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Sammanfattning 
 

Dataskyddsförordningen, en EU-lag som träder i kraft maj 2018, syftar till att skydda 

personers känsliga data i vår digitaliserade värld. Lagen ställer högre och mer detaljstyrt 

ansvar på organisationers hantering av känsliga data än vad Personuppgiftslagen, PUL, gör 

idag. Detta kräver att rätt skydd av data säkerställs av de handhavande organisationerna. I 

detta arbete måste organisationer se till så att kunskap om informationssäkerhet finns hos 

deras anställda. För att veta vilka utbildningsinsatser som krävs inom organisationen behövs 

ett verktyg för att kunna mäta kunskapen inom informationssäkerhet. 

 

Studier visar att det är svårt att mäta användares säkerhetsintentioner och att verktyg för detta 

saknas. Information Security Behavior Scale, ISeBIS-skalan, togs i denna studie fram med 

syftet att testa hur och om denna skala skulle kunna användas till att mäta förändring i 

användares informationssäkerhetsintentioner efter en utbildningsinsats.  

 

I en fallstudie testades ISeBIS-skalan med en förklarande sekventiell mixad metod. 

Urvalsgruppen fick besvara en webbenkät, genomgick utbildning inom informationssäkerhet 

och besvarade därefter enkäten igen. Efter att resultatet analyserats utfördes semistrukturerade 

intervjuer med ett urval av respondenterna för att få förklaring på de tendenser som setts i 

studien.  

 

Studien visar att endast användandet av ISeBIS-skalan är bristfälligt som verktyg för 

utvärdering av användares informationssäkerhetsintentioner. Resultatet efter 

utbildningstillfället var svårtytt med både negativt och positivt utfall i skalans påståenden. 

Dock visade det sig att i kombination med intervjuer av respondenterna var det ett användbart 

verktyg för att uppmärksamma de bakomliggande faktorerna i svaren såsom t.ex. brister i 

kunskap om de säkerhetsfunktioner som används dagligen samt brister i säkerhetsprocesser i 

organisation vilket kanske inte varit så transparent utan användning av ISeBIS. De intervjuade 

menade alla att ISeBIS-skalan samt den utbildning som getts skapat medvetenhet och 

framförallt mer diskussion om hur informationssäkerheten såg ut i organisationen och vad 

som kunde förbättras på kort och lång sikt.  

   

Nyckelord: GDPR, Dataskyddsförordningen, Informationssäkerhetsbeteende, ISeBIS-skalan 



 

 

Abstract 
 
The General Data Protection Regulation, an EU law that enters into force in May 2018, aims 

to protect the sensitive data of individuals in our digitized world. The responsibility for the 

sensitive data collected will be transferred to the enforcement organizations. This requires that 

the correct data protection is ensured. In this work, organizations must ensure that their 

employees have knowledge of information security. To know which training efforts are 

needed, a tool for measuring the maturity of information security in the organization is 

needed. 

 

Studies show that it is difficult to measure users' security intentions and that there is a lack of 

tools for this. The Information Security Behaviour Scale, ISeBIS-scale, was in this study 

designed with the aim of testing whether this scale could be used and how it could be used to 

evaluate change in a user's information security intentions following a training effort. 

 

In a case study, the ISeBIS scale was tested in an explanatory sequential mixed method. The 

selection team received a web survey, underwent education in information security and then 

responded to the questionnaire again. After the results were analysed, semistructured 

interviews were conducted with a selection of respondents to explain the trends seen in the 

study. 

 

The study shows that to only use the ISeBIS scale is inadequate as a tool for evaluating user 

safety behavior. The result after the training was difficult to analyze with both negative and 

positive outcomes in the scale's statement. However, it turned out that in combination with 

interviews with respondents it is seen that it is a useful tool to draw attention to the underlying 

factors of the answers, such as a lack of knowledge of the security features used daily and 

shortcomings in security processes in the organization. Which might not have been so 

transparent without the use of ISeBIS. The interviewees all meant that the ISeBIS scale and 

the education given created awareness and above all more discussion about how information 

security appeared in the organization and what could be improved in the short and long term. 

 

Keywords: General Data Protection Regulation, Information Security Behaviour, ISeBIS-

scale 
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1. Introduktion 
Introduktionen ger en kort beskrivning av problemområdet, syfte och forskningsfrågor, 

disposition samt begreppslista. 

 

 

Idag hanteras stora mängder av känslig data i IT-system såsom lösenord, bankuppgifter, 

patientuppgifter och personnummer (Sundström 2016). Informationssystemens uppkoppling 

mot nätverk med denna information medför ökat hot i form av cyberattacker, detta gör att 

samhället måste tänka om kring informationssäkerhet. I Sverige har vi Personuppgiftslagen, 

PUL, som anger hur man ska hantera personuppgifter i organisationer idag. Som ett led för att 

få en samlad datalag kring skydd av känslig data inom hela EU har General Data Protection 

Regulation, GDPR, tagits fram, i Sverige känd som Dataskyddsförordningen. Lagen träder i 

kraft i maj 2018 (EU 2016).  

 

Dataskyddsförordningen innebär att ett större ansvar för den känsliga data som behandlas om 

enskilda individer kommer att ligga hos organisationerna som handhar informationen. 

Skyddar inte organisationer, myndigheter och kommuner känslig information om deras 

kunder, invånare, intressenter med lämpligt säkerhetsskydd kan det ge kostsamma 

konsekvenser med böter upp till 4% av årsomsättningen (EU 2016). Informationssäkerhet är 

IT-säkerhet i form av tekniska system och verktyg men även den administrativa säkerheten i 

form av policys, riktlinjer och rutiner (MSB 2016). Som ett led i att skydda känsliga data ska 

policys, riktlinjer och rutiner vara på plats i organisationerna och utbildning ska ges för att 

säkerställa att alla inom organisationen har kunskap om informationssäkerhet och vad de kan 

göra för att skydda den känsliga data de hanterar (Ibid 2016).  

 

1.1 Problemområde 

Den kommunala sektorn står inför ett stort arbete för att stå redo när Dataskyddsförordningen 

träder i kraft i maj 2018, enligt Radar Ecosystem Specialists rapport, Svensk IT-

säkerhetsindex (2016). Rapporten visar på att Sveriges kommuner utmärker sig i deras låga 

mognadsgrad inom informationssäkerhet trots en riskprofil då de hanterar känslig information 

om deras invånare. Deras risk för påverkan på samhällskritisk infrastruktur vid en 

säkerhetsstörning uppgår till 60%. Kommunernas mognadsgrad jämförs med andra 

organisationer och branscher såsom Landstinget, Handels, Finanssektorn m.fl. där 

kommunerna ligger under snittet på 45% med deras 35%. Till detta kommer att endast 50% 

av kommunerna ses ha en organiserad utbildning inom IT- och informationssäkerhet för deras 

anställda. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger kommunerna 

rekommendationen att höja säkerhetsmedvetandet (MSB 2015). Kommuner måste inventera 

vilken kunskapsnivå som finns i organisationen och hur de anställda beter sig kring 

informationssäkerhet idag för att kunna sätta in adekvata utbildningsinsatser. 

 

Flera studier har utförts för att testa användares säkerhetsbeteende. Egelman och Peer (2015) 

såg att trots överflöd av säkerhetsverktyg och utbildningsmaterial som erbjöds användarna 

fanns det inga lättillgängliga verktyg för beteendeanalys. De tog därför fram SeBIS-skalan, 

Security Behavior Intentions Scale, en säkerhetsskala som utvärderar användares intentioner 

inom säkerhetsbeteende. I dagens ljus av en stundande Dataskyddsförordning och kraven den 

ställer på säkerställandet av adekvat informationssäkerhet inom organisationer skapas ett 

behov för att även täcka in informationssäkerhet vid testning av säkerhetsbeteende. Till detta 
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kommer att testning av användares riktiga säkerhetsbeteende i tidigare litteraturstudie visat 

sig vara resurs- och tidskrävande. Egelman och Peers säkerhetsskala, SeBIS, sågs som ett 

resurseffektivt verktyg för att utvärdera användares säkerhetsbeteende före och efter ett 

utbildningstillfälle men detta har inte testats och skalan täcker inte in informationssäkerhet.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att ta fram och testa en informationssäkerhetsskala som verktyg för att mäta 

förändring i datoranvändares intentioner i deras informationssäkerhetsbeteende efter ett 

utbildningstillfälle inom informationssäkerhet. För att nå detta syfte ses forskningsfrågorna 

nedan.  

 

Forskningsfrågor: 

 

• Är informationssäkerhetsskalan användbar för att bedöma skillnader i användares 

säkerhetsintentioner? 

• Hur kan man använda informationssäkerhetsskalan för att bedöma skillnader i 

användarens säkerhetsintentioner? 
 

1.3 Disposition 

Efter uppsatsens inledande kapitel följer kapitel 2, som presenterar den teori som ligger till 

grund för problemområdet i form av de olika aspekter som behöver tas i beaktande för att 

kunna ta fram och utvärdera skalans funktion. Därefter följer kapitel 3 med metod som 

beskriver studiens förfarande för att kunna besvara forskningsfrågorna. I kapitel 4 analyseras 

det utfall som sågs av att använda informationssäkerhetsskalan och studiens metod. För 

kapitel 5 ses en diskussion med utgångspunkt från resultatet av analysen och dess 

sammankoppling med teorin. Som avslutande del ses kapitel 6 som klarlägger slutresultat 

samt behov för vidare forskning.  
 

1.4 Begreppslista 
 

För att förklara förekommande begrepp i studien följer en begreppslista nedan (se tabell 1). 

 

Begrepp Förklaring 

Dataskyddsförordningen/General 

Data Protection Regulation, GDPR 

EU lag som sätter fokus på skydd av den enskilde  

individens personuppgifter. Inom EU kallad General Data 

Protection Regulation, GDPR, i Sverige kallad 

Dataskyddsförordningen.  

Informationssäkerhet Det administrativa samt tekniska skyddet av känslig data.  

Känslig data Data som visar personuppgifter, avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening, kontouppgifter, 

lösenord samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. 

Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, 

graviditet och läkarbesök.  

Tabell 1: Begreppslista  

 



 

3 

 

2. Teori 
Nedan presenteras teoretisk grund samt framtagen Informationssäkerhetsskala. 

 

 

2.1 Dataskyddsförordningen  

I maj 2016 antogs lagen GDPR, General Data Protection Regulation, i EU, i Sverige kallad 

Dataskyddsförordningen. Detta efter 4 års arbete av att ena 28 länders regler kring dataskydd i 

en lag. En lag som kommer att träda i kraft 25 maj 2018 och vara direkt gällande i alla EU:s 

28 medlemsstater. Denna lag kommer att ersätta Sveriges personuppgiftslag, PUL, den idag 

rådande lagen för hantering av personuppgifter. De stora förändringarna i Dataskydds- 

förordningen är att individens bestämmanderätt över hens personliga data har ökat och att ett 

tydligare ansvar för att skydda denna data ligger hos den organisation som handhar 

informationen. Individen har rätt att begära ut all information som en organisation har om 

individen. Individen har rätt till att bli glömd, vilket innebär att all information som 

organisationen handhar ska tas bort om individen med ett visst undantag för myndigheter. 

Individen har rätt att ta med sig information från en tjänst till en annan, t.ex. e-tjänster online. 

Godkännande vid användande av individens information av organisationer krävs samt 

eventuella 3:e parter som är involverade i handhavandet av uppgifter (EU 2016). 

