E) är scenariot där den intervjuade skulle föreställa sig händelsen 

att en tredje person ringer angående information om en klient. Denna person kunde 

vara ett företag eller en relaterad person till klienten. 

Majoriteten av personerna på den statliga myndigheten besvarade att de största 

riskerna var att man skall akta sig för att dela känslig information då det kan skada 

klienten. Samtliga svarade att scenariot inträffar dagligen eller väldigt ofta och att 

personerna är duktiga på att hantera dessa händelser. Samtliga nämnde även 

sekretesslagen som en applicerbar lag vilket är grundlagen när utomstående personer 

förfrågar om information angående en klient. Den enda risken som identifierats 

utifrån scenariot som ingen nämnde från den statliga myndigheten är att man inte får 

nämna att klienten finns registrerad i systemet. Genom svaren från Bilaga E i 

begreppet ”Vad finns det för risker med detta samtal” kan det tolkas som att de 

intervjuade tar för givet att personen som ringer redan känner till klienten. En risk 

finns dock att obehöriga personer vill kontrollera om en person finns i deras system, 

vilket de intervjuade missade att nämna. Vidare besvarade deltagarna att de flesta 

skulle hantera situationen bra och inte lämna ut sekretessbelagd information. 
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På kommunen i Skaraborg svarade majoriteten att samma risker kan inträffa så som 

myndighetspersonerna på den statliga myndigheten svarade, att det kan skada 

klienten. Skillnaden dock gentemot den statliga myndigheten, var att 3 av 4 deltagare 

från kommunen i Skaraborg nämnde risken att man bekräftar att en klient finns 

registrerad i systemet. Samtliga personer i kommunen besvarade att scenariot inträffar 

ofta och att de vet hur man skall hantera situationen. I frågan om hur deltagaren 

upplever att myndighetspersonerna i kommunen hade agerat i situationen så besvarar 

3 av 4 deltagare att personerna inte hade nämnt att klienten finns registrerad hos 

myndigheten. Vidare upplever den fjärde personen att många blir osäkra när scenariot 

inträffar. Personen nämner även att det är viktigt att tänka på att man inte skall kunna 

bekräfta att det ens är ett ärende hos myndigheten när en utomstående part frågar. 

Vidare nämner personen att risken finns att misstaget görs då man kan försäga sig. 

Utifrån kommentaren som personen nämnde finns det inga fler identifierade risker 

som är relevanta och aktuella med avseende på scenariot på kommunen i Skaraborg. 

6.6.2 Scenario 2 

Scenario 2 (Bilaga F) är liknande föregående scenario. Men, istället för att en 

utomstående part ringer in till myndighetspersonerna, träffar en utomstående part 

myndighetspersonen ute på fält. Riskerna, lagarna och allvarlighetsgraden var 

likadana som föregående scenario för båda myndigheterna. Det som dock tillades från 

några deltagare när dem identifiera risker när man träffar på en utomstående part ute 

på fält, är att personer i omgivningen kan höra samtalet och informationen som delas 

mellan myndighetspersonen och den utomstående parten. På den statliga myndigheten 

nämner ingen av deltagarna att någon obehörig person från omgivningen skulle kunna 

höra informationen som delas, men att riskerna är vanligt förekommande för 2 av 4 

personer. På kommunen i Skaraborg nämner två personer att andra personer kan höra 

samtalet samt att det finns en risk att samtalet spelas in. Dock beskriver 3 av 4 

personer att risken inte är vanligt förekommande. Den fjärde personen nämner att det 

är vanligt förekommande. 

Utifrån scenario 1 och 2 är det viktigt att notera att den största skillnaden mellan den 

statliga myndigheten och kommunen i Skaraborg var att kommunen i Skaraborg har 

som prioritet att aldrig nämna att klienten finns registrerad, att man inte känner till 

fallet de arbetar med samt att man endast skall förhålla sig till offentliga handlingar 

som alla kan få tillgång till. På den statliga myndigheten nämner ingen av deltagarna 

att man inte skall nämna om någon frågar angående en klient, exempelvis om en 

klient är asylsökande eller inte. Vidare nämner även ingen av deltagarna från 

myndigheten att man inte skall prata om fallet, och endast en person i båda 

scenarierna nämner offentlighetslagen som en applicerbar lag.  

6.6.3 Scenario 3 

Scenario 3 (Bilaga G) var scenariot där den intervjuade skulle föreställa sig händelsen 

att en kollega avbryter deras arbete för att fråga om hjälp både genom knackning via 

dörr och samtal via telefon. Myndighetspersonerna lämnar i sin tur arbetet för att 

hjälpa kollegan.  

På den statliga myndigheten nämner 2 av 4 personer att det finns en risk att man 

glömmer vad man arbetade med när man återvänder till kontoret. 3 av 4 personer 

nämner även att man inte skall glömma att ta bort sekretessbelagda handlingar efter 

sig, öppet på skrivbordet, utan att man plockar undan efter sig. Endast en person 

nämner att man skall dra ut tjänstekortet ur datorn. Utifrån deltagarnas blandade svar, 
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identifieras inga risker om man kikar på myndighetens deltagare i helhet. Undersöker 

man på individuell nivå nämner en person att man kan glömma bort vad man hade för 

arbetsuppgift, men nämner inget om att plocka undan handlingar efter sig. En annan 

person nämner att man skall plocka undan handlingar efter sig, men nämner ingenting 

angående att man kan glömma bort vad man hade för arbetsuppgift. De två resterande 

personer nämner båda aspekterna.  

På kommunen i Skaraborg nämner endast en person att man ”kan tappa fokus på det 

som genomförs”. Samtliga personer nämner dock att man inte skall låta handlingar 

ligga framme så att obehöriga kan se det. Förutom personen som nämnde att man kan 

tappa fokus på arbetsuppgiften, så finns en risk identifierad genom att de resterande 

tre personer kan glömma bort vad de arbetade med eller tappa fokus. 

Att glömma bort vad man arbetade med kan leda till en stor risk, bland annat att man 

glömmer att radera eller slänga en handling. Genom denna risk kan handlingen ligga 

kvar på en plats man glömt bort, vilket i sin tur leder till att handlingen finns kvar där 

den inte borde. 

Som nämnt i föregående avsnitt, finns det en risk för obehöriga förbipasserande 

personal att komma åt obehörig information när personal inte finns på plats vid 

kontoret. Majoriteten av deltagarna nämnde dock att man skall vara noga med att 

stänga ned datorn och inte lämna handlingar efter sig när man lämnar kontoret. 

En intressant aspekt värt att notera är att endast två personer från den statliga 

myndigheten, samt två personer från kommunen nämnde sekretesslagen som 

applicerbar lag. De resterande fyra personerna från varje myndighet svarade ”vet 

inte”. Detta kan innebära att personerna inte betraktar sina kollegor som obehöriga till 

informationen vilket kan medföra en risk. Kollegor skall betraktas som obehöriga när 

det gäller konfidentiella handlingar då personalen på myndigheten inte har tillgång till 

samtlig information på varje klient. 

6.6.4 Scenario 5 

Scenario 5 (Bilaga I) var scenariot där den intervjuade skulle föreställa sig händelsen 

att intervjuaren tar kontakt, eller blir kontaktad själv av en myndighet. 

På den statliga myndigheten nämner majoriteten (3 av 4) att man inte skall lämna för 

mycket information bara för att det är en myndighet man kontaktar/blir kontaktad av. 

Deltagarna nämner att risken kan inträffa ofta och i frågan om hur deltagaren av 

intervjun upplever att de flesta på myndigheten agerar i situationen nämner två 

personer att det finns osäkerhet i detta scenario. En person kommenterar att ”vissa 

skulle lämna ut för mycket information”, medan två personer nämner att man skall 

rådfråga varandra vid osäkerheter. Risken att en person delar för mycket information 

till en myndighet finns, om man tittar på personens kommentar. I frågan om vad för 

orsak personen har till sin åsikt angående kommentarer så svarar den 

intervjuade ”osäkerhet, okunskap”. Detta kan tolkas som att antingen är det 

nyanställda personer som begår dessa misstag, eller så är personalen inte tillräckligt 

utbildad inom området kommunikation med annan myndighet. Många kan tro att det 

är acceptabelt att dela känslig information till myndigheter just för att det är en 

myndighet.  

På kommunen nämner 3 av 4 personer att risken finns att man delar för mycket 

information gentemot myndigheten och endast en person nämner att risken finns att 

man pratar med en person som inte är den person den utger sig vara. Hälften av de 
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intervjuade kommenterar att scenariot inte är så vanligt medan den andra halvan 

kommenterar att det är mycket vanligt. På kommunen nämner två personer att man 

alltid skall utgå från medgivande från klient samt att man är bra på att begära intyg. 

I detta scenario identifierades inga risker generellt, dock nämnde en person från den 

statliga myndigheten att det finns en osäkerhet i detta scenario då många inte vet vad 

för information som får ges ut och inte. Vidare nämnde endast kommunen i Skaraborg 

att medgivande från klient skall finnas, medan deltagarna från den statliga 

myndigheten inte nämnde detta. 

6.6.5 Scenario 6 

Scenario 6 (Bilaga J) var scenariot där den intervjuade skulle föreställa sig händelsen 

att man avslutar arbetet för dagen och skall spara ned filerna man arbetat med. 

På den statliga myndigheten nämner de intervjuade risker som att man sparar ned på 

skrivbordet, brandrisker, att information kan gå förlorad om datasystem kraschar och 

att man sparar på platser som inte är säkra. Samtliga deltagare nämner att risken är 

väldigt allvarlig, dock nämner en person att ”ibland kan papper ligga kvar på 

skrivbordet men detta är inte ok” och en annan person nämner att ”för många skulle 

nog spara dokumenten på skrivbordet, men de flesta skulle spara det i sin 

hemkatalog”. Två deltagare nämner att det finns en risk att man lämnar kvar 

handlingar och dokument på bordet. Då detta gäller scenariot att man avslutar arbetet 

för dagen, innebär det även att man lämnar kontoret för dagen och återvänder inte för 

än dagen därpå. Detta medför en väldigt stor risk att låta handlingar ligga kvar på 

bordet obevakade. Obehöriga kan ta tillträde till informationen utan personalens 

vetskap under tiden personen är borta. 

På kommunen nämns likadana risker som ovanstående. På kommunen efterlever 

deltagarna att personerna på myndigheten gör ett bra arbete när det gäller att spara ned 

och lägga undan sekretessbelagda handlingar. 

Inga risker har identifierats i detta scenario på kommunen i Skaraborg. Även utifrån 

den statliga myndigheten har inga risker identifierats förutom att det finns två 

personer som upplever att det finns personal som lämnar efter sig handlingar när de 

avslutar för dagen. 

6.7 Sammanfattande resultatanalys 
På den statliga myndigheten hade två personer gymnasium, och två personer högskola 

som högsta utbildningsgrad. En person hade arbetat i mer än ett år och resterande tre 

personer från myndigheten hade jobbat i mindre än ett år. Två personer hade någon 

form av IT- eller informationssäkerhetsutbildning. På den myndighetsutövande 

kommunen hade samtliga högskola som högsta utbildningsgrad. Två personer hade 

arbetat i 1-3 år på myndigheten och resterande två personer hade arbetat i mindre än 

ett år på myndigheten. Ingen av deltagarna hade någon forma av IT- eller 

informationssäkerhetsutbildning.  

