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Följande referat är tänkt att fungera som ett komplement till föreläsarnas presentation samt 

videoupptagningen, vilka tillgänglighetsgörs via Säkerhetskulturnätverkets hemsida 

(www.säkerhetskultur.se) för nätverkets medlemmar.  

Kring femton personer deltog på plats i ÅF-huset i Solna samt digitalt via webbsändningen för 2013 

års sista arrangemang då Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) var inbjudna för att berätta om 

forskningsprojektet SECURIT, där säkerhetskultur möter IT-system. 

Eftermiddagen inleddes med att Niclas Grahn från Säkerhetskulturnätverket hälsade välkomna och 

berättade om nätverkets verksamhet samt att nätverket kommer att bildas till ideell förening 

fredagen 13/12 med stöd av Ångpanneföreningens forskningsstiftelse. Nästa vår kommer en 

årsstämma att hållas för föreningens medlemmar. Inbjudan och information kommer att skickas ut 

via mejl när detta blir aktuellt. 

Forskningsprojektet Security Culture and Information Technology 

(SECURIT) 
Två forskare, Jonas Hallberg och Teodor Sommestad (båda från FOI), var dagens föreläsare. Jonas 

arbetar som forskningssamordnare inom SECURIT för FOIs del och Teodor är förste forskare vid FOI:s 

enhet för Informationssäkerhet och IT-arkitektur. 

Jonas började föredraget med att berätta om den historiskt huvudsakliga tekniska synen som 

informationssäkerhet har haft. Traditionellt har man sett till IT-säkerhet utan koppling till det system 

av människor, regler, förutsättningar och incitament som finns omkring tekniken och som 

tillsammans utgör ett system. Något av en sammanfattande fras vad informationssäkerhet handlar 

om och ska uppfylla sa Jonas var ”rätt information till rätt person i rätt tid”. 

Då en systemsyn sätts är en viktig faktor gällande informationssäkerheten den hotbild som avgränsar 

systemet. Vad som ingår i hotbilden är utsatt för debatt. Ska exempelvis mänskliga misstag ingå i 

denna eller endast yttre hot?  

Jonas visade en tänkbar bild över ett system där ett MTO (människa, teknik och organisation)-

perspektiv anlades på informationssäkerhet. Inom organisationen återfinns bland annat 

påverkansfaktorer såsom utbildning, träning, compliance. En annan viktig påverkansfaktor är 

informationssäkerhetskultur och hur människor och organisationer fungerar. Det är mot denna 

bakgrund som det tvärvetenskapliga forskningsprojektet SECURIT har genomförts.  

http://www.säkerhetskultur.se/
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SECURIT är finansierat av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och dessa ingår även 

som samtalspartner tillsammans med de andra aktörerna KTH, Linköpings universitet, Göteborgs 

universitet, Örebro universitet, Chalmers, Karlstad universitet samt FOI. Forskningsgrupper på de 

olika institutionerna är valda utifrån en bred vetenskaplig förankring och ämnessyn som ämnar 

belysa olika aspekter av säkerhetskritiska egenskaper hos människor och organisationer i samband 

med informationssäkerhet och ur dessa påverkar. Några av projektets andra delmål är även att 

lansera detta som ett forskningsfält och att etablera kontakter mellan forskning och näringsliv. 

Projektet började i juli 2012 och beräknas pågå till juni 2017 och är budgeterat till 31 miljoner kronor. 

Jonas berättade sedan om synen på och definitionen av kultur. Inom forskningsprojektet så är detta 

en av huvudfrågorna så inget entydigt svar finns. Två exempel gavs utifrån Hoefstede och Scheins 

teorier. Hoefstede menar att kultur är något kollektivt som särskiljer individer tillhörande en 

kategori/grupp från andra individer. Scheins tre nivåer av beståndsdelarna i en kultur gick sedan 

igenom. Dessa handlar om basala antaganden (omedvetna värderingar, känslor och attityder), 

uttalade uppfattning (strategier, mål osv.) och artefakter (dagliga beteenden och handlingar).  

Den definition på informationssäkerhetskultur som SECURIT för närvarande har (men som är under 

bearbetning) är:  

”Sammankopplade mönster av tankar och beteenden som uppstår inom en social grupp, baserad på 

en förhandlingsprocess influerad av interna och externa krav, som överförs till nya medlemmar och 

som har påverkan på informationssäkerhet” 

De övriga forskningsfrågor som SECURIT som helhet ämnar svara på är: 

 Vad är informationssäkerhetskultur? 

 Hur relaterar informationssäkerhetskultur till andra kulturer inom en organisation? 

 Hur kommuniceras och tolkas informationssäkerhetskultur för att hantera 

informationssäkerhet? 

 Hur och varför formas informationssäkerhetskultur olika inom olika organisationer? 

 Vilka faktorer påverkar genomslaget samt acceptansen för informationssäkerhetsrutiner? 

 Hur påverkar ledarskap och attityder hos personal informationssäkerhetskultur och klimatet 

inom organisationer? 

 Hur ska man forma systemutveckling för att förbättra designen, implementeringen och 

användandet av informationssystem? 

 

Inom SECURIT finns sedan flertalet mindre projekt som Jonas presenterade var och en, däribland alla 

av FOIs projeket. 
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User acceptance of information security policies 
Ett av FOIs delprojekt är User acceptance of information security policies som föredraget sedan 

Teodor kom att prata om i detalj. Detta projekt syftar till att undersöka vilka kulturella (och andra) 

faktorer som påverkar utveckling och följsamhet av policys för informationssäkerhet.  