Som det ser ut idag har alla EU:s medlemsstater olika regler för dataskydd. För att öka 

skyddet av personuppgifter i vår värld där vi uppger information om oss själva på sociala 

medier, vid köp över nätet och så vidare vill man ge den enskilde individen ökad kontroll 

(Datainspektionen 2016). Dataskyddsförordningen kräver att säkerheten måste finnas där för 

att skydda datat. Skulle en attack ske vilken genererar brott på den personliga integriteten 

måste organisationen som är ansvariga för denna information kunna påvisa att skydd av datat 

varit tillräcklig. Om de anses ha fallerat i detta skydd kan stora böter utdömas (EU 2016). Har 

brister skett i informationshanteringen har datainspektionen rätt att utdöma vite och böter, upp 

till 20 milj. euro eller 4% av årsomsättning. Dataskyddsförordningen kräver även att större 

incidenter rapporteras till datainspektionen inom 72h från det att incidenten uppdagats 

(Dataskydd.net 2016). Dataskyddsförordningen ställer hårdare krav på dokumentation som 

kan påvisa att åtgärder tagits för att säkra att organisationen har det underlag som krävs för att 

uppfylla lagen. Här ser vi dokumenterad Informationssäkerhetspolicy och riktlinjer och 

rutiner för att följa upp dessa samt årlig revidering av dessa (Ibid 2016). 

 

2.2 Informationssäkerhet   
Idag hanteras stora mängder information i tal, digitalt och på papper. Information är en stor 

tillgång för organisationen. Säker informationshantering innebär att vi tittar på information 

utifrån konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet, rätt person ska ha tillgång till rätt 

information vid rätt tillfälle. Då informationen är av känslig eller personlig karaktär är säker 

informationshantering av yttersta vikt för att alla ska känna sig trygga i att den information 

som hanteras om dem sker på ett korrekt sätt.   

  

Informationssäkerhet är administrativ samt teknisk säkerhet (se figur 1 nedan). Den 

administrativa säkerheten innebär att styrdokument såsom policys, riktlinjer och rutiner ska 

finnas på plats och att dessa följs upp och revideras för att säkerställa att regelverket följs. 

Teknisk säkerhet är det fysiska för tekniken i form av anpassade lokaler och passersystem 

samt IT-säkerhet som tittar på bland annat på skydd från hackers, virus och oegentligheter vid 
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hantering av informationen. Systemsäkerhet syftar till att ge en säker operativ drift i form av 

uppdateringar, antivirus och säkerhetskopiering. Kommunikationssäkerhet innebär att känslig 

information ska skickas säkert (Kamelid 2015). För att kunna följa de krav som 

Dataskyddsförordningen har på spårbarhet och skydd av informationen i IT-systemen krävs 

det tekniska resurser (EU 2016). Loggnings- och övervakningssystem i IT-system som klarar 

av att spåra vad en användare har gjort i systemen krävs. För att detta ska vara möjligt ses 

behörighetsadministration.   

 

 Figur 1: Informationssäkerhet (LIS, 2016) 

 

Utbildning inom informationssäkerhet har i flera studier visat sig vara en betydande faktor för 

vilket säkerhetsbeteende användare har (Ur et al. 2016., Ben-Asher et al. 2009., Kirlappos & 

Sasse 2012., Love & Arachchilage 2014). Har användaren kunskap om de hot som finns och 

de risker dessa hot innebär, att de måste kontrollera känslig information samt vem som har 

tillgång till den minskar risken för intrång (Sasse & Palmer 2014). Säkerhetsverktyg utvecklas 

snabbt idag och fångar upp många misstänksamma aktiviteter och varnar för dessa aktiviteter 

trots detta visar studier inom nätfiske att användarna inte interagerar som man tror med dessa 

verktyg och orsaken ses vara brist på utbildning (Abbasi et al. 2016, Love och Arachchilages 

2014). Love och Arachchilages (2014) säkerhetstester gav två olika beteende beroende på 

kunskapsnivå. De som hade bra kunskap om begrepp och processer tog en 

problemlösarapproach medan de som hade dålig kunskap tog en känsloapproach. De som gick 

på känsla hade markant försämrade resultat i säkerhetstester. Då användaren kände sig 

familjär med sidorna i loggor, säkerhetsloggor och betalningsmetoder så litade de på att sidan 

var riktig och vanan att göra samma som vid tidigare tillfällen visade sig vara stark (Neupane 

et al. 2016).  

 

En del av informationssäkerhet är den tekniska sidan där organisationer kan skydda sig 

genom säkerhetsåtgärder såsom brandväggar, lösenordspolicys m.m. men trots avancerad 

teknik för att motstå angrepp lyckas ändå de cyberkriminella ta sig igenom och utföra deras 

attacker. I deras angrepp ses att datoranvändaren är den svagaste länken i säkerhetsloopen 

(Ben-Asher et al. 2009). Förstår inte användarna vikten av att skydda informationen och har 

kunskapen om hur så faller konceptet. Det är av stor vikt att rätt person har tillgång till rätt 

information vid rätt tillfälle (EU 2016).  
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Många attacker sker via hackning av lösenord och ett starkt lösenord ses som en stor fördel 

för att stoppa attacker. Ur et al. (2016) säger att medvetenheten om hur ett lösenord bör vara 

uppbyggt fanns hos testpersonerna i deras studie men användes inte alltid då det blev för 

besvärligt. Ord och fraser som inte är säkra trodde användarna var säkra. Kunskapsbrist i hur 

hackers arbetar och kommer åt lösenord identifierades. Lösenordsschema med byten av 

lösenord ofta ses som en viktig del i arbetet att underlätta säkerheten i systemen. Typer av 

lösen är alfabetiska, icke alfabetiska, blandade lösen med siffror, tecken, bokstäver. Det finns 

även visuella samt biometriska. Biometriska lösen är de som är konstruerade utifrån beteende- 

eller fysiologiska egenskaper såsom hur man skriver på ett tangentbord, iris-rörelser, 

fingeravtryck m.m. I många system finns det policys för uppbyggnad av lösenord samt för 

utloggning efter viss tid av inaktivitet för att säkerställa att rätt person sitter vid datorn (Jang-

Jaccard, Nepal 2014). För säker inloggning finns det 2-stegs autentisering där koder skickas 

till t.ex. mobilen eller mailen för användning vid inloggning på dator eller appar. Ännu idag 

finns det dock de som inte har en smartphone till 2-stegs autentisering (Sasse, Palmer 2014). 

 

2.3 Informationssäkerhetsskala 

Som underlag för denna studies framtagna informationssäkerhetsskala användes Egelman och 

Peers (2015) SeBIS-skala. För att få en bild av vad det var som påverkade användarens 

säkerhetsbeteende vid interaktion med informationssystem utförde Egelman och Peer (2015) 

en stor iterativ enkätundersökning med totalt 3619 datoranvändare. Underlaget skulle svara på 

hur säkerhetsråd från experter följdes eller ej. Slutresultat blev Security Behavior Intentions 

scale, SeBIS (se tabell SebIS-skalan nedan). En 16-skalig lista bestående av fyra delområden 

med 4 påståenden i varje som skulle ses som ett verktyg för att kunna bedöma användarens 

tänkta beteende inom IT-säkerhet. De fyra kategorierna var: 

 

• Utformande av lösenord 

Här tittade de på attityd gentemot lösenord samt skapande och användande av 

lösenord. 

• Produktsäkerhet 

Hur användaren låser sina produkter.   

• Uppdatering 

Attityd gentemot att uppdatera produkter. 

• Proaktiv kännedom/kunskap 

Hur aktiva är användarna i att vara uppmärksamma och ta utomstående 

säkerhetsfaktorer i beaktande. 

 

Slutresultatet av den iterativa enkätundersökning blev SeBIS-skalan bestående av de 16 

stycken påståenden som ses i tabellen nedan med svarsalternativen Alltid, Ofta, Ibland, 

Sällan, Aldrig. Egelman och Peer (2015) såg att skalan skulle kunna användas vid utvärdering 

av utbildningar genom test före och efter utbildningar.  
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Produktsäkerhet 

Jag ställer min datorskärm till att låsas automatiskt om datorn inte används under en 

längre tid 

Jag använder ett lösenord/kod för att låsa upp min bärbara dator och/eller surfplatta 

Jag låser skärmen manuellt när jag lämnar datorn 

Jag använder en pin eller kod för att låsa upp min mobil 

Utformande av lösenord 

Jag ändrar inte mitt lösenord om jag inte måste 

Jag har olika lösenord för de olika konton som jag har 

När jag skapar ett nytt konto online försöker jag skapa ett lösenord som uppfyller mer 

än sidans krav 

Jag inkluderar inte speciella karaktärer i mitt lösenord om det inte krävs 

Medveten proaktivitet 

När någon sänder mig en länk öppnar jag det utan att titta på URL-adressen 

Jag skickar information till webbsidor utan att först verifiera att det kommer att sändas 

säkert (t.ex. genom SSL eller https://) 

Jag skickar information till webbsidor utan att först verifiera att det kommer att sändas 

säkert (t.ex. genom SSL, https://, en lås ikon) 

När jag surfar på nätet för jag musen över länkar för att se vart de går innan jag klickar 

på dem 

Om jag upptäcker ett säkerhetsproblem fortsätter jag med det jag gjorde och antar att 

någon annan fixar det 

Uppdatering av mjukvara 

När jag får information om en uppdatering gör jag det direkt 

Jag försöker säkerställa att programmen jag använder är uppdaterade 

Jag kontrollerar att mitt antivirusprogram uppdaterar sig själv regelbundet 

Tabell 2: SeBIS-skalan (Egelman och Peer 2015) 

  

I denna studie utvecklades en informationssäkerhetsskala med utgångspunkt från SeBIS-

skalan. Då informationssäkerhet även handlar om att ta i beaktande den information som 

hanteras utanför informationssystem reviderades SeBIS-skalan med ett par påståenden för att 

även täcka in denna aspekt. Dataskyddsförordningen kräver att organisationer måste 

rapportera incidenter senast 72h efter det att en attack har uppmärksammats (EU 2016) därför 

är det viktigt att användarna vet vem man ska kontakta då man misstänker en attack för att 

kunna följa lagen. Därför lades även ytterligare påståenden till skalan om vetskapen om vem 

som ska kontaktas vid misstanke om attack fanns hos användaren. Den framtagna skalan 

namngavs ISeBIS, Information Security Behavior Scale då den nu även täckte in 

informationssäkerhet.  

 

ISeBIS-skalan bestod av en del där det ställdes frågor kring användaren själv såsom kön, 

ålder, utbildning eller tidigare utsatthet. Resterande faktorer att ta i beaktande vid användares 

säkerhetsinteraktioner i system delades upp i fyra kategorier som även sågs i SeBIS-skalan 

och som tillägg utökades kategorin medvetenhet för att få information om hur användaren 

hanterar organisationens känsliga information (se tabell 4 nedan).  
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Produktsäkerhet
Utformande av 

lösenord

Medvetenhet Uppdatering

ISeBIS

Användaren

 
Figur 2: ISeBiS-skalans kategorier 

 

I den första delen av skalan gällande användarbeteende ges svarsalternativ, se tabell nedan. 

  

Användaren  

Kön  Kvinna/Man 

Ålder  18-25år/25-35år/35-45år/45-55år/55-65år/65-75år 

Utbildningsnivå Gymnasie/Eftergymnasial/Högskole- eller universitetsstudier/ 

Högskoleexamen/Kandidatexamen/Magisterexamen 

/Doktorand/Annat 

Utbildning Jag har utbildning inom IT-säkerhet/Jag har utbildning inom 

informationssäkerhet/ Inget av ovanstånde 

Nätbrott Jag har varit utsatt för brott på nätet/ Jag har inte varit utsatt för 

brott på nätet 

Tabell 3: Tillägg användaren  

 

För den andra delen av tillägg gällande informationssäkerhet var svarsalternativen som för 

resterande av likertskalan SeBIS, dvs. Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid. 

 

Medvetenhet  

Jag sänder aldrig känslig information per mail eller telefon 

Jag pratar inte känslig information utan att ha säkerställt att ingen annan hör 

Vid misstanke om att någon hackat min dator/telefon/läsplatta vet jag vem jag ska 

kontakta 

Tabell 4: Tillägg i kategorin medvetenhet för informationssäkerhet  
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3. Metod 
Studiens vetenskapliga utgångspunkt och forskningsstrategi samt studiens forskningsmetod, 

förfarande vid urval, datainsamling, analys och studien ur ett etiskt perspektiv. 

