
	 	

	

	

	

	

	

Matthias	Jansson	

	

Informationssäkerhet		
hos	mikroföretag	

En	kvalitativ	studie	av	mikroföretags	hantering	
av	hot	vid	användning	av	informationsteknik	i	

deras	verksamhet	
	

Information	security	at	micro	enterprises	

A	qualitative	study	of	micro	enterprises’	management	of	threats		
when	using	information	technology	in	their	business	operations	

	

Informatik	
C‐uppsats	

	
	 	

Termin:	 VT2016	
Handledare:	 Prima	Gustiené	
Examinator:	 John	Sören	Pettersson	



	

	 i

	

  

			 			 	

Detta	verk	är	licensierad	under	en	Creative	Commons	Erkännande‐
Ickekommersiell	4.0	Internationell	licens.	För	att	ta	del	av	en	kopia	av	licensen	

besök	följande	http://creativecommons.org/licenses/by‐nc/4.0/	



	

	 ii	

Abstract 
Företag	lagrar	mer	och	mer	information.	I	kombination	med	att	antalet	hot	mot	
användning	av	IT	inom	företagens	verksamhet	ökar	från	år	till	år,	ökar	också	kraven	på	
arbetet	kring	informationssäkerhet.	Risken	för	att	drabbas	av	hot	är	lika	stor	oavsett	
storleken	på	företaget.	Det	som	skiljer	företagen	åt	är	storleken	på	deras	budgetar	och	
tillgången	på	resurser.	Mikroföretag	kallas	de	företag	som	är	minst	enligt	de	definitioner	
som	EU‐kommissionen	har	satt	upp	för	företag	inom	Europeiska	Unionen.	Dessa	företag	
har	följaktligen	avsatt	minst	pengar	i	budgeten	för	informationssäkerhetsarbete.	
Samtidigt	har	mikroföretagen	exkluderats	ur	de	studier	som	gjorts	kring	hur	företag	
arbetar	med	informationssäkerhet,	trots	att	mikroföretagen	utgör	96,6	%	av	den	totala	
mängden	företag	i	Sverige.	Kombinationen	minsta	budget	och	störst	andel	av	företagen	i	
Sverige	utgör	en	intressant	grund	i	att	utreda	hur	mikroföretag	arbetar	eller	inte	arbetar	
med	informationssäkerhet.		

Denna	studie	är	en	kvalitativ	studie	som	utgår	från	befintlig	teori	om	informations‐
säkerhet	som	sedan	ställs	mot	insamlad	empiri	i	form	av	kvalitativa	intervjuer	med	
innehavare	av	mikroföretag.	En	analysmodell	baserad	på	terminologin	och	
uppdelningen	av	informationssäkerhet	enligt	SIS	Handbok	550	som	tillsammans	med	
litteraturstudier	sedan	användes	för	att	analysera	empirin	och	dra	slutsatser	utifrån	
frågeställningarna.	

Resultatet	visar	att	mikroföretags	syn	på	informationsarbete	är	teknikorienterad.	Ett	
flertal	tekniska	åtgärder	är	införda	för	att	skydda	mikroföretagen	mot	hot.	Samtidigt	
visar	resultatet	att	ett	systematiskt	arbete	med	informationssäkerhet	saknas	och	att	den	
administrativa	säkerheten	med	policys,	regelverk	och	rutiner	många	gånger	är	
obefintlig.	

Nyckelord:	informationssäkerhet,	mikroföretag,	IT,	hantering	av	hot,	säkerhet	
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1 Inledning 
Inledningskapitlet	beskriver	problemets	bakgrund.	Kapitlet	innehåller	vidare	beskrivning	
av	studiens	syfte,	vilka	personer	och	organisationer	som	studien	vänder	sig	till	samt	de	
frågeställningar	som	studien	avser	undersöka	och	besvara.	

1.1 Problembakgrund 

Informationssäkerhet	handlar	enligt	Borg	m.fl.	(1997)	om	att	skydda	en	verksamhets	
information	från	interna	och	externa	hot.	Dessa	hot	kan	exempelvis	vara	brand,	inbrott,	
strömavbrott	eller	cyberhot	i	form	av	virus,	maskar	och	trojaner.	Hoten	kan	också	enligt	
Caballero	(2013)	vara	att	obehöriga	får	åtkomst	till	information,	att	information	
förändras	eller	till	och	med	förstörs.	Kurpjuhn	(2015)	menar	att	risken	att	utsättas	för	
hot	är	lika	betydande	för	små‐och	medelstora	företag	som	för	stora.	Små‐	och	
medelstora	företag	producerar	och	lagrar	mer	och	mer	information	och	blir	därmed	ett	
intressant	mål	för	kriminella.	Den	största	skillnaden	mellan	den	här	gruppen	av	företag	
och	de	stora	företagen	är	att	de	har	mindre	budgetar	och	begränsade	resurser.		

EU‐kommissionen	har	satt	upp	rekommendationer	på	hur	företag	inom	den	Europeiska	
Unionen	ska	definieras	(Eur‐Lex	2016).	Vanligtvis	används	begreppet	Small	and	
Medium‐sized	Enterprises	(SME)	för	att	beskriva	små‐	och	medelstora	företag.	Ett	SME	
definieras	som	ett	företag	med	färre	än	250	anställda	och	med	en	omsättning	på	mindre	
än	50	miljoner	euro	eller	en	balansomslutning	på	mindre	än	43	miljoner	euro.	EU‐
kommissionen	har	dessutom	valt	att	dela	upp	dessa	företag	i	mindre	grupper	där	ett	
mikroföretag	definieras	som	ett	företag	med	färre	än	tio	anställda	och	med	en	
omsättning	eller	balansomslutning	på	mindre	än	2	miljoner	euro.	Kurpjuhn	(2015)	
menar	att	SME	har	mindre	budgetar	och	tillgång	till	mindre	resurser	än	vad	stora	
företag	har.	På	samma	sätt	har	ett	mikroföretag	en	mindre	budget	och	tillgång	till	
mindre	resurser	än	vad	ett	större	SME	har.		