Med informationssäkerhetspolicy menar forskarlaget något nedskrivet med relation till säkerhet som 

talar om hur en person ska prioritera och bete sig. Målet med detta projekt är att systematiskt 

sammanställa den utförda forskningen som finns avseende efterlevnad av policys samt 

säkerhetsbeteende. Detta projekt går under namnet A systematic review of quantitative studies on 

security policy compliance.  

Teodor berättade om de sex mest populära teorierna bakom den forskning som FOI sammanställt. 

Teorierna är breda och kan även appliceras på andra områden såsom inom sjukvård och hälsa 

exempelvis. En sammanställning av teorierna görs nedan: 

 Avskräckning 
o Utgår från att bestraffningar skall ges som avskräckande exempel och att belöningar 

skall ges när man följer regelverket. Det vill säga att individer som gjort överträdelser 
mot en policy kommer sluta med detta beteende samt att individer som aldrig gjort 
en överträdelse kommer att bli avskräckta från att göra detta om 
bestraffningar/belöningar finns i systemet.  

 Planerat beteende 
o Innebär att för att beteendet påverkas av en 1) persons attityder, 2) de normer som 

råder inom den gruppering individen tillhör samt 3) de möjligheter personen har att 
följa/använda exempelvis en policy, instruktion eller ett system. 

 Skyddsmotivering 
o Baserades på antagandet att människor är rationella och kommer att agera på ett 

rationellt (säkert) sätt om de motiveras indirekt genom information om hot/risker 
och inte bara för att någon säger detta till dem direkt. 

 Social kognitionsteori om moral 
o Individer lär sig från andra och vi har olika nivåer på moralkompetens och 

moralefterlevnad. En implementering av teorin handlar om utbildning och att göra 
efterlevnad så lätt som möjligt. 

 Övertalning 
o Antar att människor hela tiden byteshandlar kring olika mål och åtaganden. Detta 

innebär att säkerhet ej kommer att prioriteras om inte individerna är övertygade om 
att säkerhet är viktigt. Konkreta åtgärder baserat på teorin handlar om att öka 
förtroende för HSE-personal som sköter arbetet med säkerhet/risk och skriver 
policys, instruktioner, dokument m.m.  
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 Neutralisering 
o Antar att människor vet vad som är rätt/fel och att grupper delar samma värderingar 

kring detta. Om något medvetet ”fel” görs av en individ/grupp sker en neutralisering 
av denna händelse/beteende, eller annorlunda uttryckt: moralen slås av vid vissa 
tillfällen. Teorin leder fram till en pessimistisk slutsats: att ingen åtgärd kan sättas in 
för att ändra på en grupps beteende.  

 

Den forskningssammanställning som FOI gjort med hjälp av regressionsanalys av den kvantitativa 

forskning som utförts kring efterlevnad av policys och säkerhet, visar att teorin för planerat beteende 

får störst statiskt genomslag avseende förklaringsgrad. Neutraliseringsteorin följt av 

skyddsmotivering får näst mest förklaringsgrad i FOIs forskningssammanställning. Intressant är även 

att avskräckandeteorin var den teori som fick absolut sämst förklaringsgrad. 

Teodor nämnde dock att det statistiska urvalet i många av de analyserade varit relativt litet och att 

många av resultaten är konstiga, osäkra och motsägande; allt för stora slutsatser ska således inte 

dras från resultatet.  

Teodor gick sedan på djupet med den djupforskning som FOI gjort på teorin om planerat beteende. 

Forskningen baserades på 16 olika studier som utförts med denna teori. I denna sammanställning har 

FOI även bett om extra indata från artikelförfattarna. Slutsatsen från FOIs granskning är att teorin om 

planerat beteende fungerar, det vill säga att attityder, normer och möjligheter hos en individ att följa 

en policy påverkar intentionen att följa en policy och som alltså påverkar beteendet.  

Nästa punkt på föredraget var vad FOI just nu (december 2013) sysslar med i SECURIT: en 

djupdykning inom teorin om ”skyddsmotivering”. Här handlar det om att individer väger de 

belöningar som finns kring exempelvis ett agerande mot den fara/(risk) som också finns kring 

detsamma. Teodor tog ett exempel från hälsoforskningen då denna teori har använts för att försöka 

förstå och påverka människors inställning till rökning.  

Rökning kan för en individ ge en belöning exempelvis i form av att ge tillgång till en grupptillhörighet 

eller till en avkopplande paus i vardagens stress. Risken med rökning är då att man kan få cancer och 

dö kopplat med en sannolikhet. Denna sammanvägning av belöning och fara/risk ställs sedan mot ett 

alternativ, exempelvis ett nikotinplåster. Alternativet värderas även det på samma sätt av individen 

avseende effektivitet (kommer jag att kunna sluta röka av att använda plåstret? Kommer jag 

verkligen att använda ett nytt plåster varje dag själv etc.?) minus kostnader (Har jag råd med 

nikotinplåster?). Beteendet hos en invid, det vill säga om en person väljer nikotinplåstret eller att 
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fortsätta röka, beror i stort på hur individen rationellt värderar rökandet och alternativet 

(nikotinplåstret).  

Teodor avslutade föredraget genom att berätta om vad FOI ämnar fortsätta forska kring inom 

SECURIT. Detta kommer först att handla om hur individer på olika nivåer inom en organisation 

upplever risker (riskperception) samt sedan att analysera olika riskmodeller och hur man som ledning 

(management) kan hantera informationssäkerhet i en organisation. 

Eftermiddagen avslutades med frågor från publiken som bland annat handlade om SECURITs 

koppling mot human factors och systemdesign samt hur värdefullt, kreativt och problemlösande det 

är att jobba med människor med olika yrkesbakgrund. 


