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Sammanfattning 

Svenska myndigheter har krav från föreskrifter att bedriva ett systematiskt 

informationssäkerhetsarbete med hjälp av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). En 

viktig del av informationssäkerhetsarbetet består av att klassificera organisationens information men 

det finns rådande problematik kring klassificeringen där svenska myndigheter bland annat har 

problem med att veta när informationen skall klassificeras. Syftet med denna studie är att försöka 

hjälpa svenska myndigheter genom att förbättra deras riktlinjer i avseende på tidsperspektivet för 

klassificeringen. För att identifiera problemområden och hitta förslag till förbättringar genomfördes 

en fallstudie på riktlinjer och styrdokument för informationsklassificering som svenska myndigheter 

använder samt att ett flertal myndigheter intervjuades för skapa djupare kunskap. Studien visar att 

det finns brister i många av myndigheternas nuvarande riktlinjer och den största bristen är att många 

myndigheter inte alls nämner tidsaspekter, märkning av information eller informationslivscykel i 

dessa styrdokument. Resultaten hoppas kunna hjälpa svenska myndigheter i deras arbete med 

klassificering av information samt att ge insikt för vilka inriktningar framtida forskning kan ta. 

Nyckelord: Information classification, data classification, data labeling 

 

Abstract 

Swedish governmental agencies are required by regulation to conduct systematic information 

security work with the help of an information security management system (ISMS). One important 

part the ISMS is the process of classifying the organization´s information but the agencies are having 

problems with the timescale of when the classification should be performed. The aim of this study is 

to try to help the swedish governmental agencies by improving their guidelines in regards of when to 

perform the classification. In order to identify problem areas and suggestions for improvement of the 

guidelines, a case study and interviews were performed. The case study was performed on guidelines 

and policies that the agencies are using and the interviews were used in order to gain deeper 

knowledge. The study shows that there are flaws concerning the timescale in many of the agencies 

guidelines and the largest flaw is the total lack of mentioning any timescales and aspects such as data 

labeling or information lifecycle management in the guidelines. The hope is that the results of the 

study can be used to help the agencies in their work with the classification of information but also to 

give some insight to which orientation future research can take. 

Keywords: Information classification, Data classification, Data labeling  
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1 Introduktion 

Information och hantering av information är en stor del av dagens samhälle och det växer hela tiden. 

Det innebär också att kravet och nödvändigheten för att skydda information ökar. Avsaknad av skydd 

för information kan ge konsekvenser för organisationer och myndigheter i form av ekonomiska 

förluster, förlust av känslig information och kanske i vissa fall även fara för rikets säkerhet. Bristande 

säkerhet kan även medföra problem för individer i samhället om fel information hamnar i fel händer. 

För att skydda information och upprätthålla säkerheten har myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) ålagt svenska myndigheter att följa föreskriften MSBF 2016:1 (MSB, 2016a) som 

innebär att myndigheterna ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete med hjälp av 

ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). För att arbeta med LIS säger även MSBFS 2016:1 

att standarderna ISO/IEC 27001:2014 och ISO/IEC 27002:2014 ska användas som stöd. 

Informationssäkerhet handlar om att ge information rätt skydd och med skydd menas att 

informationen hålls konfidentiell då det krävs, tillgänglig när den behövs och att informationen inte 

har ändrats av någon, alltså att informationen är riktig. En grundläggande del av arbetet med LIS 

består av att klassificera information, vilket innebär att lämpliga skyddsnivåer för informationen 

måste säkerställas som överensstämmer med informationens betydelse för organisationen (ISO/IEC, 

2014b ). Klassificering är en viktig del för att ett effektivt och säkert arbete skall kunna utföras både 

ur ett tekniskt och administrativt perspektiv. Klassificeringen ger en anvisning till vilka tekniska och 

administrativa skyddsåtgärder som krävs för att hantera och skydda information. 

I dagsläget har svenska myndigheter olika problem med klassificeringsarbetet där ett av problemen 

involverar tidsaspekten för när klassificering ska ske. En studie som MSB utförde 2014 visade att 

endast 41 % svenska myndigheter har fastställt när klassificeringen ska ske. De här problemen kring 

klassificeringen anses delvis kunna komma från ett lågt vetenskapligt intresse för forskning kring 

standarden (Everett, 2011) samt mängden få publicerade artiklar om ISO/IEC 27001 (Fomin, 2008). 

Dessa problem kring när-aspekten för klassificering kommer att undersökas i detta arbete genom att 

använda kvalitativa metoder där en fallstudie samt intervjuer hoppas kunna ge djupare insikt kring 

problematiken. Syftet med arbetet är försöka förbättra riktlinjerna och ge råd till svenska 

myndigheter som är tänkta att underlätta arbetet med att klassificera information.  

Rapporten kommer att vara uppbyggd på följande vis. Kapitel 2 kommer att beskriva bakgrund 

rörande ledningssystem för informationssäkerhet, klassificering, märkning av information och 

informationslivscykeln. Kapitel 3 kommer att hantera problembeskrivningen och det innebär att de 

nuvarande problemen som finns i dagsläget gällande informationsklassificering förklaras. Kapitel 4 

beskriver och motiverar de valda metoderna som använts för att utföra arbetet. Kapitel 5 beskriver 

genomförandet och analysen av fallstudien samt intervjuerna. Kapitel 6 redovisar de resultat som har 

framkommit efter fallstudien och intervjuerna. Kapitel 7 redovisar de dragna slutsatserna samt de 

råd som ges till myndigheterna. Kapitel 8 diskuterar olika tankar och aspekter som har kommit fram 

under arbetets gång. 



2 
 

2 Bakgrund 

Det här kapitlet presenterar bakgrunden till det området som detta arbete rör sig kring.  

2.1 Ledningssystem för informationssäkerhet 

Ett ledningssystem för informationssäkerhet (det engelska namnet är Information Security 

Management System) kan vara ett stöd i form av en standard som används för att arbeta fram 

riktlinjer inom en organisation och som har uppgiften att beskriva hur informationssäkerhetsarbetet 

skall styras. Standarden ISO/IEC 27001:2014 tillhandahåller de krav som krävs för att en organisation 

ska kunna upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra ett ledningssystem (ISO/IEC, 2014a). 

Syftet med att använda ett ledningssystem för informationssäkerhet är att bevara en organisations 

information konfidentiell, riktig och tillgänglig (ISO/IEC, 2014a) men även också för att skapa ett 

systematiskt arbete rörande informationssäkerhet. Användande av ett ledningssystem medför även 

andra fördelar som, ökat renommé genom ISO-certifiering och ekonomiska vinningar genom att 

informationen dels hålls säker men även att information inte heller får onödigt höga skyddsåtgärder 

som i sin tur kostar pengar. För att uppfylla de krav som finns i ISO/IEC 27001 skall ytterligare en 

standard användas, ISO/IEC 27002. Denna standard beskriver en ”code of practice” och ger riktlinjer 

för hur säkerhetskontrollerna i ISO/IEC 27001 skall implementeras (Humphreys, 2008). 

Det övergripande tillvägagångssättet för att skapa och införa ett ledningssystem för 

informationssäkerhet består av följande moment (MSB, 2016b): 

Förbereda: Momentet omfattar att ett dokument skapas där syfte, innehåll och mål med 

ledningssystemet beskrivs. Här måste även ledningen engageras så att det finns tillgängliga resurser 

för genomförandet. Det sista steget är att börja planera projektet.  

Analysera: Det första steget innebär att alla informationstillgångar, interna krav och externa krav 

inom organisationen skall identifieras. Därefter fastställs organisationens skyddsbehov genom att 

klassificera information och utföra riskanalyser. Sista steget innebär att en gapanalys utförs där 

organisationens existerande skydd jämförs med de säkerhetsåtgärder som föreslås i ISO/IEC 27001. 

Utforma: Det första steget använder skyddsbehovet som utgångspunkt för att kunna fastställa vilka 

säkerhetsåtgärder som krävs för att få en god informationssäkerhet. Nästa steg innebär att 

säkerhetsprocesser måste utformas för att kunna uppfylla de tidigare fastställda 

säkerhetsåtgärderna. I det sista steget ska policy och styrdokument skapas och policydokument ska 

beskriva organisationens mål, krav och ansvar. Styrdokumenten ska ange vilka regler och rutiner som 

ska användas för informationssäkerheten. 

Införa: Momentet omfattar skapandet av en förbättringsplan som beskriver vilka ändringar som 

måste utföras för att uppnå de tidigare fastställda säkerhetsåtgärderna och skapande av en 

införandeplan som beskriver de insatser som krävs för att säkerhetsåtgärderna efterföljs. Till slut 

kommer införandet av planerna där till exempel processer ska startas och medarbetare ska utbildas.   