Båda myndigheterna har brister gällande applicerbarhet av lagar, förordningar, 

policyn och rutiner samt majoriteten av deltagarna från myndigheterna anser att dem 

inte får någon belöning för arbetet dem utför. Majoriteten av de intervjuade efterlever 

ingen belöning alls. Som tidigare nämnt har myndigheterna även brister gällande 

applicerbarhet av lagar, förordningar, policyn och rutiner. Majoriteten av svaren från 

de intervjuade svarade att det finns många regler som är svåra att applicera, och även 
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att det tar lång tid att applicera alla lagar och policyn. Dock såg en majoritet av 

deltagarna ett stort värde av att följa samtliga regler som finns i organisationen och 

deltagarna var väl motiverade till detta. 

Vid frågan om kommunikation med utomstående part var det endast en person från 

den myndighetsutövande kommunen som nämnde att man ”alltid skall ha medgivande 

från klienten” medan ingen person från den statliga myndigheten nämnde någonting 

om medgivande från klient. 

En del av deltagarna nämnde i olika scenarier att man skall vända bort handlingar från 

skrivbordet när man lämnar kontoret. En del nämnde även att man upplever att 

personal lämnar kvar handlingar öppet på sitt skrivbord, även när dem avslutar för 

dagen. Det finns en potentiell risk att handlingar inte hanteras i det mån det bör 

hanteras. 

Det finns en skillnad mellan ”kommunikation med utomstående part” 

och ”kommunikation med en kollega” hos hälften av deltagarna. Bland annat kunde 

flertalet deltagare inte nämna några risker, lagar eller policyn som var applicerbara 

när det gällde kommunikation med en kollega, då dem ansåg att det inte fanns något 

applicerbart eller svarade ”vet ej”. Hälften nämnde dock liknande risker när det gällde 

kommunikation med både kollega och utomstående part, vilket kan tolkas som att 

personerna agerar på samma sätt mot kollegan som alla andra. Dock finns det 

personer som skiljer på kollega och utomstående part, vilket det egentligen inte skall 

vara någon skillnad på, när det gäller ett fall, en klient eller konfidentiell information. 

Resterande frågor har båda myndigheterna mindre brister i. I vissa frågor finns det 

enstaka individer som avviker från resterande deltagare och har större risker i 

beteendet än andra. Värt att nämna är att många scenarier inträffar på olika sätt 

beroende på vilken avdelning deltagarna arbetar i. Många av deltagarna var från olika 

avdelningar, och vid analysen av datan kunde ett scenario inträffa ofta på en 

avdelning medan den inte inträffar lika ofta på en annan avdelning. 
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7 Jämförelse med relaterade arbete 
Adams m.fl. (1999) gjorde en webbaserad undersökning där de tog fram kvantitativ 

och kvalitativ data på användarens beteende och attityd till lösenordssystem. Deras 

resultat var att osäkra arbetsmetoder och låg säkerhetsmotivation mellan användarna 

orsakas av säkerhetsmekanismer och policyn som inte bryr sig om användarens 

arbetsmetoder, organisationens strategier och användbarheten. 

Vid jämförelse med denna studie nämner majoriteten av deltagarna att lagar, 

förordningar, policyn och rutiner är svåra att applicera, att det är svårt att veta 

skillnaden mellan rätt och fel och att det är tidskrävande att ta reda på samtlig 

information angående varje incident. Det som dock skiljer sig mot Adam m.fl. studie 

är att majoriteten av myndighetspersonerna på den statliga myndigheten samt 

kommunen i Skaraborg fortfarande är medvetna om de mest relevanta riskerna i varje 

scenario. Reglerna är svåra att applicera, men utifrån deltagarnas svar, känner de 

flesta till dem största riskerna.  

8 Diskussion 
Den här studien är en kvalitativ undersökning som har haft avsikten att kartlägga 

potentiella risker i beteendet med avseende mot IT-säkerhet hos myndighetspersoner i 

Skaraborg. Då det totalt var åtta personer, fyra personer från varje myndighet hade 

validiteten kunnat höjas om man ökade antalet deltagare. Många deltagare var även 

från olika avdelningar vilket kan höja eller minska validiteten beroende på perspektiv. 

Eftersom många personer var från olika avdelningar, inträffar inte scenarierna på 

samma sätt i varje avdelning. Medan ett scenario är vanligt förekommande för en 

avdelning, kanske den inte alls är förekommande för en annan avdelning. Mycket av 

riskerna som deltagarna identifierat och nämnt varierar på grund av erfarenheten de 

har från scenarierna. Genom detta förminskas validiteten. Men, att ha personal från 

olika avdelningar kan även höja validiteten. Genom detta fås en överblick på 

skillnaderna de anställda har med avseende på avdelning. Dessvärre går det inte att 

identifiera vilken person som är från vilken avdelning i studien. 

Validiteten hade även kunnat höjas om studien intervjuade någon chef. Genom att 

intervjua chef kan man även kartlägga vilken motivation de anställda har gentemot att 

följa lagar, förordningar, policyn och rutiner och även se hur cheferna ser sina 

anställda och hur medvetna de tolkar att de anställda är om riskerna som finns.  

Många av de intervjuade nämner bland annat att man skall försäkra sig och 

kontrollera vem personen är som frågar om information. En person nämnde att man 

kan göra kontrollfrågor och en annan person nämnde att man kan ställa frågor för att 

kontrollera personens identitet. En intressant aspekt vore om studien hade formulerat 

en fråga som frågar om hur de anställda gör när dem kontrollerar en persons identitet. 

Det är svårt och utmanande att ställa kontrollfrågor för att försäkra sig om en persons 

identitet. Frågar man vad personen heter, vad den har för koppling till klienten osv. 

krävs det inte mycket av personen för att besvara denna information om man 

verkligen vill åt information. Om en myndighetsperson istället börjar prata om ett 

specifikt fall för att kontrollera om personen är medveten om fallet, och genom detta 

kontrollera identiteten, så fungerar inte det sättet heller då man redan sagt för mycket 

genom att ta upp fallet i samtalet. Således är det utmanande när man skall försäkra sig 

om en identitet och det hade varit intressant att veta hur myndighetspersonerna gör 

vid dessa scenarier. Social engineering kan appliceras vid dessa aspekter. Enligt 

Thornburgh (2004) är termen social engineering en psykologisk/social process när en 
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individuell person får tag på information från en annan person som arbetar i en 

organisation. Författaren nämner att exempelvis genom verbal kommunikation kan 

man bevisa att man är från IT-support och begära information från en person där 

personen i fråga egentligen inte får dela med sig av informationen. Detsamma gäller 

då myndighetspersoner, och kontrollfrågor blir utmanande för personerna beroende på 

hur duktiga social engineeren är. 

Scenario fyra handlade om att en myndighetsperson arbetar med ett fall och blir 

avbruten av en medborgare som vill rådfråga om allmän information angående en 

myndighet. Detta scenario var menat att myndighetspersonerna blir avbrutna både av 

att man träffar på en medborgare, men även att en medborgare ringer i telefonen till 

myndighetspersonen. Majoriteten av deltagarna från båda myndigheterna svarade att 

det inte finns några risker då det aldrig inträffar. Majoriteten av deltagarna hade tolkat 

scenariot på ett sätt att medborgaren kommer in på kontoret för att fråga om 

information. Utifrån svaren från Bilaga H, var det ingen som nämnde någonting om 

möjliga telefonsamtal från en medborgare. Detta scenario blev irrelevant för studien 

då samtliga deltagare svarade att scenariot är väldigt ovanligt eller inte inträffar alls, 

och scenariot hade kunnat omformuleras för att tolkas på ett bättre sätt av deltagarna.  

Scenario två handlade om att en myndighetsperson träffar på en utomstående part ute 

på fält som börjar fråga angående information om en klient. Scenariot var lyckat då 

det inträffar hos några avdelningar. Dock hade det varit intressant att använda likadant 

scenario fast istället fråga hur dem hade agerat om de träffade på en klient ute på fält 

istället för en utomstående part. 

8.1 Metod 
Metoden som användes var kvalitativ, där kvalitativa semistrukturerade frågor 

konstruerades i enkätform. Enkäten användes sedan på intervjun där deltagarna via 

datorn svarade på enkäten. Författaren var även på plats för att eventuellt förklara 

oklarheter. Metoden ansågs lämpligast då en kvalitativ studie utfördes. En kvantitativ 

studie kunde även användas för denna studie, men med fler deltagare. Det hade dock 

varit mer utmanade med en kvantitativ studie med fullt strukturerade frågor då 

meningen med denna studie var att deltagarna själva skulle identifiera risker utan 

någon vägledning.  

Experiment vore även intressant att utföra för att identifiera potentiella risker. För 

experiment hade det dock krävts mer tid för att kunna konstruera olika scenarier och 

sedan undersöka deltagarnas beteende och hur de agerar i olika situationer. 

8.2 Etiska, samhälleliga och vetenskapliga aspekter 
Wohlin m.fl. (2012) nämner att varje empirisk forskning som innehåller mänskliga 

objekt, måste ha etiska aspekter i åtanke. De finns totalt fyra viktiga principer: 

 Deltagarna måste ha tillgång till all relevant information som är relaterad till 

studien, innan de bestämmer sig för att delta eller inte. Svaret från deltagarna 

måste vara explicit och fritt. 

 Studien måste ha vetenskapligt värde för att motivera deltagarna till att 

exponera sig mot riskerna av studien, även om dessa är minimala. 

 Forskaren måste vidta alla åtgärder för att säkerställa konfidentialitet av data 

och känslig information, även om det är en konflikt med det publika intresset. 
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 Värdera risker, skador och fördelar. Fördelarna måste väga över risker och 

skador, inte bara för den individuella deltagaren, men också för gruppen av 

deltagarna och organisationerna.  

Innan studien var forskaren i kontakt med både den statliga myndigheten och den 

myndighetsutövande kommunen. Genom kontakt med en IT-ansvarig samt en 

enhetschef från myndigheterna förklarades studiens ändamål. Kontaktpersonerna tog 

sedan kontakt med anställda på myndigheterna där endast frivilliga skulle delta i 

studien. Kontaktpersonerna beskrev även studiens ändamål för deltagarna innan 

deltagarna fattade beslut om de skulle delta i studien eller inte. 

Innan enkäten startades av deltagarna innehöll den första sidan av enkäten en text som 

beskrev studiens syfte och ändamål. I texten stod det även att deltagarna när som helst 

kunde avbryta intervjun samt att de var totalt anonyma. Deltagarnas svar kan inte, på 

något sätt kopplas till en person, vilket är viktigt att kunna garantera deltagarna i 

studien. 