Mängden	hot	ökar	drastiskt	från	år	till	år,	liksom	kostnaderna	för	den	skada	de	
åstadkommer.	Under	2015	upptäcktes	mer	än	430	miljoner	nya	unika	former	av	
malware	(virus,	maskar	och	trojaner),	en	ökning	med	36%	från	2014.	Drygt	en	halv	
miljard	digitala	identiteter	stals	från	digitala	tjänster	runt	om	i	världen	samma	år.	
Attacker	med	så	kallad	ransomware,	där	företags‐	och	privat	information	hålls	som	
gisslan	genom	att	låsa	datorn	för	användaren	eller	genom	att	kryptera	själva	
användarens	data,	ökade	med	35%	under	2015	jämfört	med	året	innan.	Det	har	gått	så	
långt	att	dessa	siffror	knappt	överraskar	någon	längre,	men	de	visar	på	att	hoten	mot	
användning	av	informationsteknik	(hädanefter	IT)	privat	eller	inom	affärsverksamhet	
kommer	att	bestå	under	lång	tid	(Symantec	2016).	De	totala	globala	kostnaderna	för	
cyberkriminalitet	i	den	privata	sektorn	uppskattas	till	ca	500	miljarder	dollar	för	2014	
(Merrill	Lynch	2015).	

Varför	studera	informationssäkerhet	hos	mikroföretag?	Mikroföretagen	har	till	synes	
utgjort	ett	undantag	i	forskningen	kring	informationssäkerhet	hos	SME.	I	studien	gjord	
av	Jonsson	och	Wehrmann	(2015)	avgränsas	studien	till	att	inte	omfatta	mikroföretag.	I	
en	studie	gjord	av	Johansson	(2014)	faller	valet	på	tre	småföretag.,	alltså	inga	
mikroföretag.	Då	risken	är	lika	stor	för	mikroföretag	att	utsättas	för	hot	som	för	större	
företag	och	att	mikroföretag	utgör	majoriteten	av	företag	i	Sverige	samtidigt	som	de	har	
begränsade	budgetar	och	begränsad	tillgång	till	resurser,	gör	dem	till	utmärkta	
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måltavlor	för	kriminella.	Detta	motiverar	en	studie	i	hur	mikroföretag	arbetar	eller	inte	
arbetar	med	informations‐säkerhet.	

1.2 Syfte 

Syftet	med	uppsatsen	är	att	söka	svar	på	hur	mikroföretag	arbetar	med	informations‐
säkerhet	och	vilken	kunskap	de	har	om	hot	som	finns	vid	användning	av	IT	i	deras	
verksamhet.	Vidare	ska	uppsatsen	besvara	hur	mikroföretag	går	tillväga	för	att	
identifiera	och	utvärdera	nya	hot	samt	vilka	åtgärder	de	redan	har	vidtagit	för	att	
skydda	sig.	

1.3 Målgrupp 

Uppsatsen	riktar	sig	främst	till	forskare	och	studenter	med	inriktning	mot	informations‐
säkerhet	och	informationsteknik	och	dess	användning	hos	mikroföretag.	Andra	
intresserade	kan	exempelvis	vara	leverantörer	av	IT‐tjänster	med	mikroföretag	som	
potentiella	kunder.	

1.4 Problemformulering 

Studien	avser	att	besvara	följande	frågeställningar:	

- Hur	definierar	mikroföretag	begreppet	informationssäkerhet?	
- Vilken	kunskap	har	mikroföretag	om	vilka	hot	det	finns	vid	användning	av	IT	i	

verksamheten?	
- Hur	går	mikroföretag	tillväga	för	att	utvärdera	hot	och	bedöma	de	risker	som	

finns	vid	användning	av	IT	i	verksamheten?	
- Vilka	åtgärder	har	mikroföretag	tagit	för	att	skydda	sin	verksamhet	mot	de	hot	

som	finns	vid	användning	av	IT?	
- Hur	får	mikroföretag	information	om	nya	hot	och	vilka	åtgärder	som	krävs	för	att	

skydda	sig	mot	dessa	hot?	

1.5 Metod 

Denna	studie	använder	sig	av	den	deduktiva	forskningsmetoden.	Deduktiv	forsknings‐
metod	innebär	enligt	Patel	&	Davidsson	(2011)	att	studien	utgår	från	en	teori	eller	
hypotes,	att	data	sedan	samlas	in	och	jämförs	med	hypotesen	för	att	sedan	dra	slutsatser	
om	huruvida	hypotesen	stämmer	eller	inte.	Sekundärdata	för	studien	har	inhämtats	från	
litteratur,	vetenskapliga	artiklar,	statistik,	tidningsartiklar	och	andra	trovärdiga	källor.	
Dessa	källor	har	hittats	genom	användning	av	UniSearch	vid	Linköpings	Universitets‐
bibliotek,	Norrköpings	Stadsbibliotek,	Google	och	Google	Scholar.	

Patel	och	Davidson	(2011)	påpekar	att	det	gäller	att	ha	ett	kritiskt	förhållningssätt	vid	
bedömning	av	fakta.	Frågor	som	bör	ställas	är	när	och	var	ett	dokument	har	skapats,	
varför	det	har	skapats	och	vem	som	har	skapat	det.	Dessutom	måste	hänsyn	tas	till	vem	
upphovsmannen	är	och	vilken	relation	denne	har	till	dokumentet.	Samtliga	källor	i	
denna	studie	har	genomgått	denna	granskning	för	att	fastställa	om	fakta	är	korrekta	och	
att	upphovsmannen	har	kännedom	inom	området.	

Kvalitativ	forskning	innebär	enligt	Patel	och	Davidson	(2011)	forskning	där	djupare	
kunskap	nås	genom	att	tolkande	analyser	görs	på	insamlade	data.	Därav	har	primärdata	
samlats	in	genom	att	kvalitativa	intervjuer	har	genomförts	med	företrädare	för	
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mikroföretag.	Val	av	intervjumetod	föll	på	öppen	riktad	intervju	(Lantz	2013).	Här	är	
utgångspunkten	att	intervjuaren	har	en	modell	som	anger	de	begrepp	som	
sammanställts	utifrån	insamlade	sekundärdata.	En	vid	fråga	belyses	sedan	med	hjälp	av	
frågeområden	och	intervjuaren	följer	upp	med	följdfrågor	inom	dessa	områden.	Studien	
är	avsedd	att	generera	vägledande	kunskap	

Urvalet	inför	intervjuerna	har	gjorts	med	hjälp	av	strategiskt	urval	(Trost	2010).	Detta	
innebär	att	ett	antal	variabler	eller	karakteristika	av	teoretisk	betydelse	väljs	ut	och	ur	
dessa	väljs	ett	litet	antal	där	det	är	lätt	att	iaktta	värden	eller	egenskaper.	Därefter	väljs	
värden	för	de	valda	variablerna	och	slutligen	skapas	en	egenskapsrymd	som	fylls	med	
intervjupersoner.	De	variabler	som	valts	ut	i	denna	studie	är	definitionen	på	vad	ett	
mikroföretag	är	enligt	EU‐kommissionen	(Eur‐Lex	2016),	vilken	branschtillhörighet	
företaget	har	enligt	SNI	(Standard	för	svensk	näringsgrensindelning),	hur	många	
anställda	företaget	har	samt	att	respondenten	ska	vara	ägare	alternativt	delägare	till	
företaget.		