Följa upp: Övervaka är det första steget och det innebär att ledningssystemet måste övervakas för 

att se om informationssäkerheten fungerar som den var avsedd. Nästa steg är granskning som 

innebär att djupare analyser av säkerhetsåtgärder och säkerhetsprocesser ibland måste utföras för 

att se att allt fungerar som det skall. Det sista steget är ledningens genomgång som innebär att 
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bedömningar genomförs för att hitta möjligheter till förbättringar i ledningssystemet, detta syftar 

också till att få kunskap om hur säkerhetsläget ser ut.  

Förbättra: De resultat som framkommer från ledningens genomgång ska användas för att besluta 

vilka förbättringar och prioriteringar som ska genomföras vid nästa verksamhetsplanering, detta i 

syfte för att förbättra ledningssystemet och informationssäkerheten. Nästa del av detta moment är 

att kommunicera förbättringar som betyder att organisationen måste analysera 

kommunikationsbehov och även kommunicera de nya förbättringarna. Det sista steget är fortsatt 

arbete som är ett moment där det beskrivs hur arbetet med ledningssystemet ska tillämpas praktiskt 

efter att systemet har införts. 

2.2 Klassificering av information 

Klassificering av information är ett system som en organisation använder sig av i syfte att bestämma 

känsligheten och tilldela en ägare för information (Collette & Gentile, 2006). Ett bra 

klassificeringssystem skall även innehålla ett tidselement som möjliggör att information kan ändra 

känslighet under sin livstid (Collette & Gentile, 2006).  

Photopoulos (2008) beskriver klassificeringen som ett schema där klassningen möjliggör för en 

organisation att kategorisera informationstillgångar och definiera dess känslighet och 

konfidentialitet. Det är viktigt att utföra klassificering av information för att säkerställa att 

information får en lämplig skyddsnivå som överensstämmer med dess betydelse för organisationen. 

Klassificeringen är även viktig för de som arbetar med information då klassificeringen ger en 

anvisning om hur den bör hanteras och skyddas (ISO/IEC, 2014b). Även märkning av information ger 

en tydlig anvisning om hur information skall hanteras, kap 2.3 beskriver märkning av information. 

För att få en lämplig skyddsnivå på en organisations tillgångar måste en hantering av samtliga 

tillgångar utföras, denna aktivitet är en central del av ledningssystemet. Det första steget i 

hanteringen innebär att alla tillgångarna inom organisationen måste identifieras och inventeras. 

Nästa steg innebär att fastställande av ägare för tillgångar måste utföras samt att fastställa riktlinjer 

för hanteringen av tillgångarna (ISO/IEC, 2014b). Alla identifierade tillgångar måste sedan 

klassificeras olika beroende på tillgångens informationsvärde och kritiska värde för organisationen 

(ISO/IEC, 2014b). För att fastställa skyddsnivå för en tillgång används vanligtvis kategorier i en 

hierarkisk modell där varje kategori har olika tillvägagångssätt för hur tillgången ska hanteras, och 

vilka säkerhetsmekanismer som krävs för att erhålla tillräckligt skydd. Dessa kategorier grundar sig på 

de tre följande kategorier som militären först använde, topphemlig, hemlig och oklassificerad (Bayuk, 

2010). Generellt bör ett minimalt antal kategorier eller nivåer eftersträvas för att kunna bibehålla 

enkelhet och effektivitet eftersom en överdriven mängd nivåer kan försvåra arbetet med 

klassificeringen. Vid införande av klassificeringskategorier är det enligt Photopoulos (2008) oftast 

lättast att börja med tre baskategorier som sedan kan utökas om behov finns.  De tre kategorierna 

beskrivs på följande sätt (Photopoulos, 2008): 

Konfidentiell: Det här omfattar information som är så känslig att om den äventyras kan det ha 

seriösa konsekvenser för organisationen. Konsekvenserna kan till exempel orsaka ekonomiska och 

juridiska problem samt skadat renommé.  Konfidentiell information är endast avsedd för specifika 

användare inom organisationen. Ett vanligt exempel på konfidentiell information är patientjournaler. 
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Intern: Information inom denna kategori är öppen för användning av alla inom organisationen men 

den är inte avsedd att spridas externt. Internt klassificerad information kan omfatta riktlinjer, 

procedurer och interna meddelanden. 

Publik: Denna information har godkänts för att visas offentligt eller är redan offentligt. 

Informationen anses inte vara känslig och behöver då inte heller några skyddsåtgärder. Exempel på 

offentlig information kan vara produktinformation, årsredovisningar eller information på 

organisationens webbsida.  

Om klassificering av information inte utförs så kan en organisation komma att hantera all information 

på samma sätt och det skapar problem genom att känslig information inte får lämpliga 

säkerhetsåtgärder. Det medför i sin tur att värdefull information riskerar att bli äventyrad, t.ex. att 

obehöriga får tillgång till konfidentiell information (Collette & Gentile, 2006, Photopoulos, 2008). 

Everett (2011) påpekar också att, en riskbedömning blir svår att utföra om förståelsen är svag för hur 

känslig viss information är. Hon påpekar även att ökad användning av molntjänster inom 

organisationer kan skapa problem då konfidentiell data riskerar att placeras i molnet om en ordentlig 

klassificering inte har utförts. 

Photopoulos (2008) menar också att klassificeringen är en nödvändig förutsättning för att kunna 

etablera riktlinjer och systemkrav för att hantera insamling, tillgång, lagring, överföring, arkivering 

och förstörelse av information. 

2.3 Märkning av information 

Märkning av information innebär att dokument (fysiska) till exempel märks med en stämpel eller att 

digital information märks med metadata som innehåller t.ex. klassificeringsnivå, tidpunkt för 

skapande och ägare av informationen.   

Enligt ISO/IEC 27002:2014 bör en lämplig uppsättning av rutiner för märkning utvecklas och införas 

som kan kopplas till den modell för informationsklassning som organisationen har valt att använda. 

Standarden säger också att de markeringar som används bör vara lätta att känna igen.  

Det finns flera aspekter för varför märkning av information är en viktig del av klassificeringsarbetet. 

Märkningen kan till exempel motverka att information hamnar i fel händer då t.ex. märkningen 

”konfidentiell” ger en tydlig bild av hur informationen skall hanteras (Collette & Gentile, 2006), 

fortsättningsvis kan även märkning av information hjälpa organisationer att möta de externa krav 

som finns, t.ex. föreskrifter men märkning kan även hjälpa till att upptäcka duplicerad information 

som i sin tur besparar utgifter genom ett mindre behov av lagringsutrymme och säkerhetskopiering 

(Everett, 2011). Märkning av information kan i vissa fall medföra negativa effekter till exempel att det 

kan bli lättare för en angripare att stjäla konfidentiell information eftersom märkningen i sig gör det 

lättarare att identifiera känslig information (ISO/IEC, 2014b). 

Ytterligare en del i informationsklassificeringsprocessen är rutiner för hantering (hanteringsregler). 

Syftet med dessa regler är att beskriva hur information ska hanteras så det överensstämmer med de 

tidigare bestämda skyddsnivåerna. Hanteringsreglerna ska beskriva rutiner för hur hantering, 

bearbetning, lagring och kommunikation av information ska ske (ISO/IEC, 2014b).   
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2.4 Informationslivscykel 

Informationslivscykel eller Information Lifecycle Management (ILM) är en process som visar vilket 

tillstånd information befinner sig i. Hanteringen av informationen i ILM är baserad på att ett 

tidsberoende värde tilldelas till information som skall skyddas. Tilldelningen av detta värde möjliggör 

för att information skall kunna lagras på rätt sätt beroende på informationens värde och även för 

kunna veta när och vilken information som kan raderas (Al-Fedaghi, 2008). Chen (2005) skriver också 

att ordentlig informationsklassificering anses vara en hörnsten i ILM-processen och att kärnan i 

informationsklassificering ligger i att det finns en lämplig informationsvärdering. Short (2007) 

beskriver ILM som en policybaserad IT-systemsstrategi som är framtagen av datalagringsindustrin i 

syfte att behandla problemet med rörlig företagsdata och lagring som baseras på värdet av 

informationen. 

Det övergripande målet med ”Information Lifecycle Management” är att med hjälp av ILM få en 

kostnadseffektiv strategi för att hantera informationstillgångar genom att balansera kostnaden för 

att bibehålla informationen och informationens affärsvärde ( Al-Fedaghi, 2008). Lundin & Rane 

(2011) skriver även att syftet med ILM är informationens hantering under dess livscykel utifrån ett 

tekniskt och organisatoriskt perspektiv. 