Ur ett vetenskapligt perspektiv inom ämnet var det inga studier som identifierats som 

studerade liknande forskningsfråga. Dock fanns det ett stort antal studier som kartlade 

alla säkerhetsaspekter, hur personer skall agera i organisationer men även studier som 

undersökte vilken motivation användare har mot olika policys (Sasse m.fl., 2001). En 

annan studie undersökte om IT-säkerhetspolicy och utbildningsplan påverkar 

säkerhetsmedvetenhet hos personal (Vanhatalo m.fl., 2002). Ingen studie kunde dock 

hittas som undersökte hur myndighetspersonerna faktiskt agerade under vissa 

situationer. Hos de myndigheter som undersöktes i denna studie verkar det som att 

myndighetspersonerna själva bär ansvar för att lära sig de lagar, policyn och rutiner 

som finns. Många studier har inriktat sig på att studera hur man skall agera i 

situationer, men då myndighetspersoner själva bär ansvaret för att lära sig alla 

säkerhetsaspekter osv kan det orsaka att personerna missar och feltolkar riktlinjerna 

som finns i företaget. Således var denna studiens inriktning att kartlägga hur dem 

faktiskt agerar i olika situationer då det var väldigt vag forskning inom området. 

Ur ett samhällsperspektiv kan studien bidra med att se hur myndighetspersoner 

faktiskt agerar i situationer istället för att bidra med hur myndigheter skall agera, som 

de flesta studier undersöker. Samhället utvecklas allt mer till ett informations- och 

tjänstesamhälle vilket innebär att allmänheten måste utbildas mer inom 

informationssäkerhet bland annat. I myndigheter hanteras dock känslig information, 

och i de flesta arbetsuppgifterna hanteras personuppgifter av olika slag vilket medför 

att personer som arbetar i myndigheter måste ha kunskap och motivation till att tänka 

ur ett säkerhetsperspektiv och ha det som en prioriterande faktor när de arbetar. 
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9 Slutsats 
Studien avser att identifiera potentiella risker i beteendet med avseende på IT-säkerhet 

hos myndighetspersoner i Skaraborg. Den valda metoden för att utreda studien var 

kvalitativa intervjuer på två myndigheter i Skaraborg varav den ena myndigheten var 

den statliga myndigheten och den andra myndigheten var en myndighetsutövande 

kommun i Skaraborg. Frågorna som studerades var delvis om deltagarnas kännedom 

om lagar, förordningar, policyn och rutiner, vilka risker deltagarna känner till vid 

sparande av känslig information, hantering av känslig information samt 

kommunikation med en kollega och utomstående part. Studien studerade även hur 

enkelt det är för de intervjuade att applicera lagar, förordningar, policyn och rutiner 

samt vilket värde och belöning de intervjuade ser med att följa lagar, förordningar, 

policyn och rutiner. Slutligen presenterades sex olika scenarier där den intervjuade 

skall identifiera vilka risker som finns i scenariot, hur vanligt förekommande riskerna 

är, hur allvarliga konsekvensen av riskerna kan bli, vilka lagar, förordningar, policyn 

och rutiner som kan appliceras, hur personen upplever att myndigheten efterlever 

dessa regler samt vad orsaken är till att personen upplever på det sättet den beskriver. 

Med avseende till forskningsfrågan Vilka är de potentiella IT-säkerhetsriskerna hos 

myndighetspersoner i Skaraborg, så är svaret att det finns potentiella risker i 

beteendet med avseende på hur myndighetspersoner hanterar och sparar 

sekretessbelagd information, kommunicerar med utomstående parter men även med 

andra myndigheter och myndighetspersoner inom myndigheten, applicerbarhet kring 

lagar, förordningar, policyn och rutiner samt de sex olika scenarierna som 

representerades i studien. 

Majoriteten av de intervjuade deltagarna har svårt att applicera lagar, förordningar, 

policyn och rutiner. En stor anledning till detta är bland annat att det är svårt att veta 

skillnaden mellan rätt och fel men även att det är väldigt tidskrävande att söka upp 

varje specifikt fall. I en perfekt värld skall personalen alltid kontrollera om det de gör, 

är på det optimalaste möjligaste sättet och alltid prioritera att man gör det på rätt sätt, 

även om det tar längre tid. Då arbetsuppgifterna hanterar personuppgifter måste man 

alltid försäkra sig om att det inte läcker ut information. Dessvärre hittas ingen stor 

motivation hos myndighetspersonerna när det gäller att alltid kontrollera vad som är 

rätt och fel i varje situation som inträffar. Lagarna och förordningarna ändras även 

ständigt, vilket gör det svårt att även få ett bra grepp om hur det skall se ut. Viktigt att 

nämna i denna aspekt är att ingen av deltagarna hade mer än tre år av arbetserfarenhet 

på myndigheten, vilket kan vara orsaken till att det är svårt att applicera samtliga 

lagar, förordningar, policyn och rutiner. 

Endast ett fåtal från kommunen i Skaraborg nämnde att medgivande alltid skall finnas 

från klienten vid kommunikation med en utomstående part men även vid 

kommunikation med ett företag eller myndighet. På den statliga myndigheten nämnde 

ingen om något medgivande alls från klient om en person, företag eller myndighet 

kontaktade myndigheten angående klienten. 

Majoriteten av deltagarna ansåg inte riktigt att kollegor kan vara obehöriga personer. 

Majoriteten nämnde dock att man inte skall lämna information muntligt till en kollega 

den är obehörig till, men vid efterlämnade av handlingar och tjänstekort, var det inte 

många som hade kollegor i åtanke.  

Värdet av att applicera lagar, förordningar, policyn och rutiner ansågs väldigt högt hos 

samtliga deltagare och majoriteten ansåg aspekten vara grundpelaren i arbetet. 
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När det gällde belöning, var det endast en person av de totalt åtta intervjuade som 

nämnde att uppskattning från kollegor eller teamledare är vanligt. Fyra personer 

nämnde att det inte skall komma någon belöning alls då det är stommen i arbetet, 

medan tre personer nämnde att det inte finns någon motivering alls. Slutsatsen kan 

dras att det är sällsynt med att man får belöning från kollegor eller chefer i arbetet 

även om säkerhetstänket är väldigt viktigt i deras arbete, men då värdet ansågs vara 

väldigt högt, krävs inte stor belöning för att vara motiverad enligt Steel (2007). 

9.1 Framtida arbeten 
I avsnitt 8 diskuterades en del validitetshot som skulle kunna förbättras i framtida 

arbeten.  

Då studiens deltagare inte hade mer än tre år av erfarenhet inom myndigheten, skulle 

framtida arbeten kunna undersöka myndighetspersoner med mer än tre års erfarenhet. 

Detta för att bland annat se om lagar, förordningar, policyn och rutiner är lättare att 

applicera om man har mer erfarenhet, eller om det följer samma mönster när det gäller 

samtliga regler. Man kan anse att man är erfaren om de flesta reglerna är lätta att 

applicera och när man förstår gränsen mellan rätt och fel. Således vore det intressant 

att undersöka när en myndighetsperson kan se sig som erfaren gällande applicering av 

lagar, förordningar, policyn och rutiner. 

Då studien hade deltagare från olika avdelningar och inte kunde identifiera från vilken 

avdelning respektive deltagare var ifrån, vore det intressant och optimalt att även 

identifiera i vilken avdelning deltagaren från studien arbetar inom. Utifrån denna 

aspekt, hade man kunnat särskilja olika scenarier med olika avdelningar, då många 

avdelningar upplevde vissa scenarier oftare än andra. 

En intressant aspekt vore att undersöka hur en myndighetsperson kontrollerar en 

identitet på en person som förfrågar angående en klient. Denna studie kartlade och 

frågade deltagarna vilka risker dem kan se i scenariot och även hur dem upplever att 

de flesta på myndigheten hade agerat i scenariot. Det vore intressant att undersöka och 

kartlägga på vilket sätt de även gör mer detaljerat och fråga huruvida de gör vid 

kontroll av identitet. 

Slutligen skulle en undersökning angående obehöriga kollegor kunna studeras. I 

denna studie kunde man konstatera att majoriteten inte ser sina kollegor som 

obehöriga personer i det mån att kollegorna kan utföra brott medvetet. Många av 

brotten som sker i organisationer är från insidan, och det hade varit intressant att 

studera hur myndighetspersoner ser på sina kollegor, och om personerna hade kunnat 

tänka sig en kollega utföra ett brott medvetet. 
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Bilaga A – Validitetshot 

Nedan finns validitetshot identifierade ur Wohlins bok. 

Conclusion Validity 

Hot mot “conclusion validity” är problem som påverkar förmågan att dra den korrekta 

slutsatsen om relationen mellan behandlingen och resultatet av ett experiment.  

Low statistical power – Statistiska test är förmågan att testa och se ett mönster i data. 

Om detta är lågt, finns det risk att felaktiga slutsatser dras. Då denna undersökning är 

en kvalitativ studie kan inte detta validitetshot undvikas.  

Violated assumptions of statistical tests – Vissa tester har antaganden. Bryter man mot 

antaganden kan det leda till att det blir felaktiga slutsatser. I denna undersökning är 

detta validitetshot inte applicerbar då den inte hanterar statistisk data.  

Fishing and the error rate – Detta validitetshot innebär att man medvetet 

försöka ”fiska” fram ett resultat som är positivt för författaren, eller gömmer undan 

det ”negativa” i någon forskning för att visa att dess experiment/undersökning är bra. 

Genom att vara transparent genom arbetets gång och använda TMT för att konstruera 

frågor, skall detta validitetshot undvikas.  

Reliability of measures – Detta validitetshot indikerar att frågeställningarna är 

pålitliga och att man skall få samma svar om man frågar/gör mätningen två gånger. 

Validitetshotet kan inträffa om man gör dåliga mätningar eller frågeställningar. 

Validitetshotet skall undvikas genom att frågorna konstrueras enligt TMT samt så 

kommer författaren vara på plats vid intervjuerna, vilket kommer leda till att 

författaren kan beskriva och förklara oklarheter för den intervjuade personen för att 

undvika misstolkningar.  

Reliability of treatment implementation – Detta validitetshot innebär om de 

intervjuade blir behandlade olika och får olika instruktioner innan intervjun. Detta 

skall undvikas genom att ge samma förmåner till samtliga intervjuade med samma 

instruktioner och samma språkbruk. 

Random irrelevancies in experimental setting – Detta validitetshot innebär externa 

saker som stör undersökningen. Ett exempel kan vara om man sitter i en miljö och 

intervjuar där det dånar eller finns oljud. Undersökningen kommer därför göras på de 

anställdas egna kontor för att de anställda skall vara bekväma med intervjun i största 

möjliga mån.  

Random heterogeneity of subjects – Detta validitetshot innebär om gruppen av 

människor som undersöks är heterogen. Är gruppen för heterogen finns risk att 

individuella bakgrunder spelar roll i undersökningen. Detta undviks till ett visst mån 

genom att de anställda arbetar inom samma myndighet och har liknande 

bakgrundskunskap.  

Internal Validity 

Hot mot “internal validity” är inverkan som kan påverka den oberoende variabeln 

genom orsakssamband, utan författarens vetskap.  

Single group threats 

Dessa hot appliceras till experiment med en enda grupp.  

History – History menar på att det kan ske ett validitetshot om exempelvis intervjuer 



 

 

sker mot två personer på olika tider. Om en person intervjuas en vanlig arbetsdag, och 

den andra personen intervjuas dagen efter en semesterdag, kan detta vara ett 

validitetshot då tidsomständigheten kan påverka personens omdöme. Validitetshotet 

är svårt att undvika då man egentligen inte kan veta vad personen går igenom innan 

intervjun. Intervjuerna kommer dock ske på vanliga arbetsdagar, som minskar 

validitetshotet till ett visst mån. 