 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

För studien valdes en hermeneutisk ansats. Hermeneutikens utgångspunkt är tolkande och 

försök till att skapa förståelse för de mönster som ses. Wallen (1996) menar att man ska ha en 

förförståelse i kultur och kommunikation inom det man ska tolka. Man utvärderar den 

kunskap man har efter varje nytt avsnitt man tolkat i del- och helhetsperspektiv och för att 

kunna tolka något är det viktigt att det tolkas utifrån den kontext det tillkommit. Den 

positivistiska ansatsen menar att A + B förklarar utfallet C, hermeneutiken har visat sig kunna 

vara ett komplement till denna ansats (Wallen 1996). En hermeneutisk ansats sammanföll väl 

med denna studie som har föranletts av en litteraturstudie för att skapa förståelse kring 

användares säkerhetsbeteende och de säkerhetshot som ses, studier inom informationssäkerhet 

samt arbete inom den organisation som C-uppsatsen skrivs mot. I denna studie ses ytterligare 

arbete för att skapa ett verktyg som kan ligga till grund för att förstå organisationers och 

användares mognadsgrad inom informationssäkerhet.  
 

3.2 Forskningsstrategi  

Som forskningsstrategi för studien valdes fallstudie med syftet att se om och hur man kan 

använda ISeBIS-skalan som verktyg för att mäta förändringar i användares säkerhetsbeteende 

efter utbildningstillfälle. Fallstudie som strategi används då man vill undersöka och gå på 

djupet med vad som händer i ett specifikt fall för att få bra inblick i just den processen 

(Denscombe 2014). Vidare menar Backman (2008) att en fallstudie används då man vill 

förklara och utvärdera varför vissa resultat uppstår. Man tar utgångspunkt från en grupp, 

organisation eller företeelse och väljer sedan ett specifikt fall. Man väljer en enhet som ska 

undersökas närmare och för att kunna utvärdera huruvida resultaten är generaliserbara är det 

viktigt att titta på vilken enhet som valts ut för studien och hur den representerar en större 

grupp (Backman 2008). För fallstudien gjordes ett subjektivt urval ur den sammantagna 

populationen av Sveriges kommuner, detta pga. att forskaren redan tidigare haft kontakt med 

denna organisation och visste att de stod i uppstart av arbetet i tillämpningen av 

Dataskyddsförordningen (EU, 2016). Urvalet föll på ett av bolagen i organisationen då de var 

väldigt intresserade av att påbörja deras arbete inom informationssäkerhet och fann det 

intressant att få vara med i denna studie för att själva få en inblick i var deras kunskapsnivå 

låg. Då de inte tidigare jobbat med informationssäkerhet och deras mognad inom detta 

område ansågs låg var de bra som utgångspunkt. Wallén (1996) menar även att det är en bra 

strategi för att utveckla metodik vilket kunde bli fallet om resultaten visade att ISeBIS-skalans 

inte mätte några förändringar efter utbildningsinsats. 
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3.3 Forskningsmetod 

För att få ett större djup i fallstudier förespråkas användning av olika datainsamlingsmetoder 

(Denscombe 2009). Då denna studies syfte var att se hur ISeBIS-skalan är ett användbart 

verktyg för att kunna bedöma skillnader i användares säkerhetsintentioner i 

informationssystem efter utbildningstillfälle inom informationssäkerhet användes en 

förklarande sekventiell mixad metod. Denna metod användes för att efter analys av 

enkätundersökningarna ytterligare få uppföljning och förklaring på det kvantitativa resultatet 

(Creswell, Clark 2007) (se figur 3 nedan). Detta innebar att en första fas av kvantitativ 

datainsamling skett genom enkätutskick utifrån ISeBIS-skalan för att se urvalets 

säkerhetskunskap innan utbildning, respondenterna genomgick utbildning inom 

informationssäkerhet, vilket följdes upp av enkätutskick med samma frågor och påståenden 

för att se om någon skillnad kunde ses i deras tänkta säkerhetsbeteende. Fem av 

respondenterna i urvalet för fallstudien plockades ut för semistrukturerade intervjuer (se 3.7.1 

nedan) för att undersöka eventuella faktorer som inte påståendena i skalan kunnat uppfatta.  

 

 

Enkätundersökning Utbildning Enkätundersökning
Semistrukturerade 

intervjuer
Analys Analys

Figur 3: Metodens process 

 

3.4 Kvantitativ datainsamling 

Informationssäkerhetsskalan, Information Security Behavior Intentions Scale, ISeBIS, 

utformades för denna studie. Med utgångspunkt i Egelman och Peers (2015) SeBIS-skala 

gjordes tillägg för att även täcka in faktorer kring användaren själv som kan vara av vikt för 

informationssäkerhetsbeteende. Även tillägg gjordes för aspekten av informationssäkerhet vid 

muntligt framförande och Dataskyddsförordningens krav på incidenthantering inom 72h efter 

upptäckt (EU 2016) vilken ger att kunskap om hur användaren ska bete sig vid oegentligheter 

i informationssystemen och vem de ska kontakta är viktiga.  

 

Efter utformandet av ISeBIS gick jag igenom denna med informationssäkerhetsansvarige 

inom den utvalda kommunen. Då denna studie genomfördes mot en organisation där vissa av 

påståenden i ISeBIS-skalan blev inaktuella till följd av policys i deras informationssystem 

togs vissa påståenden bort och andra omarbetades.  

 

En enkät med frågor och påståenden utformades för urvalet att besvara. För utformandet av 

enkäten följdes Denscombes (2009) checklista för detta. Här ses utformning, produktion, test 

av ett första utkast följt av utformning och produktion av ett andra utkast.  

 

Vid produktionen av enkäten användes enkätverktyg Google Forms, ett verktyg för att skapa 

och analysera enkäter (Google 2017). Test av ett första utkast av den reviderade skalan 

utfördes av ett subjektivt urval (Denscombe 2009) bestående av organisationens IT-avdelning. 

Testpersonerna fick gå igenom enkäten för att se huruvida de fann frågorna förståeliga samt 

om de fann frågorna relevanta utifrån deras kunskap och erfarenheter.  

Ett par frågor fanns svåra att förstå för gemene man då de gick in på för tekniska termer och 

användningsområde fanns inte användbara. Enkäten reviderades till följd av testpersonernas 
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synpunkter och resultatet av ISeBIS ses i tabell 4 nedan. Enkäten reviderades i Google Forms 

och skickades ut till det urvalet som bestod av 10 personer i ett kommunalt bolag. 

 

Produktsäkerhet 

Jag använder ett lösenord/kod för att låsa upp mina enheter  

Jag låser skärmen manuellt när jag lämnar min enhet 

Då jag lämnar kontoret låser jag in mina enheter? 

Utformande av lösenord 

Jag ändrar inte mitt lösenord/kod om jag inte måste 

Jag har olika lösenord på alla mina enheter 

När jag skapar ett lösenord online försöker jag skapa ett starkare lösen än sidans krav 

Jag inkluderar inte speciella tecken i mitt lösenord om det inte krävs 

Medvetenhet 

När någon som jag känner sänder mig en länk öppnar jag det utan att verifiera vart den går 

Jag vet vilken webbsida jag besöker pga. att jag känner igen loggan och inte för att jag tittar 

på URL adressen 

När jag sänder information försäkrar jag mig om att det sänds säkert genom t.ex. https:// 

Jag sänder jobbrelaterat material från min personliga dator till jobbdatorn via mail 

När jag surfar på nätet för jag pekaren över länken för att se vart den går innan jag klickar 

Om jag upptäcker något konstigt med en fil stänger jag av datorn och informerar ansvarig 

Vid misstanke om nätbrott på min dator vet jag vem jag ska kontakta 

Jag pratar inte känslig information utan att ha säkerställt att ingen utomstående hör 

Uppdatering 

Vid information om att en uppdatering krävs gör jag det direkt 

Jag kontrollerar att mitt antivirus uppdaterar sig självt 

Tabell 5: ISeBIS 

 

3.4.1 Analys av det kvantitativa datat  

En vecka efter utbildningstillfället sändes webbenkäten ut en andra gång. Då svar inkommit 

från de medverkande analyserades det kvantitativa datat. Svaren från före och efter 

utbildningstillfället analyserades utifrån syftet med studien att se hur ISeBIS var användbar 

som verktyg för att mäta förändring i datoranvändares intentioner i deras 

informationssäkerhetsbeteende efter ett utbildningstillfälle inom informationssäkerhet.  

 

• Kunde någon förändring ses i svaren?  

• Om en förändring kunde ses kunde man då tyda något utav denna förändring? 

• Vad kunde avvikande utfall bero på?  

• Var något påstående för vitt? 

• Var något påstående inte relevant för organisationen? 

• Vad kunde ingen förändring av svaren bero på?  

• Måste påståendet göras om för att kunna uppfylla syftet? 

(se analys kap.4). 

 

Då fallstudien var liten har analysen av det kvantitativa datat skett i deskriptiv form. Då det är 

en likertskala med högst 6 observationsområden har resultatet presenterats i tabellform. 
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3.5 Utbildning  

För att testa ISeBIS-skalan och huruvida den var funktionell för att testa användares 

informationssäkerhetsbeteende före och efter utbildning så genomgick urvalet ett 

utbildningstillfälle.  

 

Urvalet ombads först genomgå Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps, MSBs, 

datorstödda utbildning inom informationssäkerhet, DISA (DISA 2017). Denna utbildning går 

igenom mycket av det som ISeBIS-skalan vill komma åt i form av hur man hanterar sina 

enheter och mail, uppbyggnad av lösenord, säkerhetskopieringar etc. Med DISA-utbildningen 

som grund så gavs urvalet utbildning som ytterligare fördjupade sig i de kategorier som 

ISeBIS-skalan tog upp (se tabell 6 nedan) med syftet att ge förståelse för varför och hur de 

kunde skydda den känsliga information de hanterade. 

 

Användaren 

Information om vad forskning visar i användarbeteende kring informationssäkerhet.  

Faktorer såsom utbildning inom IT- och informationssäkerhet, huruvida man blivit utsatt för 

nätbrott eller ej presenteras. 

Produktsäkerhet 

Vikten av inlogg på enheter. 

2-stegs verifiering. 

Vikten av att låsa sin skärm då man lämnar sin enhet tillfälligt och av att låsa in sina enheter 

då man lämnar för dagen 

Utformande av lösenord 

Information om varför ett säkert lösenord är viktigt och vikten av olika lösenord på olika 

enheter och konton.  

De vanligaste lösenorden samt hur ett lösenord bör se ut för att betraktas som säkert.  

Information om verktyg för att se huruvida det lösenord man nyttjar är säkert eller ej samt hur 

man kan förbättra sitt lösenord. 

Medvetenhet 

Hot såsom trojaner, virus, DDoS-attacker, DoS-attacker, spionprogram, Ransomware, 

Phishing, VD-bedrägerier och Brute-Force-Attacker presenterades. 

Information gavs om vad ska man tänka på i utformning av länkar/webbadresser/mail.  

Vilka tecken som inte förekommer i säkra webbadresser.  

Vad HTTPS innebär och hur man själv kan lägga till det.  

Hur säkerheten fungerar i webbläsaren Edge samt hur olika webbläsare visar huruvida 

webbadresser anses säkra eller ej.  

Verktyg som kan användas för att kontrollera om en mailadress varit utsatt för läcka. 

Information om vad som inte ska kommuniceras per mail. 

Hur krypteringen i kommunens nätverk såg ut. 

Vad man ska tänka på vid muntlig dialog av känslig data.  

Uppdatering 

Vikten av att göra uppdateringar snarast möjligt för att undvika attacker.  

Information om hur säkerhetskopiering fungerar samt ser ut i organisationen. 

Vikten av loggning i systemen. 