De huvudsakliga fördelarna med att använda ILM är enligt Short (2007) att en ökad kontroll över 

informationen uppnås, efterlevnad av lagkrav och även minskade kostnader på grund av att man 

eliminerar redundant lagrad information. I grund och botten är ILM ett system som allokerar resurser 

som berör information och dess lagring och informationen klassificeras olika beroende på vilket 

status den har i livscykel. De olika stadierna i livscykeln beskrivs i ISO/IEC 27002:2014 på följande 

sätt, ”livscykeln för information bör omfatta skapande, bearbetning, lagring, överföring, radering och 

förstörelse”.  

Chen (2005) skriver att det finns tre viktiga uppgifter i ILM som är grundläggande, dessa är 

informationsvärdering, karaktärisering och klassificering och slutligen uppgiftsprioritering och 

optimeringar. Informationsvärdering innebär att opartiskt mäta och jämföra värdet för olika delar av 

information. När värderingen är utförd kan en karaktärisering och klassificering av informationen 

utföras. Karaktärisering innebär att information måste särskiljas med hjälp av olika attribut (t.ex. typ 

av information, ägare av information) för att veta hur informationen sedan skall klassificeras. 

Optimering och prioritering innebär att med hjälp av utfallet från de två tidigare uppgifterna kan 

informationen få rätt eller förbättrad hantering t.ex. i avseende för skyddande eller lagrande av 

information.    
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3 Problembeskrivning 

Arbetet med informationssäkerhet är väldigt viktigt i dagens samhälle men trots detta skriver Fomin 

m.fl. (2008) att det finns få publikationer som berör ISO-standarden och att det även finns en 

avsaknad av vetenskapligt intresse för standarden (Everett, 2011). Även Bergström & Åhlfeldt (2014) 

påpekar att forskningen kring informationsklassificering och de underliggande problemen i 

klassificeringsprocessen har fått liten uppmärksamhet trots att informationsklassificering är en 

central och ofta en obligatorisk aktivitet för organisationer. De nuvarande riktlinjerna för hantering 

av informationssäkerhet har två problem enligt Siponen & Willison (2009), det första är att de är för 

generella (Siponen & Willison, 2009; Bayuk, 2010) eller för universella och det kan potentiellt skapa 

osäkra system. Det andra är att de inte har validerats utan baseras på allmänt accepterade principer 

eller ”best practice” som vissa organisationer använder. Forskarna fortsätter och påpekar att det 

krävs noggranna empiriska studier för att validera riktlinjerna. Även riktlinjerna för just 

klassificeringen av information innehöll problem som upptäcktes i en studie av Park m.fl. (2010) där 

problemet bestod av en avsaknad av eller oklara klassificeringsriktlinjer. Klassificering av information 

är en fundamental del för informationssäkerheten och misslyckas implementeringen av 

klassificeringen kan det leda till problem. Det här kan ha lett till att många organisationer har 

problem att fullfölja projekt som rör klassificeringen (Glynn, 2011; Collette, 2006). En annan 

problematisk aspekt som Bergström & Åhlfeldt (2014) påpekar är bristen av informationslivscykelns 

perspektiv i riktlinjerna och detta kan medföra problem vid arkivering av information och arbeten 

med omklassificering. 

Coles-Kemp (2009) skriver att informationssäkerhetsforskningen traditionellt har inriktats på ett 

teknologiskt och matematiskt perspektiv. Hon menar att detta kan bero på att utmaningarna med 

informationssäkerhet förr ansågs vara mer förknippade med matematiska och teknologiska problem 

än de organisatoriska. Coles-Kemp (2009) diskuterar även att det saknas viktiga organisatoriska och 

sociala teorier som är applicerbara på informationssäkerhet och detta medför praktiska 

konsekvenser genom att det leder till kunskapsluckor. Eftersom det finns problem inom detta 

område efterfrågas mer forskning som riktar in sig på att förenkla säkerhetsmetoderna eller 

standarderna på en akademisk nivå (Siponen & Willison, 2009; Barlette & Fomin, 2008). 

Svenska myndigheter ska enligt föreskrift använda sig av ledningssystem för informationssäkerhet 

som står beskrivet i myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS 

2016:1).  I den nionde paragrafen står det att myndigheten ska klassificera sin information med 

utgångspunkt i krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Efter en undersökning som 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde 2014 (MSB, 2014) framkom det 

att endast 41 % av svenska myndigheter hade fastställt när informationsklassningen skall ske; ”när” 

definieras i detta fall enligt undersökningen som ett visst tidsintervall, vid nyanskaffning av nya 

system eller vid organisationsförändringar. Det betyder att 59 % av myndigheterna vid 

undersökningstillfället inte visste när arbetet med klassificeringen skulle utföras. Samma 

undersökning visade även att 33 % av samtliga myndigheter som deltog inte hade någon fastställd 

modell för informationsklassificering alls, detta trots att det föreligger krav från föreskrift att använda 

ledningssystem för informationssäkerhet där även klassificeringen ingår. Avsaknaden av fastställda 

klassificeringsmodeller kan anses vara ytterligare ett tecken på att nuvarande riktlinjer är otydliga 

och kan vara i behov av att kompletteras med ytterligare beskrivningar och hjälp.  
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3.1 Syfte och forskningsfråga 

På grund av de tidigare beskrivna problem som finns inom området kommer syftet med detta arbete 

vara att försöka förbättra och ge råd rörande riktlinjerna för informationsklassificering till svenska 

myndigheter och detta leder till arbetets forskningsfråga: 

På vilket sätt kan svenska myndigheters riktlinjer förbättras med avseende på när 

informationsklassning skall ske? 

Eftersom myndigheterna upplever problem med att utföra klassificeringar så är det viktigt att försöka 

hitta bättre lösningar på grund av att samhället i stort kan bli lidande om säkerheten för information 

brister. Det är även viktigt att besvara denna problemställning ur ett forskningsperspektiv då 

resultaten från denna studie bidrar till att uppmärksamma problem som finns i dagsläget och ge 

andra perspektiv för forskningen att rikta in sig på i framtiden. 

3.2 Avgränsningar 

Det här arbetet kommer att röra sig i kontexten inom ISO/IEC 27000-serien och mer specifikt för de 

delar som berör klassificering av information, informationslivscykeln och märkning av information. 

Till exempel kommer inte riskhantering eller riskbedömning hanteras.  

3.3 Förväntade resultat 

Det förväntade resultatet är att arbetet ska redovisa förbättrade råd och riktlinjer för när svenska 

myndigheter ska klassificera information. Förhoppningen är att detta leder till att 

informationssäkerhetsarbetet i statliga myndigheter blir effektivare och lättare att genomföra. Detta 

kommer i så fall att gynna både organisationer, myndigheter och individer i samhället eftersom 

informationssystemen kan bli effektivare. Denna studie förväntas även att kunna bidra med att fylla 

kunskapsluckor inom forskningen då fler studier har efterlysts. 
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4 Metod 

I det här arbetet har en litteraturgenomgång gjorts (kap. 2) i syfte att skapa en bakgrund som är 

relevant för den här studien och även för att identifiera problemområden som anses vara viktiga att 

undersöka. Litteraturgenomgången ledde till den ställda forskningsfrågan (kap. 3) och för att kunna 

besvara arbetets frågeställning kommer kvalitativa metoder (Patton, 2002) att användas då det anses 

vara mer passande för den här undersökningen då tanken med denna undersökning är att skapa en 

djupare uppfattning om problemet för att sedan kunna förbättra de nuvarande riktlinjerna.  

Fördelar med kvalitativa metoder är att djupare och mer detaljerad kunskap kan erhållas genom att 

undersöka, hitta förklaringar eller beskriva saker ur andra perspektiv som till exempel ett ”hur”-

perspektiv (Braa & Vidgen, 1999). Resultaten från kvalitativa metoder går även mer på djupet då 

frågeställningar kan justeras för att komma åt specifika kontexter inom ett område. Några metoder 

som är lämpliga är till exempel enkätundersökningar, intervjuer eller fallstudier (Patton, 2002). I det 

här arbetet kommer fallstudier och intervjuer att tillämpas. Fallstudier anses vara passande då 

forskningsfrågor med ett ”hur” eller ”varför”-perspektiv skall besvaras. Intervjuer anses också vara 

passande eftersom en intervjuguide med semi-strukturerade frågor kan användas och detta medför 

att alla får samma frågor men det finns även möjligheter att ställa följdfrågor. Enkätmetoden valdes 

att inte användas eftersom denna studie inte har som syfte att undersöka större populationer eller 

att fånga allmänna uppfattningar, det är inte heller säkert att öppna svarsalternativ ger några svar 

och slutna svarsalternativ ger inte tillräckligt djup. 