Som	stöd	under	själva	intervjun	bör	intervjuaren,	enligt	Trost	(2010)	använda	sig	av	en	
intervjuguide.	Intervjuguiden	för	en	öppen	riktad	intervju	bör	innehålla	frågeområden	
och	stödord	i	stället	för	kompletta	frågor	för	att	bibehålla	flexibiliteten	och	möjligheten	
att	följa	upp	respondentens	svar	och	ändå	få	med	samtliga	frågeområden	(Lantz	2013).	
För	att	öka	trovärdigheten	hos	studien	bör	intervjuguiden	tas	med	som	bilaga	(Trost	
2010).	Intervjuguiden	för	denna	studie	innehåller	frågeområden	och	begrepp	som	
kommit	fram	under	insamlingen	av	sekundärdata	och	återfinns	som	Bilaga	1.	Urvalet	av	
aktuella	hot	har	gjorts	genom	att	sammanställa	information	från	världsledande	
säkerhetsföretag	som	Symantec	(2016b),	Kaspersky	(2016)	och	Norman	(2016)	samt	
information	från	några	av	Sveriges	främsta	säkerhetsspecialister	(Labcenter	2009)	och	
från	Stiftelsen	för	Internetinfrastruktur	(Goldberg	&	Larsson	2013).	Åtta	hot	har	sedan	
valts	ut	utifrån	hur	vanligt	det	är	ur	ett	mikroföretagsperspektiv.	Ett	annat	stöd	för	
intervjuaren	under	själva	intervjun	är	att	göra	en	ljudupptagning	enligt	Trost	(2010).	
Detta	får	dock	endast	ske	under	förutsättning	att	respondenten	godkänner	detta.	
Ljudupptagning	har	använts	vid	genomförande	av	intervjuerna	för	denna	studie,	vilket	
samtliga	respondenter	har	godkänt.	

Företag	som	sorterats	fram	har	kontaktats	via	telefon	där	syftet	med	studien	har	
presenterats,	hur	intervjun	är	tänkt	att	gå	till	och	hur	lång	tid	den	beräknas	ta.	Vidare	
har	respondenten	informerats	om	att	intervjun	är	tänkt	att	spelas	in	och	hur	denna	
inspelning	och	de	data	som	hämtas	från	intervjun	kommer	att	hanteras.	
Respondenterna	har	då	haft	möjlighet	att	tacka	ja	eller	nej,	och	vid	ett	ja	har	vi	bokat	in	
en	tid	för	genomförande	av	intervjun.	Fem	företag	har	valt	att	ställa	upp	i	studien	där	tre	
företag	tillhör	varsin	bransch	enligt	SNI	och	två	tillhör	samma	generella	”övrigt”‐
kategori.	Dessa	två	företag	anses	ändå	vara	i	två	olika	branscher	och	för	att	påvisa	detta	
har	SNI‐koden	kompletterats	med	respektive	företags	verksamhetsområde.	I	urvalet	har	
hänsyn	tagits	till	antalet	anställda	för	att	få	en	så	jämn	spridning	inom	ramen	för	
definitionen	av	ett	mikroföretag.	I	slutet	av	intervjuerna	har	respondenterna	fått	göra	en	
självskattning	över	hur	viktigt	informationssäkerhetsarbetet	är	på	en	skala	i	sex	steg	
mellan	”oviktigt”	och	”mycket	viktigt”.	Dessutom	har	de	fått	göra	en	självskattning	över	
hur	deras	eget	informationssäkerhetsarbete	fungerar	på	en	skala	i	sex	steg	mellan	
”mycket	dåligt”	och	”mycket	bra”.	
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Sammanställning	av	intervjusvaren	följer	Trost	(2010)	metod	att	intervjuaren	lyssnar	
till	intervjun	och	antecknar	stödord	för	att	sedan	skriva	en	sammanställning	som	
anpassas	strukturellt	efter	intervjuguiden.	Respondenterna	har	dock	inte	fått	ta	del	av	
intervjusammanställningen,	då	det	enligt	Trost	(2010)	kan	vara	besvärligt	att	få	
kommentarer	på	den	utskrivna	intervjun.	Då	det	handlar	om	tolkning	av	
intervjumaterialet	och	om	respondenten	anser	att	intervjuaren	har	gjort	en	felaktig	
tolkning,	ska	då	intervjuaren	göra	sitt	jobb	och	stå	fast	vid	sin	tolkning	eller	följa	
respondenten	och	byta	uppfattning?	Däremot	om	det	uppstår	oklarheter	kan	
respondenten	kontaktas	för	att	reda	ut	dessa.	Dock	bör	konfidentialiteten	beaktas	innan	
kontakt	görs.	

Analys	av	insamlade	data	görs	slutligen	genom	jämförelse	med	insamlade	sekundärdata	
och	med	stöd	från	den	analysmodell	som	tagits	fram.	

1.6 Validitet och reliabilitet 

Då	idén	med	reliabilitet	och	validitet	kommer	från	den	kvantitativa	metoden	att	samla	in	
och	analysera	data,	anser	Trost	(2010)	att	kvantitativ	mätning	inte	passar	speciellt	bra	
för	kvalitativ	metod.	I	stället	gäller	det	att	skapa	trovärdighet	hos	läsaren	genom	att	visa	
hur	data	har	samlats	in,	reflektera	över	etiken	vid	insamlandet	av	data	och	att	vara	
öppen	med	vilka	frågor	och	följdfrågor	som	har	använts	under	intervjun.	Detta	har	
åstadkommits	i	denna	studie	genom	att	tydligt	beskriva	metoden	för	insamlandet	av	
data	samt	att	bifoga	intervjuguiden.	