Tabell 6: Utbildningsmaterial  
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3.6 Kvalitativ datainsamling 

Då en användares relation till informationssäkerhet har visat sig vara komplex och påverkas 

av många faktorer användes semistrukturerade intervjuer för att fånga upp respondenternas 

förståelse för ISeBIS-skalans påstående, ytterligare information om respondenternas relation 

till informationssäkerhet och information om processerna i organisationen som kunde förklara 

resultatet av analysen av det kvantitativa datat.  

 

Semistrukturerade intervjuer utfördes med ett urval av 5 personer som genomgått 

utbildningen. Då enkätsvaren var anonyma fanns det inget intresse i att välja ut några 

specifika individer utan deltagare plockades utifrån de som hade tillfälle och ville ställa upp 

inom den tidsram som gavs. 

 

Att använda semistrukturerade intervjuer, då fasta frågor ligger som grund men 

ordningsföljden kan variera, sågs som ett bra alternativ för att kunna nyttja följdfrågor och få 

en mer öppen dialog för mer informativa och djupgående svar (Denscombe 2009).  

 

För att underlätta deltagarnas medverkan utfördes enskilda intervjuer med var och en för sig 

på personens arbetsplats. De medverkande godtog att anteckningar fördes och att samtalet 

spelades in, vilket enligt Denscombe (2009) är till stor hjälp för att underlätta analysarbetet. 

Då en deltagare inte ville att visst material från intervjun skulle berättas vidare togs inte denna 

del med vid analysen. 

 

3.6.1 Analys av det kvalitativa datat   

Att använda sig av ett datorstött analysverktyg ser Denscombe (2009) ibland som en 

begränsning då det tar tid att lära sig ett nytt program. Då de intervjuade endast var fem till 

antal sågs det inte nödvändigt att använda sig av ett nytt program som skulle ta tid i anspråk 

att lära sig för att transkribera materialet. För analys av datat följdes Denscombes (2009) steg 

i form av att intervjudata och fältanteckningar indexerades. Med utgångspunkt från varje 

påstående i ISeBIS-skalans kategorier, användaren, produktsäkerhet, lösenord, medvetenhet 

samt uppdatering kodades datat. Återkommande och avvikande information som kunde 

förklara resultatet från analysen av det kvantitativa datat skrevs ned. Att transkribera manuellt 

sågs även bra för att ytterligare gå igenom det material som framkommit under intervjuerna 

och på så sätt upptäcka mönster som man kanske inte uppfattat under intervjuerna.   

 

3.7 Tillförlitligheten i datainsamlingen av det kvantitativa och 

kvalitativa datat  

Tillförlitligheten av data som tillkommit genom enkätsvar är svår att kontrollera så att 

användarens beteende verkligen är så som hen uppger (Alvesson & Sköldberg 2008). För att 

undvika att respondenterna skulle uppge osanning informerades alla om att deras enkätsvar 

var anonyma och att studien syfte var att se ISeBIS-skalans användbarhet och inte den 

enskildes agerande.  

 

Då jämförandet av resultatet av de båda enkätutskicken gav ett svårtytt resultat var 

intervjuerna ett bra komplement för att söka förstå utfallet och utvärdera huruvida 

informanterna svarat slarvigt pga. tidspress, bristande intresse för ämnet eller att de 

säkerhetsfunktioner som de använde i deras arbete inte gav möjligheten att ändra processerna. 
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Tillförlitligheten till det kvalitativa datat som framkommit i studien kan diskuteras då 

forskarens påverkan under intervjuer är svår att bortse ifrån (Denscombe 2009). Information 

om respondenternas anonymitet gavs och då menade de alla på att det som diskuterades inte 

var känsligt för dem själv att diskutera med ledning och chefer. Ett undantag ses där viss 

information specifikt ombads tas bort från en av intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på ett 

öppet och glatt sätt med diskussion om annat också för att få respondenterna att slappna av 

och inte känna sig korsförhörda.     

 

3.8 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra forskningsetiska principer som har följts under 

studiens gång. 

 

• Informationskravet - Forskaren ska informera de medverkande om studiens syfte och 

vad de kommer att bidra med för studien och på vilket sätt den information som 

kommer fram kommer att nyttjas. 

 

Vid diskussion om organisationen ville medverka i studien presenterades studiens syfte och 

upplägget för deras medverkan, tidsuppskattning samt hur resultatet skulle komma att 

redovisas för organisationens chef som godkände medverkan. Vid enkätutskick samt vid 

förfrågan om deltagarna ville medverka i intervjuer presenterades syftet med studien igen 

samt vad informationen skulle användas till. 

 

• Samtyckeskravet - Alla medverkande har rätt att själv bestämma över deras 

medverkan i studien. 

 

Då detta var en fallstudie som inte ansågs etiskt känslig samt innefattade deltagarnas dagliga 

arbete och genomfördes under arbetstid så godkändes medverkan vid diskussion med 

organisationens chef. Förfrågan om deltagarnas enskilda vilja att medverka i studien utfördes 

för intervjuerna.   

 

• Konfidentialitet - Den enskilde individens medverkan ska vara konfidentiell i 

möjligaste mån samt ska personuppgifter inte vara tillgängliga för obehöriga. 

   

I denna studie har ovanstående etiska princip hanterats genom att anonymitet för intervju-

objekten valts som metod vid enkätsvar och intervjuer. Svaren kunde på så vis inte kopplas 

till någon individ och endast en sammanställning av det analyserade materialet redovisades 

till organisationen som fallstudien utfördes på. Vid information om deltagarnas anonymitet 

vid intervjuer uppgav deltagarna att de inte kände att ämnet var känsligt och att de egentligen 

inte såg något problem med att uppge deras namn. Vid en intervju önskade deltagaren att viss 

uppgiven information inte skulle föras vidare, detta material togs bort vid transkribering. 

 

• Nyttjandekravet - Insamlad information om den enskilde individen får inte användas 

till annat än för denna studies forskning. 

 

Data från någon enskild individ kommer inte att användas till annat än denna studie.  
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4. Analys  
Resultat och analys av den kvantitativa samt kvalitativa datainsamlingen utifrån ISeBIS-

skalans kategorier. 

 

 

Varje kategori med tillhörande frågor eller påståenden från webbenkäten presenteras för sig 

tillsammans med det resultat som framkommit från de semistrukturerade intervjuerna som 

tillhör den specifika frågan eller påståendet. En sammanfattning för varje påstående och 

kategori presenteras löpande genom analysen. I kategorierna produktsäkerhet, lösenord, 

medvetenhet samt uppdatering presenteras resultatet i tabeller.  

 

ISeBIS-skalan har analyserats utifrån: 

 

• Kunde någon förändring ses i svaren från enkät 1 till enkät 2?  

• Om en förändring kunde ses kunde man då tyda något utav denna förändring? 

• Vad kunde avvikande utfall bero på?  

• Var något påstående för vitt? 

• Var något påstående inte relevant för organisationen? 

• Vad kunde ingen förändring av svaren bero på?  

• Måste påståendet göras om för att kunna uppfylla syftet med skalan? 

• Vad sågs i kombinationen av skalan och intervjuerna? 

 

Fallstudien bestod av totalt 10 respondenter varav 5 respondenter intervjuades. Av de 5 

respondenterna satt 3 på huvudkontoret medan 2 satt på ett kontor där de arbetar mer fysiskt i 

deras arbetsuppgifter med system som tillhör de specifika maskiner de använder sig av.  

 

4.1 Användaren 

Denna kategori i enkäten bestod av frågor om kön, ålder, utbildningsnivå samt huruvida 

respondenten hade någon utbildning inom IT- och/eller informationssäkerhet. Här utvärderas 

därav inte svaren utan mer om det saknas eller bör läggas till frågor i kategorin för att bättre 

täcka upp information om organisationens informationssäkerhetsarbete. 

 

Resultatet av enkätsvaren visade att urvalet bestod av respondenter i åldersspannet 18-65 år. 

En av respondenterna hade eftergymnasial utbildning i form av högskoleutbildning. Ingen av 

respondenterna hade någon utbildning i vare sig IT-säkerhet eller informationssäkerhet. 

Enkätsvaren visade att en av respondenterna hade blivit utsatt för nätbrott. 

Av intervjuerna framgick att det inte fanns någon antagen informationssäkerhetspolicy i 

kommunen. Det fanns en systemförvaltningsmodell, SMYKen, för riktlinjer gällande 

systemägare och systemförvaltare. Modellen riktade sig till informationssäkerhet då den bl.a. 

innehöll riktlinjer och rutiner gällande vem som hade behörighet till att ändra behörigheter i 

systemen. Utbildningen inom SMYKen har endast getts till systemägare och systemförvaltare.  

 

En grundutbildning i informationssäkerhet samt utbildning i de system man hanterade sågs 

önskvärt initialt vid anställning. 

 

                   ”Då tror jag att man blivit mer skärpt i hur man ska hantera information” 
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En av respondenterna menade att utbildning skulle behövas utifrån det behov varje 

medarbetare har då hen uppfattade att vissa medarbetare inte hade kunskap om de 

säkerhetsfunktioner som fanns i systemen idag. Här sågs vad det t.ex. innebar när man 

loggade in på det interna nätet, vilket skydd man hade där och vad som saknades.  

4.1.1 Sammanfattning av kategorin användarbeteende 

Efter genomgång av enkätsvar och det material som framgick av intervjuerna hade ISeBIS-

skalans behövts revideras för att ytterligare täcka in aspekten av informationssäkerhet. Skalan 

skulle behöva utökas med frågor kring huruvida det fanns policys, riktlinjer och rutiner för 

informationssäkerhet inom organisationen och huruvida dessa i sådana fall blivit 

kommunicerade till de anställda. 

 

4.2 Produktsäkerhet 

Nedan presenteras det resultat som framkom i kategorin produktsäkerhet genom enkätsvaren 

från ISeBIS-skalan samt det resultat som kom av de semistrukturerade intervjuerna.  

 

4.2.1 Jag använder ett lösenord/kod för att låsa upp mina enheter 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig   

Sällan   

Ibland   

Ofta 3 4 

Alltid 7 6 

 

ISeBIS-skalan visar en förändring av svaren då fler respondenter använde lösenord eller kod 

för att låsa upp sina enheter före utbildningen än efter. Resultatet tyder på att en respondent 

ändrat till ett mindre säkert beteende gällande användning av lösenord/kod efter utbildningen.  

 

Under intervjuerna frågade jag om vad det skulle finnas för anledning att ändra sitt svar från 

Alltid till Ofta menade en respondent att det kunde bero på att man efter utbildning reflekterat 

mer över hur man egentligen gör. Två av respondenterna uppgav i intervjuerna att då det är 

möjligt att ta bort inlogg på mobiler och surfplattor är resultatet att man inte har något inlogg 

möjligt. För att komma åt intranätet och den katalogtjänst, Active Directory, som används för 

åtkomst till system och applikationer som tillhör arbetet krävs det lösenord på alla enheter via 

ett sk. single sign on. Ett single sign on innebär att man med endast ett lösenord kommer åt 

alla de applikationer som man har behörighet till via sin katalogtjänst (MSDN 2017). På 

datorerna är det tvingande att använda sig av detta för att överhuvudtaget komma in på datorn.  

 
”Att man inte kräver lösenord är en missuppfattning då man alltid 

   behöver logga in på sin dator för att komma åt applikationer och system” 

 

Två av respondenterna förklarade att de hade enheter som stod ute i hallarna och lokalerna 

som var fristående från deras egna enheter såsom telefoner, läsplattor och datorer, där det inte 

krävdes något inlogg alls utan de stod tillgängliga alltid.  

 
”Till vissa av våra system krävs inga inlogg” 
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Som ses ovan så skiljer sig uppfattningarna åt mellan respondent 1 och 4. Detta förklarades i 

intervjuerna av att de hade sina kontor på skilda platser och jobbade med olika system som 

hade olika inloggningsförfarande.  