Kvantitativa metoder passar bättre för studier där större populationer undersöks med ett begränsat 

antal frågor eller studier där experiment utförs. Experiment eller undersökningar av större 

populationer kommer inte att genomföras i denna studie då det inte skulle ge svar på 

undersökningens frågeställning (Patton, 2002). Intervjuer valdes framför t.ex. enkätundersökningar 

då meningen med intervjun är att skapa en ännu djupare förståelse för hur myndigheterna arbetar 

med klassificeringen i dagsläget. Intervjuer anses vara en ett bra tillvägagångssätt i detta fall för att få 

ett underlag till de förbättrade riktlinjerna.   

4.1 Övergripande metodstrategi 

Den övergripande metodiken kommer bestå av att utföra en kvalitativ studie som omfattar en 

fallstudie med intervjuer. I fallstudien genomförs en kvalitativ dataanalys på insamlat material från 

svenska myndigheter. Därefter kommer en intervjustudie att utföras med syfte att få ytterligare ett 

perspektiv på hur klassificeringsarbetet utförs. Intervjufrågorna kommer att skapas efter att 

fallstudien är genomförd för att veta vilken inriktning intervjuerna ska ta.  

För att stärka studiens resultat kommer triangulering av metoder och data att tillämpas, Patton 

(2002, s 247) skriver att triangulering stärker en studie genom att flera olika metoder kombineras. 

Med kombinerade metoder menas det att flera olika sorters metoder eller typer av data kan 

användas och både ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt kan användas. Den metod som 

har valts för att genomföra detta arbete benämns som metodologisk triangulering av Patton (2002) 

och det innebär att ett flertal metoder används för att studera ett problem. Fördelen med 

trianguleringsmetoden är att studien blir mindre känslig för fel som är kopplade till just en specifik 

metod. Flermetodsstudier med olika typer av data medför minskade hot mot validiteten (Patton 

2002, s 248). Nackdelen med triangulering är det kan vara tidskrävande just för att flera metoder 
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används. Tiden för att genomföra arbetet beräknas ändå vara tillräckligt eftersom den data som 

används i fallstudien redan är insamlad. 

4.2 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången har som syfte att gå igenom tidigare utförd forskning inom området 

informationssäkerhet för att kunna skapa en bakgrund som är relevant för denna studie. Dawson 

(2000) beskriver litteraturgenomgången som ett fundament till hela arbetet och utan detta 

fundament får arbetet begränsad kvalité och akademiskt värde. Denna genomgång ligger även som 

grund för att veta vilken riktning studien skall ta med avseende på vilka kunskapsluckor som finns i 

den nuvarande forskningen. För att genomföra litteraturgenomgången kommer följande iterativa 

process som beskrivs av Dawson (2000) att användas: 

1. Definiera sökning: Första steget innebär att sökområdet och nyckelord måste identifieras. 

2. Utföra litteratursökning: Här genomförs den faktiska sökningen efter litteratur.  

3. Utvärdera material: Utvärdera det insamlade materialet. 

4. Skriva litteraturgenomgång: Själva skrivandet av litteraturgenomgången. 

5. Omdefiniera/förfina: En fortlöpande process där sökområdet omdefinieras och förfinas vid 

behov. 

Litteraturgenomgången inleddes med att identifiera nyckelord som ansågs vara relevanta för att hitta 

vetenskapliga artiklar inom det givna området. Följande nyckelord; ”data classification” och 

”information classification” hittades i en tidigare studie utförd av Bergström & Åhlfeldt (2015) och på 

grund av det användes de även i detta arbete eftersom det är relevanta sökord som har använts i 

tidigare studier inom området. Utöver dessa två nyckelord identifierades även nyckelorden 

”informationsklassificering”, ”Information Lifecycle Management” samt ”data labeling” under 

litteraturgenomgången. Nyckelorden användes sedan som sökfraser på följande vetenskapliga 

databaser: ACM Portal, IEEE Xplore, Springer Link och Google Scholar. De relevanta artiklar som 

identifierades användes sedan för att hitta äldre refererade artiklar samt nyare artiklar som citerade 

de första artiklarna. Några av de referenser som använts i studien är inte vetenskapligt granskade 

artiklar men anses ändå ha värde för studien eftersom de beskriver ”best practice” från 

organisationer och informationsklassning är även ett praktiskt problem och inte bara ett akademiskt 

problem. Litteraturgenomgången kommer vara ett fortlöpande arbete under hela studien.    

4.3 Fallstudie  

För att få en uppfattning om hur klassificeringsarbetet utförs hos svenska myndigheter, kommer en 

fallstudie att utföras där ett stort antal tidigare insamlade dokument från svenska myndigheter 

undersöks. De här dokumenten samlades in i en tidigare studie som utfördes av Bergström m.fl. 

(2016). Det insamlade materialet består av riktlinjer och styrdokument för informationsklassificering 

som svenska myndigheter använder i dagsläget. Syftet med fallstudien är att identifiera mönster som 

tyder på att klassificeringen fungerar inom myndigheten. Dessa mönster kommer sedan att ligga som 

grund för vilken inriktning intervjuerna får samt hur de nya riktlinjerna kan förbättras. 
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Enligt Braa & Vidgen (1999) är fallstudier en bra metod när forskningsfrågor med ett ”hur” eller 

”varför”-perspektiv skall besvaras. I deras artikel (Braa & Vidgen, 1999) beskrivs tre olika varianter av 

fallstudier, ”soft case”, ”hard case” och ”action case”. Denna studie kommer att använda ”soft case” 

som tillvägagångssätt eftersom denna variant främjar en djupare förståelse samt generaliseringen av 

resultat. Varianten ”hard case” valdes bort på grund av att denna variant används när syftet är att 

studera ett smalare område för att kunna göra pålitliga förutsägelser och förklaringar. Den tredje 

varianten ”action case” bedöms inte heller vara passande för denna studie då även denna variant 

används för att studera ett smalare område (t.ex. endast en myndighet) samt att forskaren har som 

syfte att utföra en praktisk förändring inom till exempel en specifik myndighet.   

4.4 Intervju 

Enligt Patton (2002, s.342) finns det tre olika tillvägagångssätt att utföra en intervju på; 

ostrukturerad, semistrukturerad och helstrukturerad. Intervjuerna i denna studie kommer att följa 

det semistrukturerade tillvägagångssättet på grund av att med denna metod skapas en intervjuguide 

där alla frågor, problem och områden som vill täckas med intervjun skrivs ner på förhand. Denna 

metod ser till att alla intervjuade personer blir intervjuade på så liknande basförutsättning som 

möjligt. Fördelarna med den semistrukturerade intervjun är att den blir mer omfattande och 

systematisk när flera personer intervjuas eftersom de problem som vill utforskas redan är 

förutbestämda. Intervjun håller även ett fokus till det bestämda området samtidigt som det tillåter 

att andra perspektiv fångas upp (Patton, 2002). Detaljnivån på den semistrukturerade varianten går 

även att styra (Patton 2002, s.344) vid skapandet för att försöka fånga de mest intressanta frågorna 

för detta arbete. För att få så pålitliga resultat som möjligt av intervjuerna kommer frågorna att 

formuleras enligt riktlinjer/råd som beskrivs av Patton (2002). För att ha en frågestruktur som 

möjliggör för öppna svar är det viktigt att frågor med dikotomier inte förekommer då svaren oftast 

bara blir ”ja” eller ”nej” och dessutom kan frågorna lätt bli ledande om frågor av denna typ används 

(Patton 2002, s.354). En annan grundregel är enligt Patton (2002, s.258) att endast singulära frågor 

skall användas på grund av att tvetydiga frågor med flera innebörder endast skapar förvirring då den 

intervjuade personen inte vet vad frågan verkligen innebär.     

Intervjufrågorna var uppbyggda efter två teman (se bilaga B); Tidsaspekt för klassificering av 

information och märkning av information. Tanken med det förstnämnda temat var att försöka skapa 

en uppfattning om hur de intervjuade myndigheterna arbetar och har för olika synsätt på olika frågor 

som relaterar till tidsaspekten för klassificering av information. Tanken med temat märkning av 

information var att fånga upp synpunkter och myndigheternas arbetssätt med märkning. Den 

avslutande frågan ”Finns det någon relaterad fråga som är intressant som jag inte har tänkt på?” 

användes som ett försök att fånga upp ytterligare lite information eller aspekter som kanske berör 

området för studien. Samtliga intervjufrågor finns i bilaga B. De sammanlagda resultaten av 

intervjuerna skulle sedan användas för att kunna dra slutsatser och besvara forskningsfrågan. 

4.5 Validitetshot 

Validiteten i en studie är enligt Wohlin m.fl. (2012, s.68) det som skapar trovärdighet för hur sanna 

resultaten är, samt att resultaten inte är påverkade av forskarens perspektiv på ett partiskt sätt. För 

att fastställa trovärdigheten för studien är det viktigt att validiteten hanteras redan innan 

undersökningen utförs och det gäller för alla stadier innan undersökningen. Wohlin m.fl. (2012, s.68) 
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beskriver ett system med fyra olika validitetsaspekter som denna rapport kommer följa för att 

fastställa validiteten. 