1.7 Etiska överväganden 

För	att	forskning	inte	ska	anses	vara	oetisk	ställs	två	krav	enligt	Vetenskapsrådet	(2009)	
–	forskningskravet	och	individskyddskravet.	Forskningskravet	innebär	att	forskningen	
bör	bedrivas	inom	relevanta	områden,	hålla	en	hög	kvalitet	samt	bidra	till	att	kunskaper	
fördjupas	samt	att	metoder	förbättras.	Individskyddskravet	innebär	att	individer	och	
organisationer	som	medverkar	i	forskning	inte	ska	komma	till	skada.	

Forskningskravet	uppfylls	genom	att	studien	har	gjorts	inom	relevant	område,	
kvaliteten	har	säkerställts	och	genom	ett	kritiskt	förhållningssätt	till	källor.	

Vetenskapsrådet	(2009)	delar	in	individskyddskravet	i	fyra	underkategorier,	vilka	
samtliga	ska	följas	under	studien.	Det	första	kravet	är	informationskravet,	vilket	innebär	
att	forskaren	lämnar	tydlig	information	om	att	medverkan	är	frivillig,	att	informationen	
endast	kommer	att	användas	i	forskningssyfte	och	att	deltagaren	i	studien	har	rätt	att	
avbryta	sitt	deltagande	närhelst	de	så	önskar.	Därutöver	ska	informationen	innehålla	
studiens	syfte,	hur	den	kommer	att	genomföras	och	hur	den	kommer	att	publiceras.	Det	
andra	kravet	är	samtyckeskravet,	vilket	innebär	att	de	deltagande	i	studien	uttryckligen	
ger	sitt	samtycke	till	att	delta.	Forskaren	ska	dessutom	ha	övervägt	om	deltagandet	i	
studien	kan	leda	till	några	negativa	konsekvenser	för	den	deltagande.	Det	tredje	kravet	
är	konfidentialitetskravet	som	handlar	om	att	skydda	den	deltagandes	identitet.	
Utomstående	ska	inte	kunna	genom	namn	eller	data	identifiera	den	deltagande.	Det	sista	
kravet	är	nyttjandekravet.	Detta	innebär	att	insamlade	data	inte	får	användas	
kommersiellt	eller	ickevetenskapligt.	

För	att	uppfylla	dessa	krav	har	samtliga	deltagande	personer	vid	muntlig	förfrågan	om	
deltagande	informerats	om	studiens	syfte,	frågats	om	samtycke	till	deltagande	och	att	
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resultatet	kommer	att	publiceras	i	form	av	en	kandidatuppsats.	Information	om	att	
deras	data	skulle	behandlas	konfidentiellt	med	tanke	på	de	känsliga	uppgifter	som	
respondenterna	kan	komma	att	lämna	under	intervjun,	och	att	deltagandet	är	frivilligt	
och	därmed	kan	avbrytas	närhelst	så	önskas,	lämnades	också	vid	förfrågningstillfället.	
Samtliga	intervjuer	inleddes	med	att	samma	information	framfördes	så	att	inga	
missförstånd	förelåg.	

Inga	namn	på	de	intervjuade	har	använts	i	studien	och	personerna	är	försedda	med	
fiktiva	namn	för	att	på	så	sätt	lättare	kunna	skilja	dem	åt	och	referera	till	deras	
uttalanden.	De	enda	uppgifter	som	publiceras	i	studien	är	vilken	branschtillhörighet	
samt	hur	många	anställda	företaget	har	för	att	visa	på	urvalets	bredd,	vilket	har	
godkänts	av	respondenterna.	 	
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2 Teori 
Kapitlet	syftar	till	att	fastställa	den	teoretiska	referensramen	som	ska	användas	i	studien	
genom	att	definiera	och	förklara	de	begrepp	som	behövs	för	att	läsaren	ska	få	en	
övergripande	förståelse	för	ämnet.	Därutöver	beskrivs	de	nyckelbegrepp	som	funnits	vara	
viktiga	för	studien	och	analysen	av	den	empiri	som	har	samlats	in.	Slutligen	beskrivs	den	
analysmodell	som	kommer	att	användas	vid	analys	av	den	insamlade	empirin.	

2.1 Företag i olika storlekar 

EU‐kommissionen	delar	in	företag	i	fyra	grupper	där	varje	grupp	har	specifika	
karakteristika	efter	storlek,	omsättning	och	balansomslutning.	Mikroföretag	är	den	
första	gruppen	av	företag.	Dessa	har	färre	än	tio	anställda	och	en	omsättning	eller	
balansomslutning	på	mindre	än	2	miljoner	euro.	Den	andra	gruppen	kallas	för	
småföretag	och	de	definieras	som	företag	med	färre	än	50	anställda	och	med	en	
omsättning	eller	balansomslutning	mindre	än	10	miljoner	euro.	Medelstora	företag	är	
den	tredje	gruppen	och	de	definieras	som	företag	med	färre	än	250	anställda	och	med	
en	omsättning	mindre	än	50	miljoner	euro	eller	en	balansomslutning	om	mindre	än	43	
miljoner	euro.	Den	sista	gruppen	är	de	företag	som	överstiger	definitionen	för	
medelstora	företag	och	dessa	kallas	för	stora	företag.	Vanligtvis	brukar	de	tre	första	
grupperna	samlas	gemensamt	under	begreppet	Small	and	Medium‐sized	Enterprises	
(SME).	(Eur‐Lex	2016).		

2.2 Informationsteknik 

Manzoor	(2012)	beskriver	informationsteknik,	eller	IT	som	det	vanligen	kallas,	som	en	
kombination	av	datoranvändning	och	kommunikationslänkar	med	höga	hastigheter	som	
transporterar	data,	ljud	och	video.	Exempel	på	informationsteknik	är	datorer,	
mobiltelefoner	och	handhållna	enheter.	Brynjolfsson	och	Hitt	(2000)	menar	att	
informationsteknik	är	ett	bredare	område	om	man	också	tar	hänsyn	till	de	ekonomiska	
effekterna	som	användning	av	informationsteknik	för	med	sig.	Tas	hänsyn	till	de	
ekonomiska	effekterna	bör	informationsteknik	ses	som	generell	teknik	såsom	tidigare	
typer	–	telegrafen,	ångmotorn	och	den	elektriska	motorn.	