Maturation – Detta validitetshot omfattar hur någon kan ändra sin uppfattning eller 

beteende under undersökningens gång. En person kan svara/bete sig annorlunda en 

vanlig dag kontra en dag någonting horribelt/annorlunda skett. Frågorna kommer vara 

konstruerade på ett sådant sätt att de anställda som blir intervjuade är intresserade 

under hela intervjun och inte tröttnar. Författaren kommer ha i åtanke att göra det 

enkelt, lättförståeligt samt intressant för de intervjuade.  

Testing – Detta validitetshot innebär att de intervjuade, i detta fall, blir intervjuade 

med samma frågor mer än en gång, så kan de svara annorlunda den andra gången 

eftersom dem är medvetna om frågorna. Detta validitetshot kommer inte vara något 

problem då de anställda kommer bli intervjuade endast en gång.  

Instrumentation – Detta validitetshot innebär utrustningen som används för att samla 

in data. Använder man får dåliga metoder/utrustning kan det ge dåliga/otillräckliga 

resultat. Denna undersökning kommer använda TMT, och samtliga metoder har 

identifierats för att undvika detta hot och styrka att bra utrustning används för att 

samla in data. Validitetshotet kommer även undvikas genom att frågeformuleringen 

testas innan intervjuerna för att kontrollera om frågorna är bra definierade. Frågorna 

kommer delvis testas mot en person som arbetar i myndigheten innan 

undersökningen, och även testas mot handledare eller relaterade människor till 

författaren.  

Statistical regression – Detta validitetshot innebär om man väljer en 

undersökningsgrupp från en tidigare undersökning. Detta kan resultera i att den 

gruppen får bättre resultat då dom tidigare gjort en undersökning. Detta hot kommer 

inte vara ett problem i undersökningen då gruppen endast kommer göra en 

undersökning. 

Selection – Detta validitetshot är effekten av den naturliga variationen i mänskliga 

prestationer. Beroende vilken grupp av människor man väljer, kan det ge olika effekt. 

Exempelvis kan en grupp volontärer vara mer motiverade till att utföra experimentet 

än andra. Detta validitetshot kommer inte vara något problem då det endast är 

frivilliga deltagare. 

Mortality – Detta validitetshot omfattar de personer som väljer att hoppa av och inte 

slutför undersökningen. Genom att författaren har kontakt med de anställdas chef, 

kommer chefen att fråga vilka anställda som är villiga att bli intervjuade, vilket 

innebär att detta validitetshot undviks.  

Ambiguity about direction of causal influence – Detta validitetshot förknippas med 

korrelationsstudier och om exempelvis A påverkar B eller om X påverkar A och B. 

Detta validitetshot är irrelevant för denna studie. 

Multiple groups threats 

I “multi groups threats” är flera olika grupper undersökta. Hot mot dessa studier är när 

kontrollgruppen och den valda experimentgruppen påverkas olika av ”single group 

threats” som beskrevs ovan.  



 

 

Interactions with selection – Inträffar när olika grupper beter sig olika. Exempelvis 

om man presenterar en ny metod, och den ena gruppen lär sig metoden snabbare än 

den andra, på grund av sin inlärningsförmåga. Detta hot är inte applicerbar då gruppen 

redan är satt.  

Social threats to internal validity 

Dessa hot är applicerabara till antingen en ”single group” eller ”multi group” 

experiment. Exempel på dessa finns nedan.  

Diffusion or imitation of treatments – Detta validitetshot innebär att kontrollgruppen 

studerar med varandra och får förutfattade meningar om undersökningen. Detta 

kommer undvikas genom att de intervjuade inte kommer få någon information 

angående frågorna innan intervjuerna. Mötena med de intervjuade kommer även ske 

samma dag vilket förhindrar att de intervjuade har tid att samtala med varandra.  

Compensatory equalization of treatments – Validitetshotet kan inträffa om en 

kontrollgrupp får en kompensation för att vara en kontrollgrupp och kan genom detta 

påverka experimentet. I denna undersökning är detta validitetshot inte relevant då 

kompensationer inte kommer ges. 

Compensatory rivalry – Validitetshotet innebär om en deltagare känner att den blir 

sämre/illa behandlad, och genom detta blir motiverad till att försämra resultatet. I 

denna undersökning kommer samtliga deltagare vara likadant behandlade för att 

undvika att hotet uppstår. 

Resentful demoralization – Tvärtemot ovanstående validitetshot. Detta validitetshot 

inträffar när en deltagare ger upp och presterar sämre än vanligt. Gruppen är inte 

motiverade att göra ett bra jobb. För att undvika detta är det viktigt att hålla deltagaren 

intresserad med hjälp av bra frågor och behandla den intervjuade på bästa möjliga 

sätt.  

Construct Validity 

Dessa validitetshot är delaktiga mellan relationen och observation. Om relationen är 

orsaken och effekten av orsaken, måste man se till två saker: (1) att behandlingen 

reflekterar konstruktionen av orsaken på ett bra sätt och (2) att resultatet reflekterar 

konstruktionen av effekten på ett bra sätt.  

Design threats 

“Design threats” till “construct validity” täcker problem som är relaterade till 

designen av studien och förmågan att reflektera konstruktionen som studeras.  

Inadequate preoperational explication of constructs – Kan inträffa när begreppen inte 

är tillräckligt förklarade innan undersökningen träder i kraft. För att motverka detta 

validitetshot är det viktigt att identifiera samtliga begrepp och förklara dem noggrant. 

TMT kommer även användas för att definiera tydliga frågor till undersökningen.  

Mono-operation bias – Inträffar om studien endast bygger på en variabel eller 

behandling. Detta kan leda till att experimentet underrepresenterar konstruktionen och 

inte ger hela bilden av teorin. Validitetshotet skall undvikas genom att undersöka flera 

perspektiv.   

Mono-method bias – Inträffar om man endast använder sig av en 

undersökningsmetod, vilket kan leda till missvisande resultat. I denna undersökning 

kommer en kvalitativ intervju att genomföras, tillsammans med en kvantitativ 



 

 

enkätundersökning, vilket gör att detta validitetshot inte kommer vara ett problem.  

 

Confounding constructs and levels of constructs – Detta inträffar om 

konstruktionsnivån på undersökningen är för komplicerad eller obegriplig för 

deltagarna. Detta kan vara om frågorna är för komplicerade eller om det finns begrepp 

i frågorna som deltagarna inte förstår/hört talas om. Detta hot skall undvikas genom 

att anpassa språket, så att det blir lättförståeligt för samtliga deltagare. Finns det 

begrepp som behöver förklaras, så kommer dessa förklaras innan undersökningen. 

Även en kvantitativ enkätformulering kommer användas innan intervjun för att 

deltagarna skall förstå bättre om vad undersökningen handlar om. 

Interaction of different treatments – Kan inträffa om deltagaren är aktiv i flera 

undersökningar samtidigt. Detta kan i sin tur påverka undersökningen. Kan undvikas 

genom att författaren tar kontakt med deltagarna en längre tid innan intervjuerna för 

att se till att deltagarna inte gör någon annan undersökning under tiden. 

Restricted generalizability across constructs – Inträffar om behandlingen påverkar 

studien positivt, men oavsiktligt påverkar en annan konstruktion negativt.  

Social threats to construct validity 

Hypothesis guessing – Inträffar om personer tar del av ett experiment och försöker 

lista ut vad meningen med resultatet av experimentet är. Således är det troligt att dom 

baserar sitt beteende på sina gissningar om hypotesen, positivt eller negativt, beroende 

på dess attityd om den förväntade hypotesen. Detta undviks genom att 

frågekonstruktionen kommer vara specificerad på ett sådant sätt att det blir svårt att se 

någon hypotes med undersökningen.  

Evaluation apprehension – Inträffar när deltagaren är för obekväm med att bli 

undersökta. Detta har i sin tur en tendens i att människor ofta försöker framstå bättre 

när de blir utvärderade. I denna undersökning kommer frivilliga deltagare att 

undersökas, vilket gör att risken att det finns deltagare som är obekväma med studien, 

minskas. 

Experimenter expectancies – Kan inträffa om författaren medvetet, eller omedvetet 

blir partisk baserat på vad de förväntar sig av experimentet. Som författare, kan man 

vinkla och eftersträva ett visst resultat. Detta kan vara ett hot då det är en öppen 

intervju och författaren i sin tur kan vinkla frågorna och ställa följdfrågor som passar 

författaren. Hur detta skall undvikas är att vara neutral och förhålla sig till de frågor 

som ställdes från början och inte försöka ”fiska” fram någonting. 

External Validity 

Interaction of selection and treatment – Inträffar om deltagarna inte är den grupp 

människor som undersökningen är ämnad för, vilket leder till att fel människor deltar. 

Detta validitetshot är inget problem då deltagarna redan är satta.  

Interaction of setting and treatment – Detta hot handlar om att man använder gamla 

och utdaterade verktyg i forskningen när nya och uppdatera verktyg finns tillgängliga. 

För att undvika detta validitetshot kommer uppdaterade verktyg användas vid 

frågekonstruktionen.  

Interaction of history and treatment – Inträffar om experimentet sker på en specifik 

tid som kan påverka experimentet. Exempelvis kan människor svara annorlunda på 

frågor om säkerhetssystem några dagar efter en stor mjukvarukrasch. Inträffar 



 

 

någonting liknande detta i denna undersökning, kommer detta redovisas för att vara så 

transparent som möjligt. 



 

 

Bilaga B – Lagar, förordningar, policyn och rutiner 

Kategori Begrepp Data statlig myndighet Data kommun i 

Skaraborg 

Lagar, 

förordningar, 

policyn och 

rutiner 

Kännedom om 

lagar & 

förordningar 

LMA-, offentlighet-, sekretess- 

och förvaltningslagen 

PUL-, offentlighet- 

och sekretesslagen 

Kännedom om 

policyn 

Inte lämna för mycket 

information via mail. 

Säkerställning av 

identifikation av person som 

kontaktar myndigheten.  

Inte surfa på arbetsdatorn. 

Inte arbeta hemifrån. 

Användning av tjänste-

/jourtelefon 

Inte lämna uppgifter 

om personers 

personliga 

förhållanden till 

obehöriga. 

 

Utvecklade rutiner Dra ut tjänstekort. 

Logga ut från datorn. 

Kontrollera informationen man 

får via mail. 

Veta vart mailet kommer ifrån. 

Försäkra sig om att 

personlig information 

inte lämnas ut till 

obehöriga. 

Viktigt att tänka på 

vad som är offentliga 

handlingar och ej. 

Hantering av 

sekretessbelagd 

information 

Att det är säkert för personen 

som sekretessen gäller för. 

Skydda identiteten av 

personen. 

Ta ett par minuter och fundera 

på om det är lämpligt att lämna 

ut informationen, vem det är 

som efterfrågar informationen 

och varför. 

Alltid tänka på sekretess vid 

samtal i telefon, reception 

m.m. 

Säkerställa vem personen är 

vid telefonsamtal.  

Inte låta dokument ligga 

framme. Går man ifrån 

kontoret är det viktigt att 

vända bort papper/handlingar 

så att inte känslig information 

ligger framme. 