Konstruktionsvaliditet: Hot mot denna aspekt av validitet innebär att forskaren inte undersöker det 

som studien ursprungligen hade som mål att undersöka. Ett exempel på ett hot kan vara vid en 

intervjusituation där den intervjuade personen och frågeställaren inte tolkar frågorna på samma sätt. 

Validitetshotet blir då att frågorna är felkonstruerade från början (Wohlin m.fl., 2012, s.68). 

För att motverka hot mot själva konstruktionen av studien så måste alla begrepp och konstruktioner i 

studien noggrant definieras och beskrivas. För att ytterligare stärka validiteten kommer fallstudien 

att utföras på en större mängd data som är insamlad från svenska myndigheter och för att få så 

valida resultat som möjligt kommer följande metoder att användas; litteraturgenomgång (se kap. 2), 

fallstudie (se kap. 4.3) och intervjuer (se kap. 4.4).  

Intern validitet: Denna aspekt av validitet är viktig när samband mellan olika orsaker undersöks. 

Hotet uppstår om en forskare undersöker sambandet mellan två faktorer men missar att det kanske 

finns en tredje faktor som påverkar den undersökta faktorn. Är forskaren då inte medveten om hur 

den tredje faktorn påverkar undersökningen så skapas ett hot mot den interna validiteten (Wohlin 

m.fl., 2012, s.68). 

För att få så uppriktiga svar som möjligt är det viktigt att urvalet av intervjupersoner ställer upp 

frivilligt på att vara med i studien då det annars kan ge skeva resultat. Två andra viktiga aspekter som 

är viktiga att ta hänsyn till är att personerna får vara anonyma så att vissa myndigheter inte försöker 

se bättre ut än vad dem egentligen är och att själva intervjuerna inte är för utdragna och håller sig till 

relevanta frågor, då intervjupersonerna annars kan tröttna och ge snabba svar bara för att bli färdig. 

Extern validitet: Denna aspekt berör i vilken utsträckning det är möjligt att generalisera resultaten 

från studien och i vilken utsträckning resultaten är intressanta för utomstående som inte 

undersöktes i fallstudien (Wohlin m.fl., 2012, s.68).  

Med hög extern validitet kommer resultaten att kunna generaliseras och detta är viktigt på grund av 

att resultatet skall kunna användas av olika svenska myndigheter men även andra organisationer som 

arbetar med informationsklassificering. För att öka validiteten och generaliserbarheten är det viktigt 

att rätt fall undersöks så att det går att applicera resultaten på andra fall som har liknande karaktär. 

Validiteten stärks eftersom myndigheter som har fungerande riktlinjer kommer att granskas och 

användas i studien och detta medför att andra myndigheter kommer kunna använda resultatet av 

studien. 

Tillförlitlighet: Wohlin m.fl. (2012, s.69) skriver att denna aspekt handlar om i vilken utsträckning 

insamlad data och analysen är beroende av forskaren som utförde studien. Det betyder att en annan 

forskare vid ett senare tillfälle ska kunna genomföra samma studie och uppnå samma resultat genom 

att använda samma data och samma analys. För att motverka hot mot denna validitetsaspekt 

kommer ett strukturerat tillvägagångssätt användas för fallstudien där de olika myndigheternas 

klassificeringsarbete kommer att kategoriseras för att få en tydlig bild av nuläget. För att få 

tillförlitliga intervjuresultat måste frågorna till intervjuerna vara korrekt formulerade och detta 

kommer kontrolleras med hjälp av handledaren som har en extern syn på arbetet. Samma frågor 

kommer även att användas till samtliga intervjuer för att få ett så pålitligt resultat som möjligt.    
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5 Genomförande och analys 

Följande kapitel beskriver genomförandet av hur den data som har använts i arbetet samlats in och 

analyserats. 

5.1 Genomförande och analys av fallstudie 

Fallstudien kommer att genomföras på delar av tidigare insamlad data som består av riktlinjer och 

styrdokument som svenska myndigheter använder i dagsläget. Fallstudien bestod av att 107 tidigare 

insamlade dokument från 81 olika svenska myndigheter (dokument som omfattar riktlinjer och 

styrdokument för informationsklassificering) granskades genom att samtliga dokument manuellt 

lästes igenom. Syftena med fallstudien var att identifiera all information som på något sätt nämnde 

följande aspekter: tidsaspekt för klassificering, informationslivscykel och märkning men även att 

sammanställa hur många av myndigheterna som inte nämner någon av de tidigare nämnda 

aspekterna alls. För att identifiera den relevanta informationen användes tematiskt kodning och 

analys (Ayres, 2008). Sammanställning av icke nämnda aspekter är också viktigt då det eventuellt kan 

visa på ytterligare aspekter kring den rådande problematik kring klassificering som finns i dagsläget. 

Den relevanta information som identifierades sammanställdes sedan och varje myndighet fick en 

kommentar om innehållet i deras riktlinjer. Kommentarerna användes sedan för att skapa diagram 

som visar fördelningen av fynden. 

5.2 Genomförande och analys av intervjuer 

Det första steget i genomförandet av intervjuerna var att skapa en lista över vilka myndigheter och 

personer som skulle kontaktas. Ett urval av deltagare gjordes genom att använda ett målmedvetet 

urval (Marshall, 1996) där myndigheter valdes ut beroende på hur utförligt beskrivna eller icke 

utförligt beskrivna deras dokument var (de dokument som granskades i kap 5.1) i avseende på 

tidigare nämnda aspekter. Utöver detta valdes även en ”snöbolls”-metod (Patton, 2008) där de 

intervjuade personerna kunde ge egna förslag på andra personer som kunde vara av intresse att 

intervjua. Intervjuerna genomfördes över telefon och detta valdes framför fysiska intervjuer på plats 

eftersom de intervjuade myndigheterna hade stor geografisk spridning och detta hade medfört 

problem att genomföra intervjuerna men detta bedöms inte har påverkat resultaten. Samtliga 

personer som intervjuades informerades om att intervjuerna spelades in men att materialet raderas 

efter att rapporten är slutförd. Samtliga personer garanterades även anonymitet vilket innebär att 

inga namn eller myndigheter kommer att publiceras i denna rapport. Sammanlagt utfördes 11 

intervjuer med nio olika myndigheter och de tog i genomsnitt 15-20 minuter var att genomföra. Alla 

intervjuer transkriberades efter att de var genomförda i syfte att lättare kunna analysera den 

insamlade datan. På grund av att all data inte var relevant för att besvara frågeställningen behövdes 

datamängden reduceras. Det här skedde genom att utföra en tematisk analys på det transkriberade 

materialet för att plocka ut den data som var relevant och gallra bort övrig data. Tematisk analys är 

en strategi för att reducera datamängder genom att kvalitativ data delas upp i segment, 

kategoriseras och summeras för att fånga relevant information (Ayres, 2008). Några exempel på 

teman var om myndigheterna använder ett eller två begrepp för klassificering eller om en modell för 

informationslivscykeln används eller inte. Den tematiska analysen möjliggör även sökning efter 

mönster i kvalitativa datamängder och denna sökning efter mönster användes för att i slutändan 

kunna kategorisera svaren. Samma tillvägagångssätt utfördes på samtliga intervjufrågor för att få en 

tydlig fördelning av hur myndigheterna svarade på frågorna.  
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6 Resultat 

Följande kapitel kommer att redovisa de resultat som framkom efter utförd fallstudie och intervjuer. 

6.1 Resultat av fallstudie 

Sammanlagt granskades 107 dokument som kommer från 81 olika svenska myndigheter. Figur 1 visar 

de sammanlagda resultaten efter att de olika aspekterna delades in i kategorierna: nämner 

märkning, nämner informationslivscykel, nämner tidsaspekt och nämner inget relevant för studien.  

Endast 10 av de granskade myndigheterna benämner på något sätt märkning.  Några exempel på 

benämningar som dokumenten innehöll var ”information ska om möjligt märkas med den 

informationsklass som informationen tillhör”, ”information och tillgångar som bedömts omfattas av 

sekretess ska vara märkt enligt följande” eller ”märkning får dock användas i enskilda fall”. 

 

Figur 1. Diagrammet visar antal myndigheter som nämner, eller inte nämner de undersökta aspekterna. 

Resultaten visar också att det endast är 9 myndigheter som på något sätt benämner 

informationslivscykeln. Dessa benämningar består till exempel av ”klassningen ska beakta hela 

informationens livscykel” och ”planeringen av arkiveringsrutiner av digital information bör ske så 

tidigt som möjligt i informationens livscykel”. 