 

Sammanfattning av påståendet  

 

Resultatet visar att de intervjuade kan ha missuppfattat påståendet och mer tänkt på hur de 

loggade in på de system de använder än till deras specifika enheter. Ett påstående kring detta 

är något som är intressant för skalans utformning då det är av intresse att säkerställa att inlogg 

finns till alla de system som har information av känslig karaktär. Att svaren från respondent 1 

och 4 skiljde sig åt visade sig i intervjuerna bero på att de hade kontor på olika platser vilket 

gjorde att det därav såg olika ut.  

    

4.2.2 Jag låser skärmen manuellt när jag lämnar min enhet 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig 1 1 

Sällan  1 

Ibland 2 1 

Ofta 4 3 

Alltid 3 4 

 
Resultatet visar att fler respondenter har gått från att ofta till att alltid låsa sin skärm när de 

lämnar sin enhet efter utbildningen. Även efter utbildningen ses det att en respondent aldrig 

låser skärmen, en sällan samt en ibland. Vad som även kan tydas från svaren är att en av 

respondenterna har gått till ett mindre säkert beteende efter utbildningen. Vad detta avvikande 

utfall kan bero på är svårt att tyda från enkätsvaren endast då det ses både positiva och 

negativa resultat av utbildningen. Det är svårt att tyda om påståendet skulle behövas ändras 

för att få ett mer korrekt utfall.  

 

Vid intervjuerna uppgav respondenterna att låsa skärmen när man lämnade sin plats var 

individuellt och att det inte var påtalat inom organisationen att det var tvingande men att 

policyn i systemen gör att skärmen låses automatiskt efter en viss tid. Intervjuerna påvisade 

att medvetenhet kring att låsa skärmen hade skapats och att respondenterna nu oftast gjorde 

det men att det kunde glömmas bort ibland. En respondent uppgav att utbildningen kan ha 

gjort att man blivit mer medveten om hur man verkligen gör och det därav kunde ha gett det 

negativa utfallet i enkätsvaret. Att påståendet skulle kunna missförstås tyckte inte de som 

medverkade i intervjuerna vilket ger att tre respondenter inte tagit till sig informationen om 

hur viktigt det är att låsa skärmen för att undvika att någon annan springer in och tittar när 

man har känslig information liggandes på datorn. Ingen av respondenterna såg att man kunde 

misstolka påståendet. 

 

Sammanfattning av påståendet 

 

Enkätsvaren visar ett spretigt resultat med både positivt och negativt utfall. Respondenterna 

uppgav att då man blivit mer medveten om sitt beteende och insett att det inte var så som man 
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svarat vid första enkätutskicket kunde vara anledningen till ett försämrat resultat men 

fortfarande ses det att 3 respondenter ligger på den lägre delen av skalan.   

4.2.3 Då jag lämnar kontoret låser jag in mina enheter 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig 2 1 

Sällan  2 

Ibland 2 1 

Ofta 4 3 

Alltid 2 3 

 

Man kan tyda en förändring av svaren som visar ett positivt utslag på skalans högre nivåer då 

fler respondenter svarar att de alltid låste in deras enheter. Dock ses det att även efter 

utbildningen så har vi en respondent som svarar att hen aldrig låser in sina enheter. 

 

Vid intervjuerna visade det sig att deltagarnas kontor var på olika platser och att det var olika 

förfarande på hos respondenterna de olika ställena. Respondent 1, 2 och 3 låste in de enheter 

de inte tog med sig hem, antingen på kontoret eller i ett skåp. Resterande av respondenterna 

menade att lokalerna var låsta och larmade i stort och att de inte låste dörrarna till kontoren 

eller låste in dem i någon separat förvaring. Ingen av respondenterna verkade ha några 

problem med att förstå påståendet. 

 

Sammanfattning av påståendet 

 

Vi ser ett svårtytt resultat från enkätsvaren som i intervjuerna förklaras av att det ser olika ut 

på de olika kontoren. Respondenterna uppgav att de förstått påståendet så det ses inget behov 

för att ändra påståendet för skalan.  

  

4.2.4 Sammanfattning av kategorin produktsäkerhet 

Resultatet av enkäten visade att ISeBIS-skalan kunde användas för att tyda förändring i 

användarnas beteende dock inte någon förändring som kunde tyda på att insatsen av 

utbildningen gett någon positiv effekt. I påståendet om huruvida man använde kod eller 

lösenord för sina enheter kunde missförstånd av inlogg av system och enheter ha skett. Detta 

är intressant för utformningen av skalan i sig då ett behov att göra tillägg för huruvida man 

använde inlogg till sina system är av intresse för informationssäkerheten inom organisationer.  

 

Av skalans resultat kunde man tyda att respondenter gått till ett sämre säkerhetsbeteende efter 

utbildningen. Utifrån svaren från intervjuerna kunde detta bero på att användarna blivit mer 

medvetna om deras säkerhetsbeteende under tiden från första till andra enkätutskicket pga. att 

diskussion och funderingar kring ämnet aktualiserats.  

 

Genom intervjuerna sågs det att diskussioner kring svaren av enkäten inom produktsäkerhet 

gav effekt i form av att en av de intervjuade satte in åtgärder direkt där det sågs kunskapsbrist 

i hur behörighetssystem och kunskap om inställningar saknades. 
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4.3 Lösenord 

Nedan finner vi information om respondenternas intentioner inom hantering av lösenord. 

4.3.1 Jag ändrar inte mitt lösenord/kod om jag inte måste 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig 1  

Sällan 5 5 

Ibland 3 1 

Ofta  3 

Alltid 1 1 

 
Förändring av säkerhetsbeteende kunde tydas i form av att en av respondenterna hade gått till 

den högre delen på skalan. 4 respondenter ändrade ofta eller alltid lösenord oftare än vad som 

krävdes, dock sågs att 6 respondenter gjorde det sällan eller ibland även efter utbildningen.  

 

Policyn i systemen gör det tvingande att byta lösenord genom deras Single sign on var tredje 

månad och detta nya lösenord får inte ha använts de 10 senaste ändringarna. Detta intervall 

kändes tillräckligt då det var svårt nog att komma på bra lösenord till de tvingande gångerna 

enligt respondenterna. 

 
”Det är helt enkelt för omständligt att komma på nya lösenord 

  oftare än så”  

 

Tre respondenter menade att det inte uttalats något tvingande inom organisationen att byta 

lösenord på de system som inte krävde det i systemens policys. Det var svårt nog att hålla 

reda på alla lösenord som det var.  

 
”Vissa system har haft samma lösenord  under alla år som jag  

  jobbat här” 

 

Till vissa av de enheter som användes av alla hade det varit samma lösenord under alla år hen 

arbetat där. Dessutom sågs det att vissa av dessa system var av samhällskritiskt slag. 

Användaren ville dock ”inte väcka den björn som sov” utan tyckte att det fungerade bra så. 

 

Sammanfattning av påståendet 

 

Alla respondenter i intervjuerna hade förstått påståendet och det ses inget behov av att 

förändra påståendet i skalan då det fick fram det avsedda även om resultatet inte visade på 

någon större förändring av respondenternas säkerhetsbeteende. Resultatet förklarades av att 

det var besvärligt nog med alla lösenord och byten som det var redan. 

4.3.2 Jag har olika lösenord på alla mina enheter 

 

Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Ja 4 4 

Nej 1 1 

Olika 5 5 
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Det ses ingen förändring av svaren från före utbildningen till efter. 

 

En av respondenterna uppgav att på vissa enheter hade hen samma lösenord. Även om 

respondenten visste att det inte var bra så tyckte hen att det var svårt att komma ihåg alla 

lösenord och komma på nya. Då de på hens arbetsplats hade många olika inlogg och ibland 

samma till de system som inte låg på deras egna enheter så var det svårt nog som det var.   

          

 ”Jag måste medge att jag har samma, vet att det är fel men  

   har inte ändrat än” 

 

En respondent hade fått sin privata mail hackad och hade fått lägga ner mycket tid på att ändra 

alla lösenord där mailen legat som återställningsmail. Efter det menade hen att man var 

betydligt mer försiktig med hur man hanterade sina lösenord.  

 

”Mitt hotmail konto blev hackat, efter det har jag bytt ut  

  dem efter hand men fortfarande hittar jag lösenord som  

  jag missat att ändra. Det är svårt med lösenord, sån stor  

  fantasi har man ju inte” 

 

Sammanfattning av påståendet 

 

Resultatet från enkätsvaren visade inte på någon förändring. Under intervjuerna diskuterades 

respondenternas lösenord till alla de system de använde och som i påstående 4.2.1 kände 

respondenterna att det hanteras så mycket lösenord att det är svårhanterligt. Respondenten 

som fått sitt privata mailkonto hackat var mer försiktig med att ha samma lösenord.   

4.3.3 När jag skapar ett lösenord online försöker jag skapa ett starkare lösenord än 

sidans krav 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig   

Sällan 1 2 

Ibland 6 5 

Ofta 2 3 

Alltid 1  

 

Utifrån svaren kan man tyda en negativ förändring av säkerhetsbeteendet hos respondenterna. 

 

Två av respondenterna uppgav att policyn för deras Single sign on i deras katalogtjänst, 

Active Directory, har tvingande stora bokstäver samt siffror i lösenordet och det håller de sig 

till. Som tidigare i intervjuerna ges svaret att det är besvärligt nog ändå med att fp ihop 

lösenord. Två av respondenterna uppgav att de blivit mer medvetna om hur ett lösenord skulle 

se ut efter utbildningen och hur man kunde bygga upp det för att enklare komma ihåg det. 

Endast en av respondenterna uppgav att hen av rutin använde en mening som lösenord och att 

det alltid bestod av siffror, stora och små bokstäver samt specialtecken. Vad det negativa 

utfallet av enkätsvaren kunde bero hade ingen något svar på.  
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Sammanfattning av påståendet 

 

Vi ser ett negativt resultat i skalan men intervjuerna tyder på att några av respondenterna har 

blivit mer medvetna kring utformandet av lösenordet.  

4.3.4 Jag inkluderar inte speciella tecken i mitt lösenord om det inte krävs 

   

Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig 1 1 

Sällan 1  

Ibland 6 5 

Ofta  4 

Alltid 2  

 

En svårtydd förändring har skett i respondenternas svar efter utbildningen. Utifrån skalan kan 

det tydas att några respondenter ändrat till ett säkrare beteende samtidigt som de som påvisade  

ett bra säkerhetsbeteende innan utbildningen har gått tillbaka i skalan. 

 

Två av respondenterna tyckte att det var besvärligt nog som det var att komma ihåg de långa 

lösenord som användes idag. En svarade att om det skulle bli tvingande att använda 

specialtecken i deras systems policy så fick man ju tänka om.  

 

En respondent hade använt speciella specialtecken länge därav använde hen det där det var 

möjligt, tyvärr var det inte alltid så, därav hade hen ändrat sitt svar till ofta istället för alltid. 

 

Sammanfattning av påståendet 

 

Resultatet från skalan är svårt att tyda även efter intervjuer. Anledningen till ett av de 

försämrade resultaten ses från intervjuerna men detta är inget som kan generaliseras. 

 

4.3.5 Sammanfattning av kategorin lösenord 

ISeBIS-skalan visar på förändring av användarnas säkerhetsbeteende dock ses det ingen 

positiv förändring efter utbildningsinsatsen. Enkäternas resultat förklarades i intervjuerna av 

att det sågs som jobbigt att komma ihåg alla lösenord och att använda sig av speciella 

karaktärer sågs som ytterligare ett krävande moment. Respondenterna uppgav att utbildningen 

gjort dem mer medvetna om hur ett lösenord skulle se ut och hur man skulle tänka för att sätta 

ihop ett lösenord för att enklare komma ihåg det. Att gå från medvetenhet om en problematik 

till att rent praktiskt göra något åt det kan vara ett långt steg.  
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4.4 Medvetenhet 

Under kategorin medvetenhet tittades det på hotet från vilseledande länkar och URL-adresser, 

mailhantering samt dialog av känslig information.  