Endast rätt personer 

ska få tillgång till 

informationen. Om en 

utomstående part vill 

ha information ska 

samtycke inhämtas av 

berörd part. 

Inte vidarebefordra, 

faxa eller på annat sätt 

dela utan att 

kontrollera att 

informationen når 

behörig person och 

inte kan läsas av 

obehöriga. 

Hantera informationen 

varsamt. 

Förvara informationen 

på rätt sätt. 



 

 

Sparande av 

känslig information 

Göra det på ett säkert sätt och 

att man verkligen får ner rätt 

uppgifter. 

Inte spara på skrivbordet, utan 

i sin hemkatalog.  

Slänga dokument när de inte 

behövs längre. 

Inte spara ned information 

med namn, dossar osv på 

skrivbordet eller på datorn, 

utan spara ner det på system 

som används för de sökande 

och inte någon annanstans. 

Inte spara någonting via mail 

eller liknande, men om det 

sker, skall det se till att 

raderas. 

Spara det i rätt akt och 

inte spara någon 

annanstans än deras 

program.  

Använda säkra platser 

där obehöriga inte kan 

se informationen. 

Endast blir tillgängligt 

i personens akt. 

Endast blir tillgängligt 

för personalen. 

 



 

 

Bilaga C – Kommunikation 

Kategori Begrepp Data statlig myndighet Data kommun i 

Skaraborg 

Kommunikation Kommunikation 

med utomstående 

part 

Inte ge ut sekretessbelagd 

information.  

Säkerställa att det är rätt 

person. 

Endast ge ut generell 

information, och inget 

ärendespecifikt eftersom det är 

svårt att säkerställa vem som 

tar emot informationen. 

Alltid veta vem man pratar 

med, och vet man inte det så 

skall man fråga. 

Vet man vem man pratar med 

så vet man vilken typ av 

information man kan lämna ut.  

Undvika att skicka 

dossnummer och namn på 

sökande i samma mail. 

Kontrollfrågor kan användas 

för att säkerställa identitet. 

Genomföra 

återuppringningar till 

personer från andra 

myndigheter eller 

personer man är osäker 

på om det ska 

utlämnas 

sekretessbelagd 

information. 

Försäkra sig om att 

man kommunicerar 

med behörig person. 

Inte lämna 

sekretessbelagd 

information via mail. 

Alltid ha medgivande 

från klienten. 

Inte nämna 

personuppgifter via 

mail. 

Endast lämna ut 

offentlig handling som 

alla har tillgång till. 

Kommunikation 

med kollega 

Säkerställa att 

informationsdelningen är till 

rätt person och säkerställa 

mailadressen eller 

telefonnumret. 

Inte lämna ut mer information 

än nödvändigt. 

Aldrig använda namn i mail. 

Tänka på att andra obehöriga 

personer kan höra 

informationen som delas, 

exempelvis på buss. 

Tänka på vad man skriver och 

delar i mailet. 

Andra kollegor kan även höra 

samtalet över telefon.  

Aldrig lämna 

sekretessbelagt 

information via mail.  

Tänka på 

sammanhanget när 

man pratar med 

kollegan angående 

ärendet. 

Pratar man om 

sekretessbelagd 

information skall det 

vara avskilt och utan 

risk att andra kan höra 

samtalet. 

Det skall inte gå att 

tyda vem ärendet 

gäller. 



 

 

Informationen kan 

vara offentlig 

handling. 

 



 

 

Bilaga D – Motivation 

Kategori Begrepp Data statlig myndighet Data kommun i 

Skaraborg 

Motivation Förmåga att 

applicera kategorin 

Lagar, 

förordningar, 

policyn och rutiner 

Alla regler är inte lätta att 

applicera och sedan följa upp.  

Kan förlänga arbetet. 

Reglerna är inte lätta att 

applicera, då det skall göras en 

enskild prövning vid varje 

tillfälle.  

Finns ingen tydlig gräns 

mellan rätt och fel vilket gör 

reglerna svåra att använda. 

De efterföljs och är lätta att 

applicera. 

Rätt bra men ibland är det 

svårt.  

Kollar upp saker när vi är 

osäkra. 

Anses lätta att 

applicera.  

Tar för givet att IT-

gruppen uppdaterar 

personalen om 

informationen som 

krävs i det dagliga 

arbetet. 

Finns vissa regler som 

inte är så tydliga. 

Efterlevs bra. 

Kan finnas vissa 

rutiner, förordningar 

eller policy som kan 

vara svåra att tyda. 

Inte fått någon 

genomgång på detta. 

Värdet i att följa 

kategorin Lagar, 

förordningar, 

policyn och rutiner 

Väldigt viktigt då det gäller 

andra personers liv som kan ha 

flytt på grund av livshot. 

Finns kollegor som är 

engagerade i frågan och gärna 

delar med sig av sin kunskap 

och ställer upp när det behövs. 

De rent praktiska 

säkerhetsrutiner (som att dra ut 

tjänstekortet från datorn när 

man inte sitter vid den) 

värdesätts kanske inte lika 

mycket. 

Ligger till grund för arbetet. 

Leder till rättssäkerhet och lika 

behandling.  

Finns ett gott värde för 

detta. 

Önskar ett ”lätt” sätt 

att klara och följa 

dessa genom klara 

rutiner, då det inte 

finns tid att på egen 

hand söka upp dessa. 

Mycket viktigt att följa 

lagar, förordningar, 

policy och rutiner. 

Vill gärna följa detta 

och strävar efter det. 

Belöning i att följa 

kategorin Lagar, 

förordningar, 

policyn och rutiner 

Vi ska följa lagarna och det 

ska inte komma med någon 

belöning om man skulle följa 

lagarna. 

Ingen motivering alls, vilket 

kanske är en konsekvens av att 

det inte är värdesatt. 

Det tas för givet att vi 

ska följa lagar och 

regler som finns. Gör 

man inte detta uppnås 

inte kraven ledningen 

kräver för att fortsätta 



 

 

Inget lönetillägg eller belöning 

utan det är självklart att det 

följs. 

Uppskattning från kollegor 

eller teamledare är vanligt och 

det är viktigt då det blir en 

bekräftelse på att man gör ett 

bra jobb. 

Chefen ser man inte mycket 

utav. 

sitt arbete inom 

verksamheten. 

Upplever ingen form 

av belöning för att 

man följer dessa.  

Det är stommen i 

arbetet och skall följas. 

Har inte upplevt att det 

förekommer någon 

belöning i någon form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga E – Scenarie 1 

Kategori Begrepp Data statlig myndighet Data kommun i 

Skaraborg 

En tredje person 

ringer angående 

information om 

en klient. Detta 

kan vara ett 

företag eller en 

relaterad person 

till klienten. 

Vad finns det för 

risker med detta 

samtal? 

Att den personen kan ha 

skadliga åtsikter med den 

informationen den kan få 

under samtalet. 

Asylspionage 

Sökande kanske inte vill att 

den tredje personen ska få 

informationen. Den tredje 

personen kanske använder 

informationen på ett sätt som 

är negativt för klienten den 

tredje personen kan i sin tur 

sprida informationen till andra 

människor som gör att den kan 

komma i fel händer. 

Lämna aldrig ut information 

om en person till en annan. 

Det finns stora risker att vi 

skadar sökande. 

Det är stor risk att vi lämnar ut 

information till en person som 

inte har med ärendet att göra. 

Vi måste veta vem vi pratar 

med, ta reda på om det finns 

en fullmakt i ärendet mm. 

Någon kan ha en 

konflikt med klienten 

eller ha andra syften 

som inte är uppenbara. 

Att klienten inte vill 

att information lämnas 

till tredje person och 

att "fel" person får 

informationen. 

Samtalet kan spelas in. 

Risk för att man 

avslöjar att klienten är 

aktuell/förekommer 

hos oss. Risk för att 

man lämnar ut 

information/uppgifter 

som personen inte har 

rätt att veta. Personen 

lämnar felaktig 

information. 

Att bekräfta att det är 

ett ärende hos oss, att 

ge ut sekretessbelagd 

information genom att 

försöka styra av 

samtalet. 

 

Hur vanligt 

förekommande är 

riskerna? 

Väldigt då vi i kundservice 

teamet har enhets telefonen. 

Vanliga. 

Det händer dagligen att det är 

andra än den sökande som 

ringer. 

Jag har mest kontakt med gode 

män. Men detta är något som 

kan hända om man har vår 

enhetstelefon eller 

enhetstelefon för 

ensamkommande barn, där kan 

vem som helst i princip i ringa 

in.   

Relativt vanligt. 

Det ringer ofta en 

tredje person men 

oftast finns 

medgivande. 

Inte så vanligt 

förekommande. Känns 

som en vanlig situation 

som man haft flera 

gånger och vet hur 

man ska hantera. 

Mycket vanligt 

förekommande. 

Viktigt att vi är 

uppmärksamma på 



 

 

 vem som ringer och 

vad vi förmedlar. 

Hur allvarliga kan 

konsekvenserna av 

riskerna? 

Väldigt då det rör sig om en 

annan persons liv. 

Mycket allvarliga. Klienterna 

vi möter är redan i en utsatt 

situation (vissa även i en 

farlig), att lämna ut 

information till "fel" person 

kan därför innebära allvarliga 

konsekvenser för klienten 

De kan bli mycket allvarliga 

för sökande och för den som 

begår tjänstefel. 

Det kan drabba den sökande 

negativt om känslig 

information lämnas ut. Den 

sökande kanske är flykting 

eller utsatt för hot och lämnar 

vi ut information till fel person 

utsätter vi sökande för fara. 

Det kan i sin tur ge ett sämre 

förtroende/tilltro för 

myndigheten och för dom som 

arbetar på myndigheten.    

Att man agerar utifrån 

informationen och tar 

beslut som skadar 

klienten eller dennes 

närstående. 

Mycket allvarliga 

speciellt om det råder 

sekretessmarkering på 

klienten. 

Konsekvenserna av 

riskerna kan bli stora. 

Känsliga uppgifter kan 

komma i fel händer 

och skada den enskilda 

personen. 

Att vi ger ut 

sekretessbelagd 

information till 

personer som inte ska 

ta del av det. Att vi 

röjer information som 

kan vara direkt 

skadligt för andra eller 

som kan kränka 

personer vi arbetar 

med. I skyddsärendet 

är det exempelvis extra 

viktigt, då det kan röja 

en person vistelse och 

utsätta dem för akut 

fara. 

Vilka lagar, 

förordningar, 

policyn och rutiner 

anses vara 

applicerbara? 

LMA och sekretess lagen. 

Sekretess. 

Jag upplever att det är alltid 

svårt att göra en korrekt 

bedömning då man vill hjälpa 

sökande, underlätta för dem. 

Men man kan använda 

sekretesslagen och lagen om 

mottagande av asylsökande. 

Offentlighet och 

sekretesslagen och 

förvaltningslagen. Jag har inte 

bra koll på alla lagars namn 

Rätten att vara anonym 

när man informerar 

Socialtjänsten, men 

också lagen om 

sekretess. 

Personuppgiftslagen 

samt sekretesslagen. 

Sekretesslagen. 

Våra rutiner, PUL- och 

sekretesslagen. 



 

 

men använder det som jag har 

fått utbildning (vilket är 

baserat på lagar mm) och "sunt 

förnuft". 