Det fanns 26 myndigheter som benämner tidsaspekter på olika sätt. Innehållet i några av 

dokumenten ser ut på följande sätt: ”den inledande klassningen görs inför projektstart”, ”information 

ska klassas när en handling inkommer till myndigheten” eller ”det är av vikt att klassningen sker i ett 

tidigt skede”.  
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Slutligen visade resultaten att 65 % (53 st) av alla myndigheter överhuvudtaget inte nämner eller 

hanterar några av aspekterna märkning, informationslivscykel eller tidsaspekter för klassificering av 

information, alltså inget av det som är relevant för detta arbete. 

6.2 Resultat av intervjuer 

Den första frågan var ” Hur avgör ni om information behöver klassificeras?” och fyra av nio 

myndigheter svarade att all information skall klassificeras utan att vidareutveckla svaren. Resterande 

svar varierade för olika myndigheter. En myndighet svarade att det finns hanteringsregler för alla 

handlingar i process eller specifikt för vissa dokumenttyper och dessa regler avgör då om 

informationen måste klassificeras. Ett tydligt mönster som kom fram var att myndigheterna avgör 

”vid behov” om det behöver utföras klassificeringar. Behovet kan uppstå vid stora förändringar och 

anpassningar i system, vid projektutveckling, skapande av handlingar eller produkter och ökat antal 

användare inom verksamheten. 

På frågan ”Hur ofta utförs klassificering i praktiken?” kategoriserades fem av nio myndigheters svar 

till ”periodvis koncentrerat”. Det innebär att det sker mycket klassificeringar i perioder oftast kring 

systemutveckling och vid projekt. Mer konkreta uppskattningar bestod av ”generellt 10 till 20 

klassificeringar om året”, ”en klassificering i månaden i genomsnitt” och ”cirka en klassificering i 

veckan”. De övriga myndigheterna uppgav att det sker mer sporadiskt till exempel någon eller få 

gånger om året och vid upphandlingar.  

Fråga tre, fyra och fem i bilaga B handlar om nyklassificering och omklassificering av information och 

svaren visar för det första att sex av nio myndigheter inte särskiljer begreppen utan använder endast 

begreppet ”klassificering”. Några av myndigheterna tyckte att det kan användas som ett begrepp 

eftersom samma klassificeringsprocess sker vid både nyklassificering och omklassificering och 

dessutom att resultatet blir det samma då samma bedömningskriterier används i båda fall. De 

resterande tre myndigheterna använder båda begreppen och en myndighet motiverade att man 

använder begreppet nyklassificering vid till exempel utveckling av nya verksamhetsfunktioner och att 

begreppet omklassificering är en genomgång av klassificeringen och kontroll av informationsflöde för 

att se om det har tillkommit ny information. Fortsättningsvis svarade åtta av nio myndigheter att en 

omklassificering triggas av förändringar inom verksamheten och att dessa förändringar kan omfattas 

av att behov förändras, lagstiftning, interna styrdokument, förändringar av datamängder, 

utvecklingsarbete och tillägg av fler funktioner i IT-stöd. En av de åtta myndigheterna svarade att det 

sker efter intervall var tredje eller var fjärde år men att förändringar även kunde trigga en 

omklassificering. En myndighet svarade att det triggas av ett intervall som är en gång om året. 

På frågan ”Hur ser ni på tidsaspekten för klassificering?” svarade sju av nio myndigheter att det inte 

ansågs vara nödvändigt att bestämma fasta tidpunkter eller intervaller utan att det räcker när ett 

behov uppstår och förutsättningarna förändras.  De två kvarvarande myndigheterna svarade att det 

sker löpande utan några bestämda intervall. 

Resultaten från frågan ”Hur vet ni när information kan arkiveras?” visade att samtliga myndigheter 

hänvisade till att diverse hanteringsplaner som dokumentplan, dokumenthanteringsplan, arkivregler, 

informationshanteringsplan. Endast tre myndigheter svarade att det finns tidsangivelser för 

arkivering eller gallring av information. En myndighet angav att pappersmaterial får arkiveras efter 

ett år, en annan svarade att papper får gallras efter två år och den sista myndigheten svarade att det 
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kan skilja mellan allt från 1,5 månader till 12 år innan information får arkiveras. En annan intressant 

aspekt som framkom var att fyra av nio myndigheter nämnde samarbete med eller nära samarbete 

med arkivarier för att arbeta med arkivering. Mer intressanta aspekter som rör arkivarier redovisas i 

den sista intervjufrågan. 

Frågan ”Har ni någon modell för informationslivscykeln i era riktlinjer?” visade att åtta av nio 

myndigheter inte använder sig av någon modell för informationslivscykeln. En myndighet har en 

variant av livscykeln som de kallade för ”hantera handlingar” och en annan myndighet använde sig av 

en ”systemlivscykel”. Resultatet visar även att det endast var två myndigheter som tyckte det var 

önskvärt med en sådan modell och en myndighet motiverade med att en modell skulle kunna ge en 

bättre översikt av processen. 

Fråga nio ihop med underfrågor visar om myndigheterna använder märkning av information och 

andra aspekter som rör märkning. Fem av nio myndigheter svarade att man inte använder märkning 

av skyddsnivå för information. Tre av de nio myndigheterna uppgav att märkning av skyddsnivå 

förekommer men att det endast sker på information eller handlingar som är kritisk, hemliga eller 

säkerhetsskyddade. Två av myndigheterna svarade att det finns möjligheter att använda märkning 

men att det inte finns några krav på att göra det. När frågan om vilken typ av märkning som används 

ställdes, svarade fyra av nio myndigheter att märkning av typen metadata eller liknande inte 

förekommer alls. De resterande fem myndigheterna svarade att metadata används för att märka 

information och följande information som används som metadata är en sammanfattning av de fem 

myndigheternas svar: ägare, författare, datum, diarienummer, organisationstillhörighet, typ av 

information och processtillhörighet. Fortsättningsvis svarade sex av nio myndigheter att praktiskt 

utföra märkning är bra men några synpunkter som kom fram var att det är inte lätt att genomföra 

men samtidigt tyckte flera myndigheter att det finns vinningar med märkning. De tre återstående 

myndigheterna svarade att det både är svårt och att det inte tillför något genom att använda 

märkning. En myndighet svarade att det endast skapar extra arbetsmoment och en annan myndighet 

svarade att medarbetarna inom verksamheten har så pass bra kunskap att märkningen blir onödig. 

När frågan om märkning skulle kunna underlätta arbetet kom upp, svarade sex av nio myndigheter 

att det faktiskt skulle hjälpa arbetet om märkning var en del av arbetet. Svaren motiverades med att 

det skulle underlätta oerhört mycket då en märkning av information ger tydliga signaler och det 

skulle aldrig råda någon tvekan om hur något är klassificerat. Tre av nio myndigheter tyckte att det 

inte skulle underlätta arbetet eftersom det skapar för mycket styrning och att ingen skulle vara hjälpt 

av märkningen. En myndighet ansåg att de aldrig någonsin skulle komma så långt att märkning blir 

aktuellt att använda. 

Resultaten från frågan ”Har ni någon åsikt om att använda en tidsaspekt tillsammans med 

märkningen?” visade att fem av nio myndigheter inte trodde på konceptet eller att det finns ett 

behov av att använda en tidsaspekt. En myndighet tyckte inte att ”det fungerar i praktiken” och en 

annan myndighet tyckte att det skulle bidra till att ”folk tappar fokus” på det övriga arbetet. De 

resterande myndigheterna svarade att en tidsaspekt är bra i teorin. En myndighet tyckte att det kan 

vara svårt att använda en tidsaspekt då tiden ibland styr och ibland är det händelser som styr 

klassificeringar. En annan myndighet svarade att det kan vara genomförbart att använda en 

tidsaspekt tillsammans med märkningen om det finns en bra informationshanteringsplan i grunden 

och att det fanns stora vinningar om en sådan lösning implementerades. En myndighet önskade att 

det skulle finnas en valmöjlighet att använda märkning med tidsaspekt eftersom det kan bli 
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besvärligt att använda på all information. Samma myndighet tyckte också det skulle vara bra om det 

fanns ett verktyg som kan varna om att det är dags att klassificera. 

På frågan ”Använder ni några praktiska verktyg som hjälp för att märka information?” svarade 

samtliga myndigheter att det inte används några praktiska verktyg. 

