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Den värsta 
förbannelsen

M. Törner, 3

”Må du leva i intressanta tider!”

(Lasse Berg, citerande en uigurisk nomad i Takla Makanöknen, 

Centralasien.Tankar för dagen, P1 08-02-22)

”Behovet att göra våra erfarenheter begripliga, att ge dem form och 

ordning, är uppenbarligen lika verkligt och starkt som …våra 

biologiska behov.” (Geertz, 1973)
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En grupp måste lösa två typer av problem: 

1) intern integration 

2) överlevnad, tillväxt, och extern adaptation

Gruppens gemensamma 

basala antaganden

Uttalade värderingar

Artefakter, ”sån’t vi gör”

(Schein, 2004)

Organisationskultur

Kultur är ”de 

gemensamma värden 

och grundläggande 

antaganden som 

förklarar varför 

organisationer gör vad de 

gör och fokuserar på det 

de gör; det existerar på 

en fundamental, kanske 

undermedveten, nivå, är 

grundad i historia och 

tradition och är en källa 

till kollektiv identitet och 

engagemang”. 

(Schneider m fl., 2017. 

JAP; förf övers.)
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Organisationskultur och 
informationssäkerhetskultur

”En organisation har inte en särskild säkerhetskultur i så motto att 

säkerhetskulturens kärna, det vill säga gemensamma 

grundläggande och tysta antaganden nödvändigtvis specifikt 

handlar om säkerhet. Snarare tolkas händelser och annat i 

organisationen som har med säkerhet att göra i utifrån de mer 

generella gruppkulturella grundläggande antagandena. På så sätt 

inverkar organisationskulturen på dessa tolkningar, och kan alltså 

ha stor betydelse för hur säkerhet värderas och hanteras i 

organisationen.”

(Törner, 2017. Informationssäkerhet och säkerhetskultur. Hallberg 

m fl (red.), Studentlitteratur)
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Informationssäkerhetskultur

Definition:

Gemensamma tanke-, beteende- och värderingsmönster som 

uppstår och utvecklas i ett socialt kollektiv genom kommunikativa 

processer, baserade på inre och yttre krav, som traderas till nya 

medlemmar och som har implikationer för informationssäkerhet. 

(Informationssäkerhet och säkerhetskultur, 2017. Hallberg m fl 

(red.), Studentlitteratur)
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Vad karaktäriserar 
organisationskultur?

• Delas av gruppen, men skiljer den från andra grupper

• Konstruerat av gruppen

• Relativt stabilt

• Flerdimensionellt – omfattar olika organisatoriska aspekter

• Kan ha betydelse för olika typer av organisatoriska värden 
(ex personsäkerhet, informationssäkerhet eller 
processäkerhet, men även för ex. kreativitet eller service)

• Uttrycks på olika sätt i praktisk handling: uttryckta 
värderingar, symboler, handlingar

• Funktionellt

(Guldenmund, 2000)
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Kontext:

Nationell kultur

Lagar, 

förordningar

Management-

trender

Konkurrens-

situation

etc.

Gruppens basala 

antaganden

Gruppens uttalade 

värderingar avseende 

säkerhet

Artefakter  avseende säkerhet

Säkerhetskultur

Organisationsstrukturer

M. Törner, 8
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Informationssäkerhetsreglernas 
underliggande värden

• Tillgänglighet för auktoriserade användare

• Korrekthet i data

• Personlig integritet för den informationen avser

M. TÖRNER
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Paradoxer och värdekonflikter

Arbete kräver ofta hantering av paradoxala krav och 

värdekonflikter. Sådana paradoxer kan inte hanteras som 

antingen/eller, utan utgörs av ömsesidigt beroende värde-par. 

Organisatoriska paradoxer skapar press. Prioritering av ett 

värde framför ett annat kan tillfälligt minska obehaget men 

kommer inte att lösa spänningen. Det kommer istället att öka 

behovet av det andra värdet eftersom de båda polerna i 

paradoxen är ömsesidigt beroende av varandra. 

Det är alltså inte bara möjligt att välja både och, det är 

nödvändigt. 

(Johnson, 2014. JABS,50(2))
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Förändra organisationskulturen?

Ju mer framgångsrik en grupp är, desto mindre benägen till 

anpassning till förhållanden som kräver andra basala 

antaganden.

…eller förändra inom kulturen?

Det är lättare att bygga på de goda elementen av kulturen än att 

ändra de dåliga. Ledare bör arbeta inom kulturen snarare än 

försöka styra kulturen. ”En förutsättning för att förändra kultur är 

att ansluta till den” (Alvesson, 2002).

M. Törner, 12
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Människor uppfattar ordning i den omgivande världen, men skapar 

även ny ordning genom att dra slutsatser och generalisera utifrån vad 

man uppfattar. Detta skapar begriplighet men också en drivkraft att 

bete sig i enlighet med den ordning man uppfattar.

Vi söker information så att vi kan anpassa oss till, och vara i jämvikt 

med vår omgivning. Så får vi en referensram för vårt eget beteende. 

(Schneider B, 1975. Organizational climates: an essay. Personnel 

Psychology, 28, 447-479.)

M. Törner, 13

Organisationsklimat – en väg att 

förändra organisationskulturen?

Säkerhetsklimat och 
informationssäkerhetsklimat

Säkerhetsklimat; definition:

Arbetsgruppens gemensamma iakttagelser av policy, procedurer 

och praktik i relation till säkerhet i organisationen 

(Zohar 1980; Neal & Griffin, 2002)

Analogt; definition av informationssäkerhetsklimat:

Arbetsgruppens gemensamma iakttagelser avseende policy, 

procedurer och praktik i relation till informationssäkerhet i 

organisationen.

(Pousette & Törner, 2017. Informationssäkerhet och 

säkerhetskultur, Hallberg m fl (red.), Studentlitteratur)

.
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Förändra informationssäkerhets-
klimatet?

• När allt ”rullar på” som förväntat ägnar vi det mycket lite 

uppmärksamhet. Men när något oväntat sker måste vi stoppa 

upp, tolka och göra det begripligt – skapa ny mening.     

• Om signifikanta personer börjar bete sig på nya sätt behöver 

detta tolkas och göras begripligt. Om förändringen är konsekvent, 

beständig och övertygande, och resonerar väl med andra 

professionella värden och mål, kan ny mening och nya sociala 

normer kring beteende m.a.p. informationssäkerhet utvecklas.

• På sikt kan det bidra till att informationssäkerhetskulturen 

omformas, och där ett spektrum av professionella och 

organisatoriska värden respekteras.
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”Det
finns 
inga 
in-
di-
vi-
der!”

”Det finns bara 

individer i ett 

sammanhang!”Tack för 
uppmärksamheten!
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