2.3 Informationssäkerhet  

Borg	m.fl.	(1997)	beskriver	att	informationssäkerhet	handlar	om	att	skydda	en	
organisations	information	mot	olika	hot	.	Dessa	hot	delar	Borg	m.fl.	(1997)	upp	i	tre	
olika	kategorier.	Den	första	kategorin	är	riktade	hot,	dit	beställningsinbrott	och	beställda	
datorintrång	räknas.	Den	andra	kategorin	är	oriktade	hot.	Hit	räknas	virus	och	
slumpmässiga	intrång.	Den	sista	kategorin	är	olyckor	och	katastrofer,	dit	strömavbrott,	
översvämning,	åsknedslag,	brand	och	annat	som	inte	är	direkt	orsakade	av	människor.	
Utöver	dessa	hot	finns	behov	av	intern	sekretess	och	skydd	av	information	mellan	olika	
avdelningar	inom	en	organisation,	likväl	som	mellan	befattningar	av	olika	nivåer.	Enligt	
Caballero	(2013)	innebär	informationssäkerhet	att	information	och	informationssystem	
ska	skyddas	från	icke	auktoriserad		åtkomst,	användning,	störning,	förändring	och	
sabotage.	Vidare	menar	Caballero	(2013)	att	det	är	viktigt	att	informationssäkerheten	
genomsyrar	samtliga	processer	inom	företaget.	Det	är	ett	verksamhetsproblem,	inte	ett	
IT‐problem.	Det	räcker	inte	med	att	enbart	säkra	upp	den	tekniska	miljön.	

Det	finns	olika	sätt	att	definiera,	beskriva	och	strukturera	begreppet	informations‐
säkerhet.	Mitrovic	(2005)	beskriver	ett	vanligt	förekommande	sätt	som	kallas	CIA.	CIA	
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står	för	Confidentiality,	Integrity,	Availability	eller	med	svenska	begrepp	sekretess,		icke	
auktoriserade	förändringar	respektive	tillgänglighet.	Ett	annat	sätt	att	beskriva	
informationssäkerhet	är	att	följa	SIS	Handbok	550	(2011)	och	deras	uppdelning	efter	
skyddsåtgärdernas	miljö	(se	Figur	1	nedan),	vilket	är	utgångspunkten	för	denna	studie.	
Här	delas	informationssäkerhet	upp	i	två	huvudgrenar	–	administrativ	säkerhet	och	
teknisk	säkerhet.	De	kommande	kapitlen	kommer	att	beskriva	de	ingående	begreppen	
enligt	SIS	Handbok	550	(2011).		

	

Figur	1:	Informationssäkerhet	utifrån	skyddsåtgärdernas	miljö	
Källa:	SIS	Handbok	550	(2011,	s.	7)	

2.4 Administrativ säkerhet 

2.4.1 Policy och regelverk 
Policys	och	regelverk	utgör	själva	grunden	i	informationssäkerhetsarbetet	menar	
Caballero	(2013).	De	utgör	ett	ramverk	utifrån	verksamheten	kan	styra	och	informera	
företagets	anställda	ska	arbeta	med	verksamhetens	information	och	hur	de	ska	agera	
om	de	ställs	inför	en	riskartad	situation.	Borg	m.fl.	(1997)	anger	att	en	säkerhetspolicy	
ska	ge	riktlinjer	för	användande	av	organisationens	informationssystem,	ge	riktlinjer	för	
säkerhetsarbetet	inom	organisationen	samt	ställa	krav	på	resultaten	av	
säkerhetsarbetet.	Dessutom	ska	en	policy	inte	kräva	en	högre	säkerhetsnivå	än	vad	som	
är	ekonomiskt,	kompetensmässigt	eller	realistiskt	att	uppnå.	Som	exempel	på	policys	
och	regelverk	nämner	Caballero	(2013)	informationssäkerhetspolicy,	lösenordspolicy,	
policy	för	anställning	och	disciplinära	åtgärder	om	någon	policy	eller	regel	bryts.	Ett	
annat	exempel	på	dokument	som	används	inom	informationssäkerhetsarbetet	är	
sekretessavtalet	(Borg	m.fl.	1997).	Genom	detta	avtal	ökar	medvetenheten	om	
informationssäkerhet	hos	både	anställda	som	inhyrd	personal,	samtidigt	som	ett	
verktyg	erhålls	för	att	handskas	med	säkerhetsläckor.	Också	Datainspektionen	(2016a)	
trycker	på	att	ett	företag	ska	ha	en	fastställd	informationssäkerhetspolicy.	Framför	allt	
om	företaget	behandlar	personuppgifter.	En	personuppgift	enligt	Datainspektionen	
(2016b)	”all	slags	information	som	direkt	eller	indirekt	kan	hänföras	till	en	fysisk	person	
som	är	i	livet”,	vilket	bör	det	omfatta	de	flesta	företag	i	Sverige.	Vidare	anser	
Datainspektionen	(2016a)	att	om	det	finns	anställda	bör	informationssäkerhetspolicyn	
vara	skriftlig	och	allmänt	tillgänglig	inom	organisationen.	För	att	lyckas	med	
informationssäkerhetsarbetet	menar	Caballero	(2013)	att	stöd	från	företagets	ledning	
är	ett	krav,	annars	är	arbetet	dömt	att	misslyckas	oavsett	hur	välskrivna	policys	
företaget	än	har.	



	

	 8

2.4.2 Rutiner 
Rutiner	behöver	skapas	ur	de	policys	och	de	regelverk	som	har	satts	upp	inom	
verksamhetens	informationssäkerhetsarbete	för	att	de	anställda	ska	ha	klara	
instruktioner	på	hur	de	ska	agera	i	olika	situationer	(Caballero	2013).	Rutinernas	
uppgift	är	att	ge	detaljerade	instruktioner	för	hur	arbetet	ska	utföras	i	olika	situationer,	
baserade	på	de	policys	och	regelverk	som	fastställts.	