4.4.1 När någon som jag känner sänder mig en länk öppnar jag det utan att verifiera 

vart den går 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig 3 2 

Sällan 4 5 

Ibland 3 1 

Ofta  2 

Alltid   

 
Av svaren i skalan kan man tyda ett försämrat säkerhetsbeteende.  

 

Påståendet var om man öppnade länkar när det sändes från någon som respondenten kände. 

Det sågs i intervjuerna att detta kan ha missförståtts och att de utgick från det de fick skickat 

till deras mail. T.ex. pratade ett par av respondenterna om Postnords mail där man ombads att 

öppna en länk för att se statusen på kundens leverans vilket innehöll virus. En respondent 

tyckte att just den privata mailen var ett problem då de skriver rubrikerna i mailen som att de 

känner en och att man då inte tänker på vad det är man klickar på. 

 

”Man är ju nyfiken och det känns som att de skriver till en” 

 

En av respondenterna uppgav att de fått byta ut och uppdatera många brandväggars policys 

pga. att de märkt en ökning i attacker. Detta har märkts genom att viss skräppost har kommit 

igenom till deras mailadresser.  

 

Sammanfattning av påståendet 

 

Här ses det ett missförstånd av påståendet då respondenterna uppgett svar utifrån att de 

öppnade länkar i mail som skickades även från okända.  

4.4.2 Jag vet vilken webbsida jag besöker på grund av att jag känner igen loggan och 

inte för att jag tittar på URL-adressen 

 

Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig 2 1 

Sällan 1 3 

Ibland 5 2 

Ofta 2 3 

Alltid  1 

 

Även efter utbildningstillfället ses att respondenter enligt svaren inte ändrat sitt beteende, 

totalt fyra respondenter svara Sällan eller Aldrig efter utbildningstillfället.  
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Medvetenheten om att man kunde luras till att gå in på en fejkad sida hade ökat hos alla 

respondenterna och efter utbildningen försökte de tänka på det. En av respondenterna uppgav 

att det var ren vana att man klickade in på de sidor som man kände igen utan att titta på URL-

adressen. Dock menade hen också på att då det var sidor som man var inne på ofta skrev man 

in adressen själv då det gick snabbare än att söka på Google eller gå till sina favoriter därav 

minskade risken för att man blev lurad in på fel adress.  

 

Sammanfattning av påståendet 

 

Skalans resultat visade på ett spretigt resultat men av de medverkande i intervjuerna sågs det 

en större medvetenhet efter utbildningen. 

 

4.4.3 När jag sänder information försäkrar jag mig om att det sänds säkert genom till 

exempel https:// 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig   

Sällan 5 2 

Ibland 2 4 

Ofta  4 

Alltid 3  

 
Utifrån skalan ses ett spritt resultat av både positivt och negativt utfall. 

 

En respondent uppgav att det är ett problem att sända allting säkert då valmöjligheten inte 

alltid finns tillgänglig. Intervjuerna visade att respondenterna blivit mer medvetna om vad och 

var det var relativt säkert att sända information från deras enheter efter utbildningen. Tre av 

respondenterna menade att hen alltid sände jobbmail via jobbtelefon eller jobbdator. Hemifrån 

kopplades dessa enheter upp via VPN. En respondent uppgav att de köp hen gjorde över nätet 

i jobbsammanhang betalades via BankID. Två respondenter uppgav att de aldrig sände 

känsliga data via mail då de inte hanterade sådan data via deras egna enheter. Den eventuella 

känsliga data som sändes ut från deras kontor var via särskilda system som inte de var 

delaktiga i.  

 
Sammanfattning av påståendet 

 

Skalans resultat var svårtytt men intervjuerna förklarade att respondenterna inte haft tillräcklig 

information om hur det rent tekniskt fungerade när man sände information inifrån 

organisationens nätverk och utifrån och vilka skillnader det gör i säkerheten.   
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4.4.4 Jag sänder jobbrelaterat material från min personliga dator till jobbdatorn via 

mail 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig 6 6 

Sällan 4 4 

Ibland   

Ofta   

Alltid   

 

En hög medvetenhet om att man inte skulle sända något från sin privata till jobbrelaterade 

mail kunde tydas av enkätsvaren. Ingen positiv effekt av utbildningen kunde dock tydas då 

resultatet inte förändrats.   

 

De respondenter som intervjuades uppgav alla att de inte sände något material från deras 

personliga dator till jobbdatorn vilket gjorde det svårt att få någon bra förklaring till hur 

resultatet kunde se ut som det gjorde.  

 

Sammanfattning av påståendet 

 

En hög medvetenhet ses om påståendet dock är det svårt att tyda orsaken till svarsalternativet 

Sällan då ingen av respondenterna som intervjuats menade att de sände något från privat- till 

jobbmail.  

4.4.5 När jag surfar på nätet för jag pekaren över länken för att se vart den går innan 

jag klickar på den 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig 3  

Sällan  2 

Ibland 1 4 

Ofta 3 3 

Alltid 3 1 

 
De 3 respondenter som i första enkäten svarade Aldrig hade ändrat till ett mer positivt 

säkerhethetsbeteende vid svar av enkät 2. Dock sågs fortfarande att 2 respondenter svarade 

sällan men Ibland hade en positiv ökning från enkät 1 till enkät 2.  

 

En respondent menade att man inte alltid lever som man lär. Dock hade hen uppmärksammat 

ett konstigt mail och tittat på adressen och sett att det var till något helt annat.  En annan 

uppgav att hotmail kontot var ett problem då när man tryckte på något konstigt hade man 

mycket oönskat som dök upp länge därefter.   

 

Sammanfattning av påståendet 

 

En positiv förändring i enkätsvaren och intervjuerna tydde på att medvetenheten ökat.  

 



 

24 

 

4.4.6 Om jag upptäcker något konstigt med en fil stänger jag av datorn och informerar 

ansvarig 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig   

Sällan 3  

Ibland 1 1 

Ofta 1 4 

Alltid 5 5 

 
Redan vid första enkätsvaren visade 5 respondenter att de var noga med detta och en 

förbättring ses efter utbildningen. Under intervjuerna kom det upp diskussion om vad som 

ansågs som konstigt och definitionen av det skulle varit klarare i påståendet. En av 

respondenterna uppgav att hen kontaktade IT-ansvarig men var inte medveten om att man 

skulle stänga av datorn och varför. 

 

Sammanfattning av påståendet 

 

Positiv förändring i enkätsvaren dock ses frågetecken kring ordval i påståendet. Intervjusvar 

visade att okunskap kring hantering av enhet vid misstänkt attack.  

 

4.4.7 Vid misstanke om nätbrott på min dator vet jag vem jag ska kontakta 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Ja 9 10 

Nej 1  

 

Medvetenheten kring detta var hög redan innan utbildningen och efter sågs ett väldigt positivt 

resultat i skalan av att alla respondenter nu hade vetskap om vem de skulle kontakta.  

 

Respondenter uppgav att denna information hade de blivit informerade om tidigt och IT-

avdelningen stod som kontakt vid misstanke om nätbrott.  

 

Sammanfattning av påståendet 

 

Ett resultat som var lätt att tyda samt som intervjuer bekräftade att respondenterna hade bra 

vetskap om detta.  
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4.4.8 Jag pratar inte känslig information utan att ha säkerställt att ingen utomstående 

hör 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig  2 

Sällan 1 1 

Ibland  1 

Ofta 3 2 

Alltid 6 4 

 
Ett svårtytt resultat som förklaras av intervjuerna.  

 

Denna fråga visade sig kunna förstås från två håll. Vid intervjuer menade en respondent att 

hen förstått den som att man Alltid kontrollerade att ingen hörde medan en annan respondent 

förstod den som att man Aldrig pratade om andra utan att kontrollera att ingen hörde. Denna 

fråga är därav svår att tyda resultatet av från enkätsvaren. Under intervjuerna uppgav 

respondenterna att de hade förståelse för vad man inte skulle prata om på allmänt område. 

 

Sammanfattning av påståendet 

 

Resultatet från enkätsvaren var svårt att tyda vilket kunde bero på att påståendet förståtts på 

olika sätt av respondenterna.  

 

4.4.9 Sammanfattning av kategorin medvetenhet 

Att se om utbildningsinsatsen gett någon effekt utifrån svaren på enkätsvaren var svårt. För att 

förstå användarnas medvetenhet kring att sända information, beteende kring länkar och URL-

addresser, rapportering och hantering av möjliga attacker krävdes dialog med respondenterna. 

Intervjuerna visade på att medvetenheten kring länkar och URL-adresser, hade ökat efter 

utbildningstillfället och ett par av de intervjuade hade undlåtit att öppna länkar och 

kontrollerat adressen i länken. Även mail som verkade konstiga kontrollerades och slängdes. 

Att sända information säkert utanför kontoret sågs svårt med de säkerhetsfunktioner som 

fanns i organisationen. Resultatet från påstående 4.4.4 visade ingen förändring i beteendet att 

skicka information från privat- till jobbdator. Tyvärr kunde inte de intervjuade svara på varför 

det kunde te sig så då de uppgav att de inte gjorde det själv. Påstående 4.4.6 krävde ytterligare 

förklaring då definitionen av vad konstigt beteende för en dator är kan diskuteras. Påstående 

4.4.8 hade respondenterna uppfattat på två olika sätt vilket gjorde att resultatet från 

enkätsvaren här inte kunde nyttjas. De intervjuade uppgav dock att de hade förståelse för vad 

man inte skulle diskutera öppet på kontoret eller ute bland folk.  
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4.5 Uppdateringar 

Nedan presenteras respondenternas intentioner inom uppdatering av deras data. 

4.5.1 Vid information om att en uppdatering krävs gör jag det direkt 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig 2  

Sällan 3  

Ibland 1 3 

Ofta 1 5 

Alltid 3 2 

 

En positiv förändring kan tydas av enkätsvaren efter utbildningstillfället. De respondenter 

vars svar låg på den nedre delen av skalan har enligt skalan gått till ett säkrare beteende 

gällande uppdatering.  

 

Två av respondenterna uppgav att på deras jobbtelefoner måste man rent fysiskt själv välja 

när man ska uppdatera. Här ses det att uppdateringarna skjuts upp när de inte är tvingande.  

Ett par av respondenterna uppgav att de blivit mer medvetna om orsaken till att uppdatera sina 

enheter efter utbildningen. De uppgav att även om man vet att man ska uppdatera så är det lätt 

att skjuta på det när man får meddelande om det.  

 

”Nu har uppdateringarna kommit i fel läge då jag har hållit på 

    med annat och jag inte har vågat uppdatera just då men så får 

    man en uppdatering och det är fel läge igen, så nu är det ett tag sen. 

 

Uppdatering av system som ligger inom IT-avdelningens ansvar är tvingande. Hämtningen 

sker nattetid och uppdateringen sker då man loggar in på datorn på morgonen. Skulle det vara 

uppdateringar under dagen, vilket sker väldigt sällan, kan man inte välja att skjuta upp 

uppdateringen utan datorn stängs av automatiskt inom en viss tidsram.  

 

Sammanfattning av påståendet 

 

Här samstämmer enkätsvar och intervjuer som tyder på att en större medvetenhet kring 

uppdatering av enheter fanns hos respondenterna efter utbildningen. Dock sågs det att även 

om medvetenheten fanns var det lätt att man sköt upp uppdateringen om det inte var direkt 

tvingande.  
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4.5.2 Jag kontrollerar att mitt antivirus uppdaterar sig självt 

 
Svarsalternativ Före utbildning Efter utbildning 

Aldrig   

Sällan 7 4 

Ibland 2 1 

Ofta  4 

Alltid 1 1 

 

Utav resultatet ses en markant förbättring i användarnas beteende efter utbildning. 4 

respondenter kontrollerade det fortfarande sällan medan resterande visade på ett säkrare 

beteende efter utbildning.   