Hur upplever du de 

flesta skulle agera i 

denna situation? 

Inte säga något som är 

sekretess belagt. 

De skulle lämna generell 

information om de lagar och 

förordningar som finns, men 

inte lämna ut någon 

information som är specifik för 

klienten. 

Jag tror att de flesta gör en rätt 

bedömning i varje enskilt fall. 

Man ställer frågor (vem är det 

som ringer, varför vill man 

veta informationen mm). Dom 

flesta säger hellre för lite än 

för mycket. 

Ta emot informationen 

men inte lämna ut 

kännedom om 

klienten. 

Att inte uppge om 

klienten är aktuell 

sedan kontakta 

klienten och informera 

om vem som ringt. 

Skriva ner den 

information som 

personen lämnar, läsa 

upp det man skrivit så 

man uppfattat det rätt 

och sedan hänvisa till 

sekretess att man inte 

kan svara på frågor. 

Jag upplever att många 

blir osäkra i situationer 

som kan uppkomma 

när någon ringer om 

ett ärende. Det är 

viktigt att inte röja att 

de ens är ett ärende 

hos oss. Vilket är ett 

lätt misstag att göra. 

Viktigt att tänka: "jag 

kan varken bekräfta 

eller dementera om 

detta är ett ärende hos 

oss". Vi pratar aktivt 

om hur vi ska hantera 

liknande situationer 

vid enhetsträffar och 

andra sammanhang. 

Vad är den största 

orsaken till att du 

tror att ni på er 

myndighet agerar 

på detta sätt som du 

beskriver? 

För vi ska tänka på 

asylsökandes bästa i alla 

situationer. 

Vi är medvetna om riskerna 

med att lämna ut 

informationen till fel person. 

Vi arbetar för att hjälpa 

sökande. Och då kan det 

Det kan vara viktig 

information som måste 

utredas, klienten måste 

också skyddas mot 

angrepp från annan 

person. 

För att vi möter många 

människor i utsatta 



 

 

ibland bli fel för vi tror att vi 

hjälper dem. 

Därför att man alltid utgår från 

den sökande, man gör det som 

är bäst för hen och agerar 

därefter. Många av dom 

sökande har varit med om 

hemska saker och det har inte 

alla med att göra. 

situationer och det är 

en rutin i arbetet att 

inte lämna ut 

information till 

oberörda eller utan 

medgivande. 

Utifrån information 

om hur man bör agera 

i dessa lägen. 

Det är många nya 

socialsekreterare på 

plats och det medför 

viss osäkerhet. Det är 

viktigt att hela tiden 

ifrågasätta personer 

som ringer för att 

kontrollera att det är 

rätt personer som får 

information. 

 



 

 

Bilaga F – Scenarie 2 

Kategori Begrepp Data statlig myndighet Data kommun i 

Skaraborg 

Ni träffar på en 

tredje person 

ute på fält som 

börjar fråga 

angående 

information om 

en klient. Detta 

kan vara ett 

företag eller en 

relaterad person 

till klienten. 

Vad finns det för 

risker med detta 

samtal? 

Skadliga åtsikter för sökande. 

Samma risker som föregående; 

asylspionage, information till 

fel person, personen får 

information som kan användas 

på ett sätt som är skadligt för 

den sökande, den tredje 

personen kan i sin tur sprida 

informationen till andra 

människor som gör att den kan 

komma i fel händer. 

Stora risker för sökande. 

Som i tidigare scenario. 

Personen har avsikter 

som inte gagnar 

klienten 

Att fel person får 

information, vilket kan 

få konsekvenser för 

klienten. Ute på fält 

kan även andra 

personer "höra". 

Samtalet kan spelas in. 

Risk att information 

som personen inte bör 

ha tillgång till lämnas 

ut. 

Att ej bekräfta eller 

dementera att det är ett 

ärende hos oss. Att 

inte delge 

sekretessbelagd 

information trots att de 

ligger på. 

Hur vanligt 

förekommande är 

riskerna? 

Mindre för oss utan mer för 

boende teamet. 

Ganska vanliga. 

Stora och mycket 

förekommande. 

Detta är inte vanligt 

förekommande eftersom vi 

arbetar på kontoret. Den enda 

gången vi är ute på fält är om 

man exempelvis har möten 

med kommun, socialtjänst och 

likande. 

Ganska vanligt. 

Inte vanligt. 

Inte så vanligt. 

Inte lika vanligt. Oftast 

så sker de i 

sammanhang där 

klienten finns med och 

därför kan den ge sitt 

samtycke eller inte att 

sekretessbelagd 

information får delges. 

Hur allvarliga kan 

konsekvensen av 

riskerna vara? 

Väldigt. 

Mycket allvarliga. 

De kan bli allvarliga för 

sökande och tjänstemannen. 

Som i tidigare scenario. 

Man låter sig påverkas 

och agerar utifrån 

felaktig information, 

kan allvarligt skada 

klienten. 

Mycket allvarliga. 

Kan bli allvarligt om 

information kommer 



 

 

ut som inte är 

offentlig. 

Det är allvarligt att 

sekretessbelagd 

information ges ut till 

personer som inte är 

part i ärendet. Både 

utifrån skydd men 

också utifrån att 

undvika kränkande 

situationer för våra 

klienter. 

Vilka lagar, 

förordningar, 

policyn och rutiner 

anser du vara 

applicerbara i 

scenariot? 

LMA och Sekretess lagen. 

Sekretess. 

Lagen om sekretess och Lagen 

om mottagande av 

asylsökande. 

Offentlighet och 

sekretesslagen. 

Finns inget 

applicerbart eftersom 

vi har sekretess och 

inte lämnar ut någon 

information om 

klienter. 

Personuppgiftslagen 

och sekretesslagen. 

Sekretesslagen. 

Återigen PUL- och 

sekretesslagen. 

Hur upplever du de 

flesta skulle agera i 

denna situation? 

Har inte någon informationen 

om detta. Men skulle anse att 

vi skulle säga att vi inte kan 

säga något. Dessutom har vi 

inte all informationen på fältet. 

De skulle inte lämnat ut 

information. 

Jag tror att reglerna efterföljs. 

Som i tidigare scenario. 

Förklara att man 

arbetar under sekretess 

och inte kan lämna ut 

några upplysningar, 

inte ens att man känner 

till klienten i fråga. 

Att inte ge någon 

information till 

personen utan 

medgivande och 

informera klienten. 

Inte svara på specifika 

frågor om personer 

utan försöka svara mer 

generellt. 

Vissa är nog osäkra 

men jag tror att vi är 

duktiga på att 

undkomma riskerna, 

att inte delge 

information utan 

samtycke. 



 

 

Vad är den största 

orsaken till att du 

tror att ni på er 

myndighet agerar 

på detta sätt som du 

beskriver? 

Mån om asylsökande. 

Vi är medvetna om riskerna. 

- 

Som i tidigare scenario. 

Risken att någon vill 

skada klienten eller 

dennes närstående. 

Utifrån rådande lagar 

och rutiner. 

Utifrån erfarenhet och 

kollegors arbetssätt. 

Vi pratar ofta om att 

inte delge information 

utan samtycke. Detta 

är en levande dialog i 

vårt dagliga arbete. 

 



 

 

Bilaga G – Scenarie 3 

Kategori Begrepp Data statlig myndighet Data kommun i 

Skaraborg 

Ni arbetar med 

ett fall och blir 

avbrutna av en 

kollega som 

knackar på 

dörren eller 

ringer på 

telefonen. Ni 

lägger ifrån er 

arbetet för att 

hjälpa kollegan. 

Vad finns det för 

risker med detta 

scenario? 

Att man glömmer arbetet och 

vad det arbetet handlade om. 

Man lämnar sin arbetsplats 

utan att plocka undan 

sekretessbelagda dokument 

och dra ut sitt tjänstekort från 

datorn. 

Kan tappa viktig information 

som glöms bort. Fel person 

kan se uppgifter. 

Om man bli avbruten mitt i ett 

arbete kanske man glömmer 

bort viktiga saker. Man kanske 

går ifrån sitt rum och lämnar 

viktiga handlingar framme så 

att alla kan se dom. Man 

kanske kan stänga av sin 

telefon vid ett sånt här 

tillfälle? 

Att man låter 

handlingar ligga 

framme i rummet och 

obehöriga kan läsa 

informationen. 

Att material blir 

synligt för en kollega 

som är oberörd, 

exempelvis arbetar på 

en annan enhet. 

Risk att personer som 

inte är insatta i ärendet 

får tillgång till 

information. 

Att man glömmer att 

stänga ner dokumenten 

som finns på datorn 

och lämnar datorn 

öppen utan att 

skärmlåsa. Att man 

lägger ner 

sekretessmaterial i 

aktskåpet och inte 

lämnar det öppet på 

skrivbordet. Att man 

tappar viktig fokus på 

det som genomförs. 

Hur vanligt 

förekommande är 

riskerna? 

Väldigt då vi jobbar i team. 

Mycket vanliga. De flesta 

hamnar nog i en sådan här 

situation dagligen. 

Varje dag. 

Vi frågar varandra ofta men då 

gäller det mer småsaker. 

Ganska vanligt. 

Vanligt att bli avbruten 

och få hjälpa andra 

men inte att tredje 

person får tillgång till 

det ärende man arbetar 

med just då. 

Förekommer men då 

vi jobbar nära med 

varandra i ärendena i 

just vår arbetsgrupp så 

känns det inte som en 

risk. Kommer en 

kollega från en annan 

arbetsgrupp så tänker 



 

 

man mer på att lägga 

undan arbetet. 

Ganska vanligt tror 

jag. Det är viktigt att 

trots att vi alla skrivit 

på sekretessavtal ska 

inte alla få möjlighet 

att ta del av alla 

ärenden. 

Hur allvarliga kan 

konsekvenserna av 

riskerna vara? 

Väldigt allvarliga då vi arbetar 

med mäniskors liv. 

Ganska allvarliga. 

Kan bli allvarliga. 

Viktig information kan gå 

förlorad. 

Eftersom alla inom 

enheten arbetar under 

sekretess minimeras 

riskerna. 

Beroende på vem det 

är som knackar på 

eller ringer kan 

konsekvenserna 

självklart blir mer eller 

mindre allvarliga. 

Inte så allvarliga. 

Mycket allvarligt. 

Sekretessbelagd 

information ska inte 

andra än berörda parter 

bli medvetna om. Det 

handlar om skydd men 

även om att inte 

kränka våra klienter 

med information som 

vi försäkrat dem om 

inte ska lämnas ut. 

Vilka lagar, 

förordningar, 

policyn och rutiner 

anser du vara 

applicerbara i 

scenariot? 

Sekretess lagen. 

Sekretess. 

- 

Vet inte. 

Vet ej. 

Personuppgiftslagen 

och sekretesslagen, 

säkerligen andra 

rutiner och riktlinjer 

inom förvaltningen. 

Vet inte. 

Återigen PUL- och 

sekretesslagen. 

Hur upplever du de 

flesta skulle agera i 

denna situation? 

Hjälpa kollegan och lägga 

ifrån sig sitt arbete. 

Många skulle nog lämna sin 

arbetsplats utan att dra ut 

Hjälpa kollegan och 

låta handlingarna ligga 

kvar. 