Den sista frågan ”Finns det någon relaterad fråga som är intressant som jag inte har tänkt på?” 

resulterade i väldigt spridda svar och flera av de mönster som framkom rör sig utanför kontexten för 

detta arbete men de presenteras ändå eftersom det anses vara intressanta aspekter. Fyra av nio 

myndigheter påpekade ett upplevt problem när klassificeringen skall omsättas till praktik och hur 

skyddsklassningen skall användas i praktiken. De upplevde även att stöd saknas för att knyta 

klassificeringen till vilka åtgärder som skall vidtas. Två av myndigheterna tyckte det var önskvärt med 

tydligare vägledning, stöd och beskrivningar för vad som skall göras vid olika klassificeringsnivåer. En 

myndighet önskade att det fanns en plattform för staten eller myndigheter som beskriver hur 

uppgifter ska klassificeras och även hur det ska omsättas till lämpliga skyddsnivåer. Tre av de nio 

intervjuade myndigheterna påpekade att de använde sig av processer för att klassificera sin 

information men också att informationsmängden i sig inte klassificeras utan att själva processerna 

klassificeras. En myndighet svarade att det även finns en problematik kring nivåerna på 

klassificeringen då information skall utbytas mellan olika myndigheter. En av myndigheterna undrade 

om det var andra myndigheter som drar en koppling mellan arkivredovisning och 

informationslivscykeln eftersom de tyckte att arkivarien spelar en stor roll för arbetet med 

informationslivscykeln. De påpekade att arkivarien bör vara med från start till slut vid utveckling av 

system eftersom arkivarierna arbetar med och skapar informationens livscykel, alltså var, när och hur 

informationen skall hanteras.  
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7 Slutsats 

Det här arbetet har undersökt frågan ”på vilket sätt kan svenska myndigheters riktlinjer förbättras 

med avseende på när informationsklassning skall ske?” och fokus har varit att undersöka problem 

kring tidsaspekten för när klassificeringen skall ske. Det här har medfört att aspekter som 

ledningssystem för informationssäkerhet, informationslivscykeln och märkning av information har 

undersökts utöver just klassificeringen. Syftet med detta arbete har varit att förbättra de nuvarande 

riktlinjer som svenska myndigheter använder genom att ge råd och synpunkter för hur de kan 

förbättras. Upplägget i arbetet har varit att med hjälp av fallstudier och intervjuer kunna identifiera 

områden som upplevs som problematiska för myndigheterna men också för att fånga upp 

myndigheternas egna synpunkter på problemen.  

 

Det finns en föreskrift som anger att svenska myndigheter ska bedriva ett 

informationssäkerhetsarbete där informationsklassning ingår men resultaten i det här arbetet visar 

att det finns någon slags problematik då endast cirka en tredjedel av myndigheterna benämner 

tidsaspekter i sina styrdokument för informationsklassificering. Den här studien har också visat att 

myndigheterna generellt inte anser att det är nödvändigt att använda tidpunkter eller tidsaspekter 

vid klassificering av information utan att det räcker med att använda synsättet ”vid behov” och när 

förutsättningarna förändras. Det här ger en tydlig indikation på att många myndigheter och deras 

riktlinjer innehåller brister med avseende på tidsaspekter men även att standarden kanske är för 

otydlig i det stöd som det är tänkt att ge. 

Även omklassificering av information visade sig oftast utföras vid behov och endast i enskilda fall 

efter bestämda tidsintervall, inte heller här sågs något behov av att använda tidsaspekter. Vidare 

visar resultaten också att endast ett fåtal myndigheter har tidsangivelser för när information får 

arkiveras eller gallras och det bör finnas i åtanke att dessa tidsaspekter bör diskuteras mer 

genomförligt eftersom det finns en arkivlag (Arkivlag, 1990) som hanterar bevaring och gallring samt 

refererar till andra förordningar och lagar som styr tidsangivelserna. Även i detta fall pekar resultaten 

på att det finns otydligheter i standarden då det otydliga begreppet ”vid behov” används av många 

myndigheter. Slutsatsen blir därför att beskrivningarna i standarden måste förbättras eller utökas. En 

ytterligare slutsats är att myndigheterna behöver tydliggöra vad detta ”behov” innebär då begreppet 

blir tvetydigt. Riktlinjerna behöver beskriva när ett behov uppstår och även vilka kriterier som krävs 

för att just ett ”vid behov” ska uppstå.   

Resultaten visar också att merparten av myndigheterna inte märker information samtidigt som det 

ansågs vara bra att märka och att det skulle underlätta arbetet men också att det finns svårigheter 

att genomföra det. Fortsättningsvis ansåg merparten av myndigheterna att användandet av ett 

tidsberoende värde ihop med märkningen inte var en bra idé eller att behov finns. Några 

myndigheter ansåg att ett tidsberoende värde kan användas om det finns som en valmöjlighet med 

stöd och verktyg som hjälp. På grund av de många olika åsikterna som myndigheterna har rörande 

märkning tyder det på att standarden brister i att förklara vikten av att använda märkning.  

Den sammanfattande slutsatsen är att standarden behöver utvecklas och förtydligas eftersom 

studien har visat både på en avsaknad av viktiga aspekter inom myndigheternas riktlinjer samt 

svårigheterna med att arbeta med tidsaspekten för klassificeringen. Undersökningen har visat att 

följande delar av ISO-standarden behöver utvecklas för att ge tydligare stöd: 
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 Märkning av information 

 Informationslivscykeln 

För att besvara den tidigare ställda forskningsfrågan är ett förslag att märkning av information 

undersöks eller finns i åtanke trots att flera myndigheter inte ser ett behov. Märkning är starkt 

kopplat till klassificeringen då märkningen skall vara ett hjälpmedel för att återspegla klassificeringen 

och ge indikationer för hur informationen skall hanteras och även när det är tid att utföra 

klassificeringar. Även ett tidsberoende värde tillsammans med märkningen bör finnas i åtanke då det 

kopplar informationen till informationslivscykel och värdet kan då användas för att underlätta att 

informationen lagras på rätt sätt vid rätt tidpunkt samt att det ger en indikation på när och vilken 

information som ska klassificeras och arkiveras. 

7.1  Framtida arbete 

Eftersom endast ett mindre antal myndigheter intervjuades i denna studie skulle det vara intressant 

om ett framtida arbete riktade in sig på att intervjua en större mängd myndigheter i syfte att samla in 

mer data som i sin tur ger ännu djupare förståelse kring den problematik som råder.  

Fortsättningsvis skulle det också vara intressant att utföra aktionsforskning inom en myndighet då 

det ger tillfälle att testa och undersöka till exempel införande av märkning i en verklig miljö som är i 

drift och på så sätt kunna få en tydligare bild på hur bra det fungerar i praktiken. 

Den här studien har inte fokuserat på att i detalj undersöka bakomliggande problem till varför många 

myndigheter har problem med till exempel informationslivscykel och märkning av information. Det 

skulle därför vara intressant att tackla problemet genom att undersöka vad myndigheterna tycker att 

anledningarna till problemen är. Det här skulle kunna ge inblick i vilken riktning forskningen behöver 

ta för att få ett bättre fungerande informationssäkerhetsarbete.  
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8 Diskussion 

Metoderna som har använts i detta arbete är fallstudie och intervjuer. Fallstudien hade som syfte att 

tydligare identifiera problemområden inom myndigheterna rörande informationsklassificeringen och 

för att kunna få en antydan på vilken riktning intervjufrågorna skulle få. Fallstudien anses ha gett en 

representativ bild av verkligheten men det hade ändå varit intressant att undersöka samtliga 

myndigheters styrdokument för att se om det hade blivit någon större procentuell skillnad mot de 

resultat som denna studie har visat. Nackdelen med att utföra intervjuer är att endast en relativt 

liten mängd myndigheter var med i studien och det hade varit önskvärt att intervjua ännu fler för att 

öka generaliserbarheten men eftersom öppna frågor användes så fångades intressant information 

upp. En annan variant av intervjuer hade varit att kanske enbart ställt mer specifika frågor kring till 

exempel tidsaspekten och utelämnat märkning i syfte att få djupare kunskap om endast den delen av 

problemet. Det valdes att inte göras på det sättet eftersom tidsaspekten är sammankopplad med 

både informationslivscykeln och märkningen av information och därför var det viktigt att få med alla 

aspekter i arbetet. 

För att behålla goda etiska grunder rörande intervjuerna i denna studie har vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer följts (Vetenskapsrådet, 2002). De här principerna består av fyra 

huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 

Informationskravet innebär att de intervjuade personerna måste informeras om bland annat 

studiens syfte och hur den insamlade informationen hanteras. Samtyckeskravet består av att 

deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien och att ett samtycke måste 

finnas för att kunna utföra intervjuerna. Konfidentialitetskravet har hanterats genom att samtliga 

myndigheters namn samt intervjuade personers namn hålls anonyma i rapporten. Utöver det här har 

även resultaten i rapporten presenterats i syftet att det inte ska gå att härleda vart informationen 

kommer ifrån. Nyttjandekravet har behandlats genom att den insamlade informationen endast 

kommer att användas i denna studie och för att ytterligare inte bryta detta krav kommer alla 

intervjuer och insamlad dat att raderas.    