 

Anledningen visade sig redan under utbildningen då det kom fram att respondenterna trodde 

att detta kontrollerades av IT-avdelningen och att många inte var medvetna om att detta var 

något man skulle behöva kontrollera själv. Då organisationen sitter på en äldre version av 

operativsystem sågs detta fortfarande kunna vara ett problem, enligt kommunens 

informationssäkerhetssamordnare som också var med vid utbildningstillfället. Ingen av 

respondenterna fann påståendet svårt att förstå.  

 

Sammanfattning av påståendet 

 

Här kan man tyda en förbättring redan i resultatet av skalan. Då respondenterna tidigare inte 

varit medvetna om att detta kunde kontrolleras ses förklaringen ligga i det. Inget behov för 

revidering eller tillägg av påstående ses utifrån resultat av skalan samt intervjuer. 

4.5.3 Sammanfattning av kategorin uppdatering 

I denna kategori sågs det att utbildningen hade gett resultat vilket kunde tydas redan i skalan. 

Respondenterna verkade förstå innebörden av påståendena och därav ses inget behov för 

revideringav påståendena. Inte heller sågs det behov för något tillägg av påstående för att 

fånga upp utomstående faktorer.  

 

Att uppdateringar krävdes var respondenterna väl medvetna om vid intervjuerna dock visade 

det sig att de inte kände att uppdateringarna kom vid de rätta tillfällena och därav sköt upp 

dem ibland. Att respondenterna själv inte hade ansvar för att antivirus uppdaterades inom 

organisationen och att man därav inte kontrollerade detta visade sig vara en av anledningarna 

till resultatet i 4.5.2. 

 

4.6 Sammanfattning av resultat och analys 

I alla kategorier ses en förändring av säkerhetsbeteendet i svaren från ISeBIS-skalan. Att 

kunna tyda något från svaren från påståendena i ISeBIS-skalan var dock svårt i alla kategorier 

förutom kategorin uppdatering. I alla kategorier krävdes ytterligare information från de 

semistrukturerade intervjuerna för att kunna tyda resultaten från enkätsvaren. I vissa fall sågs 

det ett försämrat resultat i enkätsvaren då respondenterna uppgav att deras säkerhetsbeteende 

gått till mindre medvetet eller mindre aktivt efter utbildningstillfället. 
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Efter intervjuer sågs det för vissa påstående ett behov för revidering och i vissa fall sågs det 

att tillägg av påstående i skalan krävdes för att täcka in viktiga aspekter av 

informationssäkerheten inom organisationen.  

 

Kategorin produktsäkerhet visar på ett sämre resultat i enkätsvaren efter utbildningen. Några 

av de kommentarer som gavs under intervjuerna var att man blivit mer medveten om hur man 

hanterade sina enheter efter utbildningsinsatsen och att utfallet därav skulle kunna ha ändrats 

till ett mindre positivt utfall. 

 

Resultatet i kategorin lösenord visade på svårtydda svar utifrån skalan. Förklaringarna som 

gavs i intervjuerna var att det var för omständligt med lösenord, svårt att komma ihåg som det 

var och svårt att komma på nya. Resultatet visade även att till vissa system användes samma 

lösenord av alla användare.  

 

De intervjuade hade blivit mer medvetna kring hantering av länkar och URL-adresser dock 

kvarstod frågor kring hur en dator kan te sig vid en attack, hantering av datorn vid en 

eventuell attack samt säker sändning av information.  

 

I kategorin uppdatering sågs ett positivt resultat efter utbildningen i form av att alla 

respondenter uppgett att de blivit mer aktiva i deras säkerhetsbeteende kring uppdatering av 

deras enheter.  

 

5. Diskussion 
Studiens analys diskuteras utifrån ISeBIS-skalans kategorier med en efterföljande diskussion 

kring studiens metod.  

 

 

5.1 Användaren 

Enligt Dataskyddsförordningen ska det finnas rutiner för informationssäkerhet i 

organisationen och anställda ska vara delgivna dessa. Uppdatering och uppföljning av rutiner 

ska ske årligen (EU 2016). Respondenternas enkätsvar visade på att de inte fått någon 

utbildning i varken IT- eller informationssäkerhet. Intervjuerna gav information om att en 

informationssäkerhetspolicy inte var antagen i kommunen än och därav fanns inga riktlinjer 

att följa utifrån denna. För att ytterligare täcka in informationssäkerhet i ISeBIS-skalan skulle 

kategorin Användaren behöva utökas med frågor kring huruvida det finns policys, riktlinjer 

och rutiner för informationssäkerhet inom organisationen och huruvida dessa i sådana fall 

blivit kommunicerade till de anställda. 

 

5.2 Produktsäkerhet 

Den tekniska sidan av informationssäkerhet innebär bl.a. det rent fysiska skyddet av enheter  

och lokaler samt även IT-säkerhet i form av inlogg på enheter (LIS 2016). 

Dataskyddsförordningen kräver spårbarhet av information, för detta är det viktigt att man kan 

påvisa vem som tagit del av vilken information (EU 2016). Detta gör att inlogg blir en viktig 

del för att kunna påvisa vem som varit inloggad på den specifika enheten och gjort vad i 

systemen. Då respondenterna inte använde klienter hade de även material sparat på den egna 

enheten vilket gör att detta är viktigt att få rutin på i organisationen.  
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Av ISeBIS-skalan kunde man tyda en förändring i respondenternas svar men denna visade 

både på positivt och negativt utfall vilket gör att endast användandet av skalan inte kan nyttjas 

för att tyda något i användarnas säkerhetsbeteende mer än just en förändring. Av enkätsvaren 

framkom det att vissa inte nyttjade inlogg till sina enheter. Påståendet om inlogg till enheter 

diskuterades under intervjuerna vilket gav antydan till att när de svarat på detta påstående 

hade de svarat för alla enheter de nyttjade inte bara deras egna. Här ses ett behov av 

revidering av skalan då den antingen behöver tillägg för just att det kan vara enheter som 

används av alla som inte har inlogg eller att man ändrar det befintliga påståendet till just 

samtliga enheter man nyttjar då det är det intressanta för organisationen där man sedan utifrån 

säkerhetsklassificeringen av informationen får ta ställning till vilka system som innehåller 

känsliga data. För vissa påståenden kunde inte individen själv förändra den bakomliggande 

faktorn, som huruvida man hade inlogg till alla sina enheter då vissa enheter användes av ett 

flertal personer vilket också detta kan ha gett resultatet i skalan. 

 

5.3 Lösenordshantering 

Beteendet vid lösenordshantering samstämmer med tidigare litteraturstudie som visade att 

användare var medvetna om att det var viktigt med bra lösenord samtidigt som det krävs för 

mycket av användarna då det är svårt att hantera alla koder och lösenord som används 

dagligen (Ur et al. 2016). ISeBIS-skalan visade inte något positivt utfall för 

lösenordshantering efter utbildningstillfället vilket förklarades av intervjuerna. I påståendet 

om huruvida man hade olika lösenord på sina egna enheter såsom dator, läsplatta och 

mobiltelefoner sågs det att respondenterna mer diskuterade huruvida de hade olika lösenord 

och inlogg till de olika systemen vilket även sågs i kategorin produktsäkerhet och ett behov av 

att revidera detta påstående till just vilka enheter som det syftades på ses i skalan. Dock är det 

även av intresse att lägga till påstående om huruvida de har olika lösenord till de olika 

systemen de använder eller ej då detta snarare ses som det mest besvärliga för respondenterna.   

 

5.4 Medvetenhet 

För en bättre hantering av hot från t.ex. nätfiske där de cyberkriminella försöker lura åt sig 

känslig information ses det att utbildning har visat sig vara ett bra verktyg. Användaren tar då 

ett aktivt beslut baserat på kunskap istället för känsla då hot uppstår (Love och Arachchilages 

2014). Utifrån skalans resultat kunde man inte se någon förbättring i användarnas 

säkerhetsbeteende kring hantering av länkar och URL-adresser, även då respondenterna 

uppgav att de blivit mer medvetna. Visar detta på att respondenterna svarat utan någon 

eftertanke då respondenterna under intervjuerna inte uppgett att det var frågetecken kring 

dessa påstående. Då påståendet för huruvida man öppnade länkar i mail från personer 

missförståtts ses ett behov av att förtydliga detta påstående så att det förstås som endast från 

kända sändare och inte alla mail som skickas till en. Intervjuerna visade att respondenter tagit 

medvetna beslut att inte öppna mail som verkat konstiga efter utbildningstillfället vilket visar 

på att kunskap ger aktiva beslut som kan hindra eventuella incidenter.   

 

Under utbildningen framgick det att vissa av respondenterna inte var införstådda med hur och 

när man sände information säkert från sina enheter. Att kunskapen kring detta höjts var svårt 

att se utifrån skalan då man kunde tyda både ett positivt och negativt utfall. Utbildning och 

intervjuer förklarar utfallet genom okunskap om de funktioner som finns idag samt överlag 

men skalan självt är svårtydd.  
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Dataskyddsförordningen kräver att man rapporterar incidenter senast 72h efter upptäckt (EU 

2016). Uppmärksammas en attack snabbt och alla berörda blir varse incidenten så kan man 

förhoppningsvis reducera skadorna. En hög medvetenhet sågs redan i skalan angående hur 

man skulle hantera sin dator samt vetskapen om vem man skulle kontakta vid misstanke om 

nätbrott vilket var väldigt positivt. 

 

5.5 Uppdatering  

Det tekniska skyddet av antivirus och uppdateringar har många organisationers IT-

avdelningar kontroll på då de är medvetna om att många hot och attacker stoppas genom det 

(Radar 2016). Även användarna måste förstå vikten av att utföra dessa säkerhetssteg. Redan i 

skalan kunde man tyda en förbättring av säkerhetsbeteendet i kategorin uppdatering då ett 

positivt utfall sågs för hur man utförde uppdateringar efter utbildningstillfället. Att antivirus 

överhuvudtaget behövde kontrolleras var okänt för de flesta respondenterna vilket låg till 

grund för den stora förändringen av resultatet för detta påstående.  

 

5.6 Metoddiskussion 

SeBIS-skalan, som ligger till grund för studien, har testats i en stor iterativ studie med enkäter 

samt intervjuer. Den sågs därför som en bra utgångspunkt för att utveckla ISeBIS-skalan med 

aspekten informationssäkerhet och att testa dess användbarhet i denna fallstudie. 

 

Att utföra en förklarande sekventiell mixad metod med enkäter och intervjuer finner jag varit 

ett bra val för att utföra denna fallstudie och uppnå dess syfte. Med utgångspunkt i svaren från 

punkt ett genomfördes utbildningen och efter utvärdering av den andra enkätens utfall var det 

bra att ytterligare kunna fördjupa mig i ISeBIS-skalans påståenden och den effekt 

utbildningen haft på användarnas informationssäkerhetsintentioner i de efterföljande 

intervjuerna. ISeBIS-skalan hade kunnat testats i endast en kvantitativ ansats men för att få 

ytterligare förståelse för hur skalan kunde nyttjas, om det saknades någon aspekt i skalan eller 

om några påstående behövde revideras för bättre förståelse valde jag att göra en mixad metods 

studie. 
 

Urvalet var litet och tidsrymden kort. Att kunna se om ytterligare förändring i beteende setts 

efter ett par månader istället för 7 dagar efter utbildningstillfället hade varit intressant. Att 

förändra ett beteende under den korta tidsperioden ses vara svårt.  

Då vissa resultat visade sig ha försämrats efter utbildning blir det förbryllande. När det 

kommer till enkäter kan det vara så att respondenten inte är intresserad av att använda tid till 

detta och svarar utan närmare eftertanke (Alvesson och Sköldberg 2008). I detta fall hade det 

varit intressant att ha möjligheten till att intervjua de personer som uppgett att de ändrat sitt 

beteende till ett mindre säkert från enkät 1 till 2 för att få svar på varför. Då informanterna 

lovats anonymitet var detta inte möjligt i denna studie.  