Att man skulle lägga 

undan arbetet och 



 

 

tjänstekortet och plocka undan 

sekretessbelagda dokument. 

- 

Dom flesta kommer att hjälpa 

sin kollega. 

hjälpa kollegan för att 

sedan fortsätta arbetet 

med klienten. 

De närmsta kollegorna 

i samma arbetsgrupp 

skulle inte lägga undan 

papper och skulle 

heller inte kolla på det.  

Kommer någon annan 

kollega in från en 

annan arbetsgrupp så 

lägger man undan det. 

Vi måste nog hjälpa 

varandra att påminna 

oss om att stänga ner 

och lägga undan 

dokument när vi 

lämnar kontoret eller 

hjälper andra. Ibland 

är det nog lätt att detta 

glöms bort. 

Vad är den största 

orsaken till att du 

tror att ni på er 

myndighet agerar 

på detta sätt som du 

beskriver? 

Vi hjälps åt med allt. 

Stress. 

Detta händer hela tiden. Man 

får försöka hantera det på 

bästa sätt. 

Vi vill ställa upp för varandra. 

Man vill hjälpa 

kollegan snabbt. 

Sekretess och 

tystnadsplikt är 

grundpelare i arbetet. 

Erfarenhet av att det är 

så vi brukar göra. 

Tidsbrist eller 

tidsbesparande, för att 

lätt kunna återgå till 

arbetet. 

 



 

 

Bilaga H – Scenarie 4 

Kategori Begrepp Data statlig myndighet Data kommun i 

Skaraborg 

Ni arbetar med 

ett fall och blir 

avbrutna av en 

medborgare 

som vill 

rådfråga om 

allmän 

information 

angående 

myndigheten. 

Vad finns det för 

risker med detta 

scenario? 

Hän visar det till en annan 

kollega. 

Jag ser inga större risker. 

Klienter är aldrig i närheten av 

min arbetsplats eller lämnas 

ensamma med min dator när 

jag har kortet i. Så länge jag 

bara ger allmän information 

angående myndigheten ser jag 

inga risker. 

Personen som kommer får 

aldrig se information om fallet. 

Som i tidigare scenarion 

Medborgarna har inte 

tillträde till lokalerna, 

alltså inga risker. 

Att personen som 

rådfrågar kan få 

information som denne 

inte ska känna till eller 

få inblick i ett fall. 

Inga risker då inga 

medborgare kan 

komma och avbryta 

oss då de inte har 

tillgång till att komma 

in på våra kontor. I 

övrigt sitter vi inte och 

arbetar med fall på 

annan plats där någon 

kan komma och 

avbryta. 

Att vi ger allmän 

information och 

ingenting som kan 

kopplas till våra 

ärenden. 

Hur vanligt 

förekommande är 

riskerna? 

Har aldrig hänt mig. 

- 

Ej så vanligt. Möjligtvis i 

receptionen, men där går det 

aldrig skydda sökande från att 

andra kan höra samtal eller i 

vissa fall se information. 

Inte vanligt 

- 

Inte alls vanliga. 

Förekommer inte alls. 

Inte så vanligt 

förekommande. 

Hur allvarliga kan 

konsekvenserna av 

riskerna vara? 

- 

- 

Fel person kan få information 

som kan användas på fel sätt. 

Som i tidigare scenarion 

- 

Allvarliga om det är 

fel person vid fel 

tillfälle som frågar. 

Skulle kunna bli 

allvarligt om det 

förekom. 

Viktigt att inte delge 

information till någon 



 

 

som inte part i ärendet. 

Handlar om skydd och 

undvika kränkande 

situationer för våra 

klienter. 

Vilka lagar, 

förordningar, 

policyn och rutiner 

anser du vara 

applicerbara i 

scenariot? 

- 

- 

- 

Offentlighet och 

sekretesslagen, 

förvaltningslagen. 

- 

Offentlighet- och 

sekretesslagen, 

tystnadsplikt. 

Vet inte. 

PUL- och 

sekretesslagen. 

Hur upplever du de 

flesta skulle agera i 

denna situation? 

- 

- 

- 

Vet inte 

- 

Att be om att få 

återkomma till 

medborgaren angående 

frågan eller be 

medborgaren vänta en 

stund. Helt beroende 

på vilket fall man 

håller på med.   

Förekommer inte att vi 

arbetar så. 

Tror att de flesta klarar 

att ge allmän 

information i detta fall 

eller hänvisa dem till 

någon annan om man 

inte har tid i 

situationen med detta 

fallet. 

Vad är den största 

orsaken till att du 

tror att ni på er 

myndighet agerar 

på detta sätt som du 

beskriver? 

- 

- 

Vi försöker alltid tänka på att 

andra inte ska få se eller höra 

sådant som inte rör dem men i 

ex. en reception är det 

oundvikligt. 

Vet inte. 

- 

Vi är en tillgänglig 

kommun och vill 

hjälpa medborgare 

som vill ha 

information eller 

rådfråga samtidigt som 

vi håller hårt på 

sekretess och 

tystnadsplikt. 

Regler. 

Diskussion i helgrupp 

om situationer man 



 

 

kan hamna i som 

socialsekreterare. 

 



 

 

Bilaga I – Scenarie 5 

Kategori Begrepp Data statlig myndighet Data kommun i 

Skaraborg 

Ni tar kontakt 

med en annan 

myndighet, eller 

så tar en annan 

myndighet 

kontakt med er, 

för att diskutera 

en klient. 

Vad finns det för 

risker med detta 

samtal? 

Sekretess. 

Lämna ut för mycket 

information, bara för att det är 

en annan myndighet ska de 

inte rätt att få all information. 

Man måste först kolla om det 

finns grund i lagen för detta. 

Annars begår man tjänstefel 

och då riskerar man att lämna 

ut sekretessbelagd information 

till fel person. 

Att vi lämnar ut information 

som vi inte får. Ibland kanske 

man tror att myndigheter 

emellan får lämna ut alla 

information. 

Den man pratar med är 

inte den person den 

utger sig för att vara. 

Att det blir fel person 

som tar kontakt eller 

kontakt tas med. Och 

att information som 

inte ska lämnas ut kan 

lämnas ut fel. 

Sekretessen bryts. 

Personer får tillgång 

till information som de 

inte ska ha tillgång till. 

Risk för att det sprids 

vidare till annan 

person. 

Att man pratar om 

ärendet utan ett 

samtycke eller begäran 

om uppgifter från den 

kommunen. 

Hur vanligt 

förekommande är 

riskerna? 

Väldigt. 

Ganska vanliga. 

Dagligen. 

Det händer ofta att vi har 

kontakt med olika 

myndigheter men vi tänker oss 

för innan vi lämnar ut 

information 

Inte så vanligt. 

Det är mycket vanligt 

med kontakt mellan 

andra myndigheter 

men alltid med 

medgivande från 

klienten att kontakt får 

tas. 

Inte vanligt 

förekommande. 

Mycket. 

Hur allvarliga kan 

konsekvenserna av 

riskerna vara? 

Väldigt. 

Ganska allvarliga. 

Mycket allvarliga. 

Vi har brutit mot lagen. Det 

kan påverka den sökande men 

jag tror att det allvarligaste 

som händer är att vi har gjort 

fel. 

Man lämnar ut 

information till 

obehöriga angående en 

klient. 

Självklart allvarliga 

om information som 

inte får lämnas ut 

lämnas till fel person. 

Vet inte. 



 

 

Viktigt att begäran 

eller samtycke finns 

annars går vi emot 

lagen. 

Vilka lagar, 

förordningar, 

policyn och rutiner 

anser du vara 

applicerbara i 

scenariot? 

LMA och sekretess lagen. 

Sekretess. 

Se tidigare lagar. 

Offentlighet och 

sekretesslagen och 

förvaltningslagen. 

- 

Offentlighet- och 

sekretesslagen, 

personuppgiftslagen. 

Sekretesslagen. 

PUL- och 

sekretesslagen. 

Hur upplever du de 

flesta skulle agera i 

denna situation? 

Säker ställa att det verkligen är 

en myndighet. 

Det finns en stor osäkerhet just 

i sådan situationer. Vissa 

skulle lämna ut för mycket 

information. Många skulle be 

att få återkomma för att 

rådfråga kollegor om vilken 

information som är lämplig att 

lämna ut. 

- 

Vi tar alltid reda på om vi får 

lämna ut informationen och vi 

rådfrågar varandra när vi är 

osäkra. 

Försäkra sig om vem 

det är man 

kommunicerar med. 

Alltid utgå från 

medgivande från 

klienten. 

Att man utbyter 

information och sedan 

får den andre läsa 

igenom det man skrivit 

så att det uppfattas rätt. 

Informerar om vad 

informationen ska 

användas till och vilka 

som får tillgång till 

det. 

Vi är nog ganska bra 

på att begära intyg och 

eller samtycke. 

Vad är den största 

orsaken till att du 

tror att ni på er 

myndighet agerar 

på detta sätt som du 

beskriver? 

Sekretess är viktigt. 

Osäkerhet, okunskap. 

- 

Vi vill helt enkelt inte göra fel. 

Sekretess och skydd av 

klienten. 

Att lagar och riktlinjer 

är stommen i arbetet 

samtidigt som det är 

viktigt att hjälpa 

klienten. 

Rutiner. 

Diskussioner om 

liknande situationer i 

helgrupp. 

 



 

 

Bilaga J – Scenarie 6 

Kategori Begrepp Data statlig myndighet Data kommun i 

Skaraborg 

Ni avslutar 

arbetet för 

dagen och skall 

spara ner filerna 

ni arbetat med. 

Både 

pappersformiga 

filer och digitala 

filer på datorn. 

Vad finns det för 

risker med detta 

scenario? 

Sekretess och brand och stöld 

risker. 

Spara på skrivbordet, vilket 

innebär att t.ex. hackare eller 

kollegor skulle kunna få tag på 

informationen. 

Pappersfiler ska in i 

dossrummet och in i söks akt 

och när det gäller datorn så 

sparar man på den personens 

akt och ingen annanstans. 

Information kan tillviss del gå 

förlorad om datasystemen 

kraschar, man kanske sparar 

ner saker på ställen som inte 

säkra, man kanske låter 

pappersfiler ligga framme så 

att alla kan se vad som står. 

Man missar att låsa in 

dokument i 

arkivskåpet, man 

sparar ner filer på 

öppna platser. 

Att materialet inte 

plockas bort och 

oberörda kan se 

materialet. 

Sparas på fel ställe. 

Virus. 

Att inte spara det vårt 

riktiga dokument och 

att vi inte lägger ner 

filerna i aktskåpet. 

Hur vanligt 

förekommande är 

riskerna? 

Väldigt vanliga då det händer 

varje dag. 

Inte så vanliga. 

Ibland kan papper ligga kvar 

på skrivbordet men detta är 

inte ok. 

Mycket sparas ner i sökandes 

akt i systemen och alla 

papperfiler ska låsas in ett 

brandskyddat rum över natten. 

Digitala filer måste sparas på 

ett ställe där alla som ska ha 

tillgång till filen, har det. 

Inte så vanligt. 

Inte vanligt. 

Vet inte. 

Vanligt. 

Hur allvarliga kan 

konsekvenserna av 

riskerna vara? 