De övergripande resultaten från fallstudien tyder på att det finns stora problem med 

klassificeringsarbetet för myndigheterna eftersom det var så många styrdokument som inte alls 

nämner några av de undersökta aspekterna. Trots detta upplevdes det inte som att de intervjuade 

myndigheterna tyckte att det var några större problem med att genomföra klassificeringen. Innan 

intervjuerna genomfördes så antogs det att åtminstone någon myndighet skulle uppleva problem 

med någon av de tidigare nämnda aspekterna eftersom vissa av myndigheter valdes just för att deras 

riktlinjer inte nämnde några av de relevanta aspekterna. Anledningen till att denna aspekt inte 

fångades upp av undersökningen kan vara att fel myndigheter valdes ut till intervjuerna eller 

möjligtvis att frågeformuleringen kunde ha varit bättre. En av förhoppningarna var helt enkelt att 

synpunkter från myndigheter som upplever problem skulle ha fångats upp. En annan tanke som kom 

fram efter att fallstudien var genomförd var att de instruktioner som fanns var otydliga och väldigt 

generella gällande hur och när märkning och hantering av informationslivscykeln ska ske (se kap 2.1). 

Det här problemet kanske också visar på att standarden är för generell i det stöd som ges och det 

återspeglas möjligtvis i de undersökta myndigheterna styrdokument. 

En fråga som bara delvis besvarades i detta arbete var anledningen till varför den större delen av 

myndigheterna inte använder märkning av information trots att det ansågs finnas fördelar med att 
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göra det. Den här delen av arbetet skulle kunna ha gjorts bättre genom att intervjuaren skulle ha lagt 

mer vikt på att försöka fråga mer för att komma åt de bakomliggande problem som kanske finns.  

En väldigt intressant aspekt som dök upp under intervjuerna var att ett par av myndigheterna 

diskuterade kopplingen mellan arkivarierna som arbetar på myndigheterna och 

informationsklassificeringsprocessen. Det som påpekades var att arkivarierna bör vara med mer vid 

klassificeringsarbeten men att fallet inte alltid är så. Anledningen till att involvera arkivarierna 

motiverades med att de arbetar med livscykeln hela tiden och har därför bra förståelse för 

informationslivscykeln och tidsaspekterna. Det bör vara en intressant sak att undersöka i framtida 

forskning för att se om arkivarierna kan hjälpa till att underlätta klassificeringsarbetet. 

En annan tanke som väcktes i samband med studien var att ISO-standarden utelämnar mycket av den 

information som finns i forskningslitteraturen gällande informationslivscykeln och märkning av 

information, det bör gå att integrera mer av den information som finns till standaren. 

Sammanfattningsvis har denna studie ha gett nya perspektiv för kommande forskning genom att 

påvisa de brister som finns inom svenska myndigheter men även för brister i ISO-standarden. Studien 

visar tydligt på att det finns områden rörande klassificering av information som behöver få mer 

uppmärksamhet vetenskapligt sett. Utökad forskning inom det här området skulle i sin tur även 

gynna samhället i stort eftersom stora mängder information hanteras på daglig basis och det är av 

stor vikt att information hålls säker. Förhoppningsvis bidrar detta arbete till att hanteringen av 

information blir säkrare som i sin tur även gynnar den enskilda individen som kanske många gånger 

kan bli påverkad av bristande informationssäkerhet. 
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Bilaga A - Validitetshot 

Validitetshot Applicerbar på 

denna studie 

Hanterbar Hur hotet hanteras 

Conclusion Validity    

Low statistical power Nej Nej Studien är inte 

kvantitativ 

Violated assumptions of 

statistical tests 

Nej Nej Ingen statistik kommer 

sammanställas 

Fishing and the error rate Ja Ja Hög transparens, 

redovisa alla resultat 

från fallstudie och 

intervjuer 

Reliability of measures Ja Ja Intervjufrågorna måste 

vara rätt formulerade. 

Reliability of treatment 

implementation 

Ja Ja Ställa samma frågor på 

samtliga intervjuer 

Random irrelevancies in 

experimental setting 

Ja  Ja Intervjuobjektet måste 

ha tid och ro till att 

genomföra intervjun. 

Random heterogenity of 

subjects 

Nej Nej Studien utförs inte på 

någon grupp. 

Internal Validity    

History Nej Nej Endast applicerbar om 

samma person 

intervjuas flera gånger. 

Maturation Ja Ja Intervjun får inte vara 

för utdragen och 

frågorna ska relevanta. 

Testing Nej Nej Inga tester utförs i 

denna studie. 

Instrumentation Nej Nej Inga experiment utförs i 

denna studie. 

Statistical regression Nej Nej I denna studie används 

inte försökspersoner 

eller grupper. 



 

Selection Ja Ja Intervjupersonen 

behöver ställa upp 

frivilligt. 

Mortality Nej Nej Denna studie 

undersöker inte en 

grupp av människor. 

Ambiguity about direction of 

causal influence 

Nej Nej Syftet med studien är 

inte att hitta 

orsakssamband. 

Interactions with selections Nej Nej Studien omfattar inga 

grupper av subjekt. 

Diffusion or imitation of 

treatments 

Nej Nej Studien omfattar inga 

grupper av subjekt. 

Compensatory rivalry Nej Nej Studien omfattar inga 

grupper av subjekt. 

Resentful demoralization Nej Ja Personerna blir 

intervjuade på samma 

sätt med samma frågor. 

Construct Validity    

Inadequate preoperational 

explication of constructs 

Ja Ja Grundligt utförd 

bakgrundsbeskrivning, 

definiering av begrepp 

och användande av 

trovärdiga källor. 

Mono-operation bias Ja Ja En stor mängd 

insamlade dokument 

används för fallstudien. 

Mono-method bias Ja Ja Studien genomförs med 

hjälp av 

litteraturgenomgång, 

fallstudie och intervju 

för att få fler perspektiv. 

Confounding constructs and 

levels of construct 

Nej Nej Kunskap hos de 

intervjuade påverkar 

inte. 

Interaction of different 

treatments 

Nej Nej Studien använder inga 

subjekt. 



 
 

Interaction of testing and 

treatment 

Ja Ja Intervjupersonerna 

hålls anonyma och har 

därför inget att vinna på 

att svara med konstiga 

svar. 

Restricted generalizability 

across constructs 

Nej Nej Studien hanterar inga 

behandlingar. 

Hypothesis guessing Ja Ja Försöka styra med hjälp 

av konstruktionen av 

intervjufrågorna.  

Evaluation apprehension  Ja Ja Se till att 

intervjupersonerna 

ställer upp frivilligt och 

får vara anonyma. 

Experimenter expectansies Ja Ja Undvika ledande frågor 

och värdeord samt bra 

formulering av frågor. 

External Validity    

Interaction of selection and 

treatment 

Ja Ja Intervjun måste 

genomföras med en 

person som är insatt i 

ämnet. 

Interaction of setting and 

treatment 

Nej Nej Studien utför inga 

tekniska mätningar. 

Interaction of history and 

treatment 

Ja Ja Svårt att kontrollera, 

intervjuerna får försöka 

planeras in vid lämplig 

tidpunkt.  

 



 

Bilaga B – Intervjuguide 

Tidsaspekten: 

1. Hur avgör ni om information behöver klassificeras?        

2. Hur ofta utförs klassificering i praktiken? 

3. Diskuterar ni någon gång om det är någon skillnad mellan nyklassificering och 

omklassificering? 

 - Om ja, vad innebär den skillnaden för er? Kan ni beskriva på vilket sätt det är skillnad? 

 - Om nej, tror ni att det är någon skillnad på begreppen?  

4. Tillämpar ni nyklassificering i ert arbete? 

5. Tillämpar ni omklassificering i ert arbete?  

- Om ja, när ni gör en omklassificering, vad är det som triggar den ändringen?  

6. Hur ser ni på tidsaspekten för klassificering? 

- När i tiden sker klassificeringen? Vissa tidsintervall? Löpande? 

7. Hur vet ni när information kan arkiveras? 

8. Har ni någon modell för informationslivscykel i era riktlinjer? 

Om nej, skulle det vara önskvärt med en sådan modell?  

Märkning: 

9. Använder ni märkning av information? 

om ja, kan ni beskriva vilken typ av märkning ni använder? 

om ja, vad tycker ni om att praktiskt utföra märkning av information? 

om nej, tycker ni att det skulle underlätta arbetet? 

om nej, finns det någon speciell anledning till att ni inte använder det?  

10. Har ni någon åsikt om att använda tidsaspekt tillsammans med märkningen? 

11. Använder ni några praktiska verktyg som hjälp för att märka information? 

Avslutande frågor: 

12. Finns det någonting ni vill tillägga? 

13. Finns det någon relaterad fråga som är intressant som jag inte har tänkt på? 

14. Tycker ni att jag bör prata med någon annan person som är insatt inom området? 

 