Ett annat alternativ är att minska på antalet påstående och endast ta med ett par påstående per 

kategori för att minska på respondenternas tidsförlust. Den negativa aspekten av detta blir att 

man inte får ett lika brett underlag att diskutera utifrån och aspekter som kan vara viktiga för 

utfallet kan missas. Ytterligare ett alternativ hade varit att inte använda sig av skalan alls utan 

bara utbildning och intervjuer före och efter. Här är frågan huruvida det hade gett samma 

spridning i form av diskussion och medvetenhet inom organisationen då antalet intervjuade 

inte hade kunnat vara lika många individer som var med under utbildningen.  
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Inget i studien visar på att man kan se detta resultat som representativt för hela populationen 

då fallstudien var liten och ytterligare fallstudier hade krävts för att se om liknande resultat 

kunnat ses även i andra studier. 

 

Att ha en roll som både forskare och utbildare i en studie kan innebära en intressekonflikt då 

fokus på utbildningskvalitén också kunde varit av intresse för studien. Utbildningsmaterialet 

har dock inte på något sätt utvärderats utan endast varit en del av metoden för att kunna 

utvärdera ISeBIS-skalans funktion. Vid utbildningstillfället diskuterades dock organisationens 

arbete och kunskap kring informationssäkerhet samt de rutiner och arbetsprocesser som fanns 

idag. Detta medförde en viss inblick i organisationens nivå av informationssäkerhet redan då. 

Jag finner inte att denna kunskap varit negativ för studiens slutresultat då det snarare gav ett 

bättre underlag att bygga de semistrukturerade intervjuerna på. Då jag redan var introducerad 

för de respondenter som intervjuades så kom intervjuerna lätt igång och diskussionerna var 

öppna och lättsamma. 

6. Slutresultat 
Nedan presenteras resultatet av studien samt behov för framtida forskning som setts i studien 

 

 

Studiens syfte var att se om och hur en informationssäkerhetsskala, ISeBIS-skalan, kunde 

användas för att mäta datoranvändares intentioner i deras informationssäkerhetsbeteende före 

och efter ett utbildningstillfälle inom informationssäkerhet. 

 

Forskningsfrågor:  

 

• Är informationssäkerhetsskalan användbar för att bedöma skillnader i användares 

säkerhetsintentioner? 

• Hur kan man använda informationssäkerhetsskalan för att bedöma skillnader i 

användarens säkerhetsintentioner? 

 

Slutresultatet av studien visade på att endast användandet av skalan blev ineffektiv för sitt 

syfte att användas som ett verktyg för att bedöma skillnader i användares säkerhetsbeteende. 

Resultatet efter utbildningstillfället var svårtytt med både negativt och positivt utfall i skalans 

påståenden vilket för många påståenden inte kunde tydas till mer än att en förändring skett 

efter utbildningstillfället. Förbättringar av skalan sågs nödvändig då det under intervjuerna 

visade sig att några påståenden missförståtts och behövde förtydligas och några behövde 

omformuleras för att täcka in det som är viktigt för organisationens arbete inom 

informationssäkerhet.  

 

Även om användandet av skalan visade sig bristfälligt så sågs det att i kombination med 

intervjuer av respondenterna visade sig skalan vara ett användbart verktyg för att 

uppmärksamma de bakomliggande faktorerna av svaren. Här sågs bl.a. brister i kunskap om 

de säkerhetsfunktioner som användes dagligen, okunskap av de olika arbetsförfarande som 

fanns i organisationen, samt brister i säkerhetsprocesser vilket kanske inte varit så tydligt utan 

användning av ISeBIS. För att ytterligare täcka in fler av de aspekter som setts vara viktiga 

för informationssäkerheten och Dataskyddsförordningen behöver några påstående revideras 

och några läggas till i skalan.  
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6.1 Framtida forskning 

Resultatet av studien visar att en förbättring av skalan, enligt diskussion, är nödvändig. För 

framtida forskning ses att efter revidering av skalan genomföra en större fallstudie med ett 

bredare urval under en längre tidsperiod. Då det tar tid att ändra rutiner hade en fallstudie 

under en längre tidsperiod gett användaren möjlighet till att faktiskt ändra sitt egna 

säkerhetsbeteende samt gett möjlighet till att påverka och eventuellt förändra de 

bakomliggande faktorerna till svaren som användaren själv inte har direkt inverkan på. Denna 

fallstudie var liten och att generalisera resultatet är svårt, att testa ISeBIS-skalan på ett bredare 

urval hade gett ett större underlag för analys och utvärdering av skalans funktionalitet.  

 

För utvecklingen av skalan hade det varit intressant att ha genomfört en studie där 

enkätsvaren inte var anonyma för att kunna föra en mer direkt dialog kring frågetecken av 

påståendena samt anledningen till de svar som uppgetts.  

 

En longitudinell studie med upprepade utbildningstillfälle för deltagarna i kombination med 

användandet av ISeBIS hade varit intressant för att se vilka förändringar man kunnat tyda 

över tid.  

 

Studien visade på brister i kunskap av de redan existerande säkerhetsfunktioner som fanns i 

organisationen idag. En mer djupgående utbildning i informationssäkerhet med ett större 

fokus på hur säkerhetsfunktioner och rutiner ser ut i den specifika organisation som studiens 

genomförs i hade varit intressant att testa för att se om det gett ett positivt utfall.  
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8. Bilagor 
Nedan följer bilagor med enkät samt intervjuer 

 

 

Informationssäkerhet 
 

Informationssäkerhet är något som är på agendan då EU tagit fram en ny datalag General 

Data Protection Regulation, GDPR, som träder i kraft maj 2018. Lagen kräver att 

organisationer ska ha kontroll på sin information. I ett led av detta ges utbildning inom 

Informationssäkerhet och denna enkät ligger till grund för denna utbildning. 

Syftet med studien är att se på vilken nivå ni som grupp befinner er på och vilka åtgärder 

som behövs för att säkerställa att informationssäkerheten upprätthålls. För att enkäten ska 

fylla sin funktion är det viktigt att ni svarar så sanningsenligt som möjligt. Den data som 

samlas in kommer inte kopplas till någon individ och endast en sammanställning kommer 

att ges vidare till informationsansvarig. 

Enkäten börjar med ett avsnitt med frågor om dig, därefter följer fyra avsnitt med 

påståenden om dina vanor inom informationssäkerhet. Vänligen markera det alternativ i 

påståendena som stämmer bäst in på dina vanor. 

Enkäten tar ca 7 minuter att genomföra. 

Enkäten avslutas med information om nästa steg i förberedelserna inför utbildningen. 

*Obligatorisk 

 

Om dig 

 

Nedan följer ett par frågor om dig som person. 

Vid frågorna utbildningsnivå och utbildning vänligen kryssa i alla alternativ som stämmer in 

på dig. 

 

1. 

Kön * 

Markera endast en oval. 

Kvinna 

Man 

 

2. 

Ålder * 

Markera endast en oval. 

18-25 år 

25-35 år 

35-45 år 

45-55 år 

55-65 år 

65-75 år 

 

3. 

Utbildningsnivå * 

Markera alla som gäller. 
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Gymnasieutbildning 

Eftergymnasial 

Högskole-/universitetsstudier 

Högskoleexamen 

Kandidatexamen 

Magisterexamen 

Doktorand 

Övrigt: 

 

4. 

Utbildning * 

Markera alla som gäller. 

Jag har utbildning inom IT-säkerhet 

Jag har utbildning inom informationssäkerhet 

Inget av ovanstående 

 

5. 

Nätbrott * 

Markera endast en oval. 

Jag har varit utsatt för brott på nätet 

Jag har inte varit utsatt för brott på nätet 

Fortsätt till frågan 6. 

 

Produktsäkerhet 

 

I detta avsnitt tittar vi på de vanor du har vid hanterandet av dina digitala enheter såsom 

dator/surfplatta/mobil. 

 

6. 

Jag använder ett lösenord/kod för att låsa upp mina enheter * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

7. 

Jag låser skärmen manuellt när jag lämnar min enhet * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 
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8. 

Då jag lämnar kontoret låser jag in mina enheter * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

 

Utformande av lösenord 

 

Nedan finner du ett par påståenden kring hur du hanterar dina lösenord och/eller koder. 

 

9. 

Jag ändrar inte mitt lösenord/kod om jag inte måste * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

10. 

Jag har olika lösenord på alla mina enheter * 

Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

Olika 

 

11. 

När jag skapar ett lösenord online försöker jag skapa ett starkare lösen än 

sidans krav * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

12. 

Jag inkluderar inte speciella karaktärer i mitt lösen om det inte krävs * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 
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Medvetenhet 

 

Nedan följer påståenden om hur du hanterar information som sänds eller tas emot via 

internet. 

 

13. 

När någon som jag känner sänder mig en länk öppnar jag det utan att verifiera 

vart den går 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

14. 

Jag vet vilken webbsida jag besöker pga. att jag känner igen loggan och inte för 

att jag tittar på URL adressen 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

15. 

När jag sänder information försäkrar jag mig om att det sänds säkert genom t.ex. 

https:// * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

16. 

Jag sänder jobbrelaterat material från min personliga dator till jobbdatorn via 

mail * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 



 

39 

 

17. 

När jag surfar på nätet för jag pekaren över länken för att se vart den går innan 

jag klickar på den * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

18. 

Om jag upptäcker något konstigt med en fil stänger jag av datorn och informerar 

ansvarig * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

19. 

Vid misstanke om nätbrott på min dator vet jag vem jag ska kontakta * 

Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

 

20. 

Jag pratar inte känslig information utan att ha säkerställt att ingen utomstående 

hör * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

Uppdateringar 

 

Nedan följer påståenden om dina vanor vid uppdateringar. 

 

21. 

Vid information om att en uppdatering krävs gör jag det direkt * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 
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22. 

Jag kontrollerar att mitt antivirus uppdaterar sig självt * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

 

Tack för din medverkan 

 

Tack för att du medverkat i denna studie. 

Nästa steg i förberedelserna inför utbildningen är Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskaps, MSB, datorstödda utbildning inom Informationssäkerhet. Denna del tar ca 25 

min. Du hittar utbildningen på disa.msb.se. 

Lycka till! 

 

Vid frågor vänligen kontakta Jill Lindqvist på jill@norten.se eller Björn Berner på 

bjorn.berner@ystad.se 
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Intervjufrågor  
 

Vad betyder informationssäkerhet för dig? 

 

Var det något som presenterades för dig på utbildningen om informationssäkerhet som du inte 

var medveten om? 

 

Vad tror du behövs för att man ska gå steget längre i hur man hanterar informationssäkerhet? 

 

Hanterar du mycket känslig data om kunder? Som affärsdata/ deras kostnader/ deras it-

lösningar? 

 

Har utbildningen förändrat din hantering av enheter? Varför/Varför inte? 

 

Har du samma beteende före som efter dragningen i hur du hanterar dina produkter? 

 

När det kommer till lösenord, hur hanterar du detta? Varför/varför inte? 

 

Hur är era policys i de system som ni inte har single sign on till? Har ni tvingande byten? Hur 

ofta?  

Vad har ni i de system som inte hanteras inom intranätet? 

 

Uppdaterar du själv när det rekommenderas? Varför/varför inte? 

 

När det kommer till internet och de länkar och URL adresser som hanteras där, hur 

kontrollerar du dessa innan du trycker? 

 

När det kommer till er mail. Hur ser er säkerhet ut när ni skickar mail utanför kommunens 

nät? 

 

När du sänder information via nätet, sänder du genom kontrollerade, säkrade sidor då? 

 

Vad ser du att du saknar för kunskap inom informationssäkerhet? 

 

Var det någon fråga eller påstående i enkäten som skapade frågetecken, som du inte riktigt 

förstod (ge exempel på ett par stycken och ta med de med avvikande resultat)? 

 

 