Allvarliga då det skulle kunna 

vara en annan personer som 

kan ha skadliga avsikter. 

Mycket allvarliga. 

Mycket allvarliga. 

Information kan gå förlorad 

och obehöriga kan få ta del av 

informationen. 

Obehöriga kan komma 

åt informationen. 

Mycket allvarliga om 

uppgifter ligger 

framme eller inte 

sparas ordentligt. 

Allvarliga. Personlig 

information och 

uppgifter kommer ut. 



 

 

Viktigt att vi låser in 

information så att 

andra inte får ta del av 

sekretessbelagd 

information. 

Vilka lagar, 

förordningar, 

policyn och rutiner 

anser du vara 

applicerbara i 

scenariot? 

LMA och Sekretess lagen. 

Sekretess. 

- 

Som i tidigare scenario 

Lagen om sekretess, 

PUL. 

Personuppgiftslagen 

och offentlighet- och 

sekretesslagen. 

Vet inte. 

PUL- och 

sekretesslagen. 

Hur upplever du de 

flesta skulle agera i 

denna situation? 

Att vi ska låsa in 

informationen i ett brandsäkert 

rum och vi ska inte ha något 

liggande på våra skrivbord. 

För många skulle nog spara 

dokumenten på skrivbordet, 

men de flesta skulle spara det i 

sin hemkatalog. 

- 

Man tänker alltid på var man 

sparar information, man vill 

spara ner där det är säkrats. 

Vara noga med var 

man sparar ner filer i 

datorn och låsa in 

handlingar när man går 

hem. 

Jag upplever att de 

flesta sparar och 

sorterar in i akter 

innan de går hem för 

dagen. 

Spara enligt de rutiner 

som finns om var på 

datorn man ska spara. 

Viktigt att tänka på det 

men tror att vissa av 

oss lämnar 

sekretessbelagd 

information på bordet. 

Vi är duktiga på att 

stänga ner 

informationen på 

datorn för att inte 

lämna det öppet. 

Vad är den största 

orsaken till att du 

tror att ni på er 

myndighet agerar 

på detta sätt som du 

beskriver? 

Att det är så viktigt att vi blir 

påminda om det hela tiden. 

Stress och okunskap. 

Ibland så kan personal slarva 

omedvetet. 

Vi vill göra rätt.  

 

Vi arbetar under 

sekretess. 

Det är oerhört viktigt 

att saker hamnar på 

rätt plats och att allt 

dokumenteras.  

Rutiner. 



 

 

Tidsbrist och 

obetänklighet. 



 

 

Bilaga K – Kriterier 

Fråga Kritiska kriterier Icke-kritiska kriterier 

1 Nämna lagar.  

Nämna policyn.  

Nämna rutiner.  

Urskilja på lagar, policyn och rutiner.  

2 Endast behöriga personer skall 

få åtkomst till informationen.  

Inte lämna dokument och filer 

offentligt.  

Endast spara ned på delegerade 

platser.  

Kontrollera om mottagaren är 

behörig till informationen som delas.  

 

3 Spara på rätt plats.  

Spara oåtkomligt för obehöriga. 

Inte spara på personliga platser.  

 

4-5 Försäkra sig om vem man pratar 

med.  

Inte dela uppgifter via mail 

telefonsamtal. 

Medgivande från klient.  

 

Obehöriga kan tjuvlyssna på 

samtalet/få tag på informationen som 

finns i mailet.  

 

6 Reglerna är lätta att applicera.  

Kolla upp saker vid osäkerhet. 

De flesta regler är lätta att applicera.  

7 Ser ett stort värde.  

Prioriterande. 

 

8 Chefen visar uppskattning.  Kollegor visar uppskattning.  

Krävs ingen belöning.  

Lönetillägg.  

Scenario  

1-2 Nämna risker.  

Nämna lag, förordning, policy 

eller rutin som är applicerbar på 

scenariot.  

Försäkra sig om vem man pratar 

med. 

Inte dela uppgifter ute på fält/via 

telefonsamtal.  

Medgivande från klient.  

Obehöriga kan tjuvlyssna.  

 

3-4 Nämna risker.  

Nämna lag, förordning, policy 

eller rutin som är applicerbar på 

scenariot.  

Spara ned arbetet.  

Logga ut från arbetsstationen.  

Inte lämna papper/handlingar på 

bordet.  

 

Avsluta arbetet innan man hjälper 

kollegan.  

Inte nämna obehörig information.  



 

 

5 Nämna risker.  

Nämna lag, förordning, policy 

eller rutin som är applicerbar på 

scenariot.  

Försäkra sig om vem man pratar 

med.  

Inte kunna koppla till vilken 

klient man pratar om.  

Se till att kontrollera om 

myndigheten har rätt till att förfråga 

om en specifik information.  

6 Nämna risker.  

Nämna lag, förordning, policy 

eller rutin som är applicerbar på 

scenariot.  

Spara på rätt plats. 

Inte lämna papper/handlingar 

efter sig.  

Inte spara på personliga platser.  

Oåtkomligt för obehöriga.  

 

 



 

 

Bilaga L – Intervjuenkät 

Allmänna frågor 

1. Högsta utbildningsgrad? 

a. Gymnasium. 

b. Högskola. 

2. Hur länge har du arbetat inom myndigheten? 

a. Mindre än 1 år 

b. 1-3 år 

c. 3-5 år 

d. Mer än 5 år 

e. Vill ej svara 

3. Har du någon utbildning inom informationssäkerhet eller IT-säkerhet? Om ja, 

nämn vilka. 

Öppna frågor kring IT-säkerhet 

1. 

a. A. Ge exempel på viktiga lagar, förordningar, policys, regler och 

rutiner det finns gällande IT-säkerhet och vad som är viktigt att tänka 

på och varför är det viktigt att tänka på detta. 

b. Utifrån föregående fråga, hur upplever du att ni på myndigheten 

efterlever dessa regler? 

2. 

a. Vad är de viktigaste att tänka på vid hantering av sekretessbelagd 

information? Motivera gärna ditt svar. 

b. Utifrån föregående fråga, hur upplever du att ni på myndigheten 

hanterar sekretessbelagd information? 

3. 

a. Vad är det viktigaste att tänka på när man sparar ner känslig 

information (ex personuppgifter) på en klient? Motivera gärna ditt 

svar. 

b. Utifrån föregående fråga, hur upplever du att ni på myndigheten 

efterlever reglerna gällande sparande av sekretessbelagd information? 

4. 

a. Vad är det viktigaste att tänka på när man kommunicerar genom 

telefon eller email med en utomstående part? (medborgare, företag 

osv) Motivera gärna ditt svar. 

b. Utifrån föregående fråga, hur upplever du att ni på myndigheten 

efterlever reglerna gällande kommunikation med en utomstående part? 

5. 



 

 

a. Vad är det viktigaste att tänka på när man kommunicerar genom telefon 

eller email med en kollega? Motivera gärna ditt svar. 

b. Utifrån föregående fråga, hur upplever du att ni på myndigheten efterlever 

reglerna gällande kommunikation med en kollega? 

6. Hur upplever du att ni på er myndighet kan följa lagar, förordningar, policyn och 

rutiner? Är samtliga regler lätta att applicera och följa? Motivera gärna ditt svar. 

7. Hur upplever du att ni på er myndighet ser ett värde av att följa lagar, 

förordningar, policyn och rutiner? Motivera gärna ditt svar. 

8. Hur upplever du att ni på er myndighet ser någon belöning i form av exempelvis 

uppskattning av kollegor eller chefer eller lönetillägg om ni följer lagar, 

förordningar, policyn och rutiner? Finns det någon särskild orsak till din 

uppfattning i denna fråga? Motivera gärna ditt svar. 

Scenario 

1. En tredje person ringer er angående information om en klient. Detta kan vara 

ett företag eller en relaterad person till klienten. 

a. Vad finns det för risker med detta samtal? 

b. Hur vanligt förekommande är riskerna? 

c. Hur allvarliga kan konsekvensen av riskerna vara? 

d. Vilka lagar, förordningar, policyn och rutiner anser du vara applicerbara i 

scenariot? 

e. Hur upplever du de flesta skulle agera i denna situation? 

f. Vad är den största orsaken till att du tror att ni på er myndighet agerar på 

detta sätt som du beskriver? 

2. Ni träffar på en tredje person ute på fält som börjar fråga angående 

information om en klient. Detta kan vara ett företag eller en relaterad person 

till klienten. 

a. Vad finns det för risker med detta samtal? 

b. Hur vanligt förekommande är riskerna? 

c. Hur allvarliga kan konsekvensen av riskerna vara? 

d. Vilka lagar, förordningar, policyn och rutiner anser du vara 

applicerbara i scenariot? 

e. Hur upplever du de flesta skulle agera i denna situation? 

f. Vad är den största orsaken till att du tror att ni på er myndighet agerar 

på detta sätt som du beskriver? 

3. Ni arbetar med ett fall och blir avbrutna av en kollega som knackar på dörren 

eller ringer på telefonen. Ni lägger ifrån er arbetet för att hjälpa kollegan. 

a. Vad finns det för risker med detta scenario? 

b. Hur vanligt förekommande är riskerna? 

c. Hur allvarliga kan konsekvenserna av riskerna vara? 



 

 

d. Vilka lagar, förordningar, policyn och rutiner anser du vara 

applicerbara i scenariot? 

e. Hur upplever du de flesta skulle agera i denna situation? 

f. Vad är den största orsaken till att du tror att ni på er myndighet agerar 

på detta sätt som du beskriver? 

4. Ni arbetar med ett fall och blir avbrutna av en medborgare som vill rådfråga 

om allmän information angående myndigheten. 

a. Vad finns det för risker med detta scenario? 

b. Hur vanligt förekommande är riskerna? 

c. Hur allvarliga kan konsekvenserna av riskerna vara? 

d. Vilka lagar, förordningar, policyn och rutiner anser du vara 

applicerbara i scenariot? 

e. Hur upplever du de flesta skulle agera i denna situation? 

f. Vad är den största orsaken till att du tror att ni på er myndighet agerar 

på detta sätt som du beskriver? 

5. Ni tar kontakt med en annan myndighet, eller så tar en annan myndighet 

kontakt med er, för att diskutera en klient. 

a. Vad finns det för risker med detta samtal? 

b. Hur vanligt förekommande är riskerna? 

c. Hur allvarliga kan konsekvenserna av riskerna vara? 

d. Vilka lagar, förordningar, policyn och rutiner anser du vara 

applicerbara i scenariot? 

e. Hur upplever du de flesta skulle agera i denna situation? 

f. Vad är den största orsaken till att du tror att ni på er myndighet agerar 

på detta sätt som du beskriver? 

6. Ni avslutar arbetet för dagen och skall spara ner filerna ni arbetat med. Både 

pappersformiga filer och digitala filer på datorn. 

a. Vad finns det för risker med detta scenario? 

b. Hur vanligt förekommande är riskerna? 

c. Hur allvarliga kan konsekvenserna av riskerna vara? 

d. Vilka lagar, förordningar, policyn och rutiner anser du vara 

applicerbara i scenariot? 

e. Hur upplever du de flesta skulle agera i denna situation? 

f. Vad är den största orsaken till att du tror att ni på er myndighet agerar 

på detta sätt som du beskriver? 

 