Det	räcker	dock	inte	med	att	ta	fram	rutiner.	De	anställda	behöver	känna	till	dem	också.	
Caballero	(2013)	pekar	på	att	det	gäller	att	utbilda	personalen	i	hur	de	ska	arbeta	med	
informationssäkerhet.	Inte	bara	en	gång	utan	kontinuerligt.	De	företag	som	
kontinuerligt	arbetar	med	och	utbildar	sina	anställda	lyckas	i	högre	grad	med	sitt	
informationssäkerhetsarbete.	Borg	m.fl.	(1997)	pekar	på	vikten	av	att	hålla	utbildning	
inom	området	med	företagets	personal	för	att	upprätthålla	säkerhetsmedvetandet	och	
att	se	till	att	regler	och	rutiner	följs.	Det	är	endast	genom	utbildning	och	det	vanliga	
informella	kunskapsutbytet	som	säkerhetsmedvetandet	kan	byggas	upp.	

2.4.3 Övervakning och kontroll 
När	väl	policys,	regelverk	och	rutiner	finns	på	plats	och	är	implementerade	i	
verksamheten	gäller	det	att	övervaka	och	kontrollera	att	informationssäkerhetsarbetet	
fungerar	som	det	är	tänkt.	Caballero	(2013)	pekar	på	att	en	strategi	för	vad	som	ska	
övervakas	och	hur	behövs.	Likaså	behövs	en	strategi	för	att	hantera	incidenter	kopplade	
till	informationssäkerhet	så	att	information	om	hur	eventuella	brister	som	upptäcks	ska	
utredas	och	åtgärdas.	

2.4.4 Revision och uppföljning 
För	att	en	säkerhetspolicy	och	tillhörande	rutiner	ska	fungera	som	bra	hjälpmedel	i	
informationssäkerhetsarbetet	gäller	det	enligt	Borg	m.fl.	(1997)	att	de	kontinuerligt	
uppdateras	och	revideras.	När	omvärlden	förändras	måste	säkerhetspolicyn	och	
rutinerna	förändras.	Exempel	på	förändringar	som	Borg	m.fl.	(1997)	tar	upp	är	att	
organisationens	informationssystem	förändras,	eller	att	användningen	av	eller	kraven	
på	informationssystemen	förändras.	Förändringarna	kan	också	vara	att	nya	hot	
upptäcks	och	börjar	användas	av	inkräktare.	Det	är	också	viktigt	att	följa	upp	och	
undersöka	hur	säkerhetspolicyn	efterlevs	i	samband	med	revisionen.	

2.5 Teknisk säkerhet 

2.5.1 Fysisk säkerhet 
Labcenter	(2009)	tar	upp	nonchalans	som	ett	vanligt	problem	inom	den	tekniska	
säkerheten.	Alltför	många	människor	har	en	förmåga	att	”ta	det	där	sedan”	eller	”det	där	
händer	inte	oss”.	Denna	efterkloksamhet	kan	vara	både	bitter	och	kostsam.	Labcenter	
(2009)	delar	in	fysisk	säkerhet	i	tre	olika	nivåer.	Den	första	nivån	handlar	om	skalskydd,	
som	är	den	första	barriären	vilken	börjar	redan	vid	ingången	till	arbetsplatsen.	Portkod,	
passersystem	eller	liknande	som	styr	och	loggar	vem	som	får	passera.	Gäster	ska	tas	
emot	och	följas	av	företagets	medarbetare	inom	den	inre	delen	av	företaget	som	inte	är	
öppen	för	vem	som	helst.	Till	skalskyddet	hör	också	det	som	Myndigheten	för	
Samhällsskydd	och	Beredskap	[MSB]	och	Riksarkivet	(2013)	beskriver	som	mekaniskt	
skydd.	Det	handlar	framför	allt	om	hur	enheter	som	lagrar	informationen	såsom	servrar	
och	lagringslösningar	skyddas	fysiskt.	Det	mekaniska	skyddet	omfattar	utrymmets	
omslutningsytor	såsom	golv,	väggar,	tak,	fönster,	dörrar,	lås	och	reglingsanordningar.	
Det	mekaniska	skyddet	syftar	till	att	inga	inkräktare	ska	kunna	forcera	skyddet	med	
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våld	eller	brytverktyg.	Det	kan	handla	om	att	använda	ståldörrar	eller	att	förstärka	
väggar,	golv	eller	tak	med	stålplåtar	eller	galler.		

Den	andra	nivån	handlar	enligt	Labcenter	(2009)	om	hantering	av	infrastruktur,	där	
hantering	av	IT‐utrustning	står	i	fokus.	Det	kan	gälla	att	det	är	ordning	och	reda	bland	
kabeldragningarna	i	stället	för	att	kablarna	ligger	i	ett	stort	kabelnystan.	Det	kan	också	
gälla	att	ha	reservström	och	skydd	för	åsknedslag	för	de	mest	verksamhetskritiska	
datorerna.		

Den	sista	nivån	enligt	Labcenter	(2009)	handlar	om	larm	och	övervakning.	MSB	och	
Riksarkivet	(2013)	kallar	detta	för	elektroniska	skydd	och	ska	ses	som	ett	komplement	
till	det	mekaniska	skyddet.	Elektroniska	skydd	handlar	om	inbrottslarm,	brandlarm	och	
kameraövervakning.	Bevakning	kan	ske	på	olika	sätt	enligt	MSB	och	Riksarkivet	(2013).	
Några	exempel	är	kameraövervakning	från	en	larmcentral,	rondering	utförd	av	
bevakningspersonal	och	utryckning	vid	larm	från	något	av	de	elektroniska	skydden.	

Att	skydda	sin	utrustning	mot	blixtnedslag	och	strömavbrott	är	ytterligare	något	som	få	
tänker	på.	Stallings	(2013)	tar	upp	tre	scenarier	när	det	gäller	strömskydd	för	
datorutrustning.	Det	ena	är	när	utrustningen	får	för	lite	ström,	också	kallat	strömdipp.	
De	flesta	datorer	är	designade	att	klara	av	en	strömdipp	på	upp	till	20%	under	ett	fåtal	
millisekunder	utan	att	stängas	av	eller	startas	om.	Större	eller	längre	dippar	än	så	
resulterar	i	en	omstart	av	systemet.	Det	skadar	inte	informationssystemet,	men	tjänsten	
som	finns	i	informationssystemet	är	inte	åtkomlig	under	omstarten.	Det	andra	scenariot,	
som	är	mycket	värre,	är	när	utrustningen	får	för	mycket	ström,	också	kallade	
strömspikar.	Dessa	åstadkoms	genom	att	elbolaget	levererar	för	mycket	ström	eller	att	
blixten	slår	ner	och	därmed	överbelastar	elnätet.	Det	tredje	scenariot	handlar	om	
störningar	i	elnätet,	vilka	kan	påverka	signalerna	i	informationssystemet	och	
åstadkomma	logiska	fel.	För	att	skydda	sig	mot	problemen	i	det	andra	och	tredje	
scenariot	bör	en	så	kallad	UPS	(Uninterruptable	Power	Supply)	eller	avbrottsfri	kraft	
användas	(Borg	m.fl.	1997).	UPS:en	skyddar	både	mot	strömdippar	som	strömspikar	och	
fungerar	dessutom	som	ett	filter	mot	störningar	så	att	den	levererar	en	konstant	
högkvalitativ	el	till	den	inkopplade	utrustningen.	Den	innehåller	också	ett	eller	flera	
batterier	vilket	gör	att	den	inkopplade	utrustningen	fortsätter	vara	igång	i	händelse	av	
ett	strömavbrott.	

2.5.2 Datasäkerhet 
Lösenord	är	det	vanligaste	sättet	att	identifiera	sig	med	skriver	Goldberg	och	Larsson	
(2013).	Samtidigt	är	så	gott	som	samtliga	säkerhetsexperter	överens	om	att	lösenord	
inte	är	någon	bra	lösning.	Det	finns	flera	problem	med	att	använda	lösenord.	
Användarna	kommer	inte	ihåg	lösenorden	och	hackare	kommer	över	lösenord.	Därför	är	
det	viktigt	att	välja	bra	lösenord	när	de	ändå	ska	användas.	Några	regler	är	att	
lösenordet	bör	vara	minst	åtta	tecken	långt	(ju	längre	det	är	desto	starkare	är	det)	och	
att	det	ska	innehålla	flera	olika	sorters	tecken	såsom	gemener,	versaler,	siffror	och	
specialtecken.	Det	ska	dessutom	vara	svårt	att	gissa.	Att	använda	ett	enkelt	ord	som	du	
själv	har	en	direkt	koppling	till	är	ingen	bra	idé.	Ett	exempel	är	att	istället	för	att	
använda	din	hunds	namn	använder	du	meningen	”MinHundBosse”	om	nu	hunden	heter	
Bosse.	Läggs	dessutom	någon	siffra	eller	specialtecken	till	och	vips	erhålls	ett	bra	och	
starkt	lösenord.	Utöver	att	ha	ett	bra	lösenord	bör	användning	av	samma	lösenord	på	
flera	ställen	undvikas.	Problemet	med	detta	är	att	om	en	hackare	kommer	över	ditt	
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lösenord	på	ett	ställe	kan	de	lätt	ta	sig	in	på	ett	annat	ställe	och	använda	ditt	konto	på	
exempelvis	Facebook	för	att	lura	till	sig	pengar	av	dina	vänner.	

Behörighetskontroll	handlar	enligt	Borg	m.fl.	(1997)	om	att	reglera	de	rättigheter	som	
användare	och	deras	applikationer	har	att	nå	information	och	resurser	i	organisationens	
nätverk.	Chen	och	Walsh	(2013)	beskriver	behörighetskontroll	som	mekanismer	för	att	
tillåta	användare	att	använda	funktioner	i	informationssystemen	upp	till	användarens	
auktoriserade	nivå	och	att	förhindra	användare	från	att	utföra	icke	auktoriserade	
funktioner.	Behörighetskontrollen	består	enligt	Chen	och	Walsh	(2013)	av	tre	delar.	Den	
första	är	autentisering	av	användaren,	vilket	sker	med	något	användaren	vet,	
användaren	har	eller	något	som	är	unikt	för	användaren.	Exempel	på	detta	är	lösenord,	
smart	card	(se	Wikipedia	2016b)	respektive	fingeravtryck.	Den	andra	delen	är	
auktorisation	vilket	innebär	att	användaren	tilldelas	de	rättigheter	användaren	behöver	
i	informationssystemet.	De	vanligaste	rättigheterna	som	hanteras	är	läsa,	skriva	och	
exekvera	(köra)	filer.	Borg	m.fl.	(1997)	anger	att	ett	sätt	att	styra	detta	är	per	användare,	
men	det	är	vanligare	och	effektivare	att	dela	in	användarna	i	grupper	och	sedan	tilldela	
grupperna	rättigheter	till	de	resurser	de	behöver.	Grundprincipen	är	att	en	användare	
inte	ska	ha	mer	rättigheter	än	vad	användaren	behöver	för	att	sköta	sina	
arbetsuppgifter,	men	det	är	sällan	som	denna	princip	följs.	Den	sista	delen	i	
behörighetskontrollen	är	enligt	Chen	och	Walsh	(2013)	är	granskning	(auditing)	vilket	
innebär	att	behörighetskontrollen	loggas	varje	gång	en	användare	nyttjar	den.	Detta	för	
att	kunna	spåra	eventuella	intrång	som	att	en	inkräktare	gissar	lösenord	och	testar	dem	
för	att	få	åtkomst	till	informationssystemet.	

Information	kan	försvinna	på	en	mängd	olika	sätt.	Borg	m.fl.	(1997)	tar	upp	brand,	stöld,	
virus	och	korrupta	diskar	som	exempel	då	information	kan	försvinna.	Det	bästa	
hjälpmedlet	för	att	hantera	en	informationsförlust	är	att	säkerhetskopiera	
informationen.	För	att	säkerhetskopieringen	ska	vara	meningsfull	krävs	att	den	är	
kontinuerlig.	Hur	ofta	beror	på	hur	ofta	du	ändrar	på	din	information,	men	vanligtvis	
bör	säkerhetskopiering	ske	varje	dag.	Säkerhetskopiorna	behöver	sedan	lagras	på	ett	
säkert	sätt	så	att	de	inte	hamnar	i	fel	händer	eller	förstörs.	Mitrovic	(2005)	påpekar	att	
det	också	är	viktigt	att	testa	sina	säkerhetskopior	rutinmässigt.	Det	finns	inga	garantier	
att	mediet	för	säkerkopiorna	är	felfritt	och	enda	sättet	att	ta	reda	på	om	en	
säkerhetskopia	fungerar	är	att	testa	att	återställa	data	från	det.	

Olika	typer	av	klienter	(mobiltelefoner,	datorer	och	surfplattor)	anses	vara	”guldgruvor”	
när	det	kommer	till	information	(Labcenter	2009).	Klienterna	kan	innehålla	allt	från	
kontaktuppgifter	och	konfidentiell	affärsinformation	till	hemliga	tekniska	lösningar	och	
källkod	för	programvaror.	Den	största	risken	är	att	informationen	hamnar	i	fel	händer,	
exempelvis	en	konkurrent,	genom	att	klienten	stjäls	eller	att	den	glöms	kvar	på	ett	
hotell,	en	flygplats	eller	ett	café.	Enligt	en	undersökning	som	Labcenter	(2009)	refererar	
till	(Notebook	Lost	and	Found	Study)	visade	det	sig	att	900	bärbara	datorer	glöms	på	
Heathrows	flygplats	varje	vecka	och	att	endast	60%	av	dem	återförenas	med	sina	ägare.	
Också	Ellis	(2013)	påpekar	vikten	av	att	använda	kryptering	för	att	säkra	data	lagrade	
på	olika	typer	av	klienter.	En	klassificering	av	klienterna	bör	göras	på	en	skala	från	
”behöver	ingen	kryptering”	till	”måste	krypteras”.	Det	är	också	viktigt	att	få	med	
samtliga	typer	av	klienter	som	kan	innehålla	lagrad	information	förutom	de	tidigare	
nämnda.	Exempel	på	dessa	är	USB‐minnen,	minneskort	till	telefoner	och	kameror	samt	
skrivare	och	faxar.		
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Labcenter	(2009)	påpekar	att	många	tror	att	bara	för	att	ett	lösenord	är	satt	på	datorn	
så	är	informationen	säker,	men	detta	är	en	falsk	säkerhet.	Hur	svårt	är	det	egentligen	att	
plocka	ur	hårddisken	och	montera	den	i	en	annan	dator	eller	dockningsstation?	För	att	
förhindra	att	någon	annan	kommer	åt	din	information	om	din	klient	skulle	bli	stulen	
eller	om	du	glömmer	den	någonstans	är	att	kryptera	informationen.	Enligt	Labcenter	
(2009)	finns	det	två	sätt	att	kryptera	information	på	din	dator.	Det	första	är	att	med	
hjälp	av	speciell	programvara	kryptera	enstaka	filer	eller	skapa	krypterade	kataloger	
eller	filareor	på	disken.	Det	andra	sättet	är	att	kryptera	hela	disken.	Denna	funktion	
finns	oftast	inbyggd	i	moderna	operativsystem	som	Mac	OS	X	och	Microsoft	Windows.	
Att	kryptera	hela	disken	innebär	att	också	operativsystemet	blir	krypterat.	Båda	sätten	
skyddar	din	information	om	disken	skulle	flyttas	till	en	annan	dator.	

Begagnade	och	uttjänta	media	innehåller	ofta	information	och	det	är	viktigt	att	inte	
tappa	kontrollen	över	dessa	(Labcenter	2009).	Det	kan	handla	om	en	hårddisk	som	
behöver	bytas	till	en	större.	Det	kan	också	handla	om	att	en	hårddisk,	ett	USB‐minne	
eller	ett	minneskort	går	sönder.	Den	vanligaste	åtgärden	enligt	Labcenter	(2009)	är	att	
bara	kasta	mediet	i	soptunnan	eller	att	hårdvaruleverantören	tar	med	sig	det	trasiga	
mediet	vid	ett	garantiutbyte.	I	och	med	detta	tappas	kontrollen	över	informationen.	Det	
finns	ett	flertal	metoder	för	att	säkra	upp	sina	media	i	dessa	situationer.	Vid	radering	
används	en	speciell	programvara	för	att	skriva	över	disken	med	skräpdata	(ofta	en	gång	
med	enbart	0:or	och	en	gång	med	enbart	1:or).	En	annan	metod	är	att	avmagnetisera	
mediet.	Detta	är	en	tjänst	som	köps	in	och	som	går	ut	på	att	radera	mediet	med	hjälp	av	
starka	magnetfält.	Denna	metod	är	inte	garanterad	att	det	fungera	på	exempelvis	USB‐
minnen.	En	tredje	metod	presenteras	av	Ellis	(2013).	Innan	det	utrangerade	mediet	
lämnas	till	återvinning	kan	det	krypteras	i	stället	för	att	raderas.	Den	absolut	säkraste,	
men	också	den	mest	kostsamma,	metoden	är	enligt	Labcenter	(2009)	att	mekaniskt	
destruera	mediet.	Mediet	slås	eller	smulas	sönder	så	att	det	inte	går	att	fysiskt	återskapa	
det.	Också	Goldberg	och	Larsson	(2013)	påpekar	vikten	av	att	inte	tappa	kontrollen	över	
sin	information	utan	att	behålla	den	genom	att	använda	sig	av	någon	metod	för	att	vara	
säker	på	att	eventuell	information	inte	kan	återskapas.	Likaså	påpekar	de	att	detta	
förfaringssätt	också	gäller	mobila	enheter.	En	enkel	fabriksåterställning	räcker	oftast	
inte.	Goldberg	och	Larsson	(2013)	berättar	om	ett	test	som	tidningen	Computer	Sweden	
gjorde	vintern	2013	tillsammans	med	säkerhetsföretaget	Bitsec,	där	Bitsec	fick	50	
mobiltelefoner	som	de	skulle	undersöka	efter	information.	De	lyckades	med	enkla	
medel,	som	fritt	tillgänglig	programvara	hämtad	från	Internet,	att	återskapa	information	
ur	39	av	mobiltelefonerna.	Ur	16	av	mobiltelefonerna	kunde	de	hämta	information	som	
klassades	som	känslig,	såsom	privata	e‐postadresser,	kundlistor	från	företag,	
bankdokument,	bilder	på	pass	och	privata	foton.	

2.5.3 Kommunikationssäkerhet 
De	flesta	företag	använder	sig	av	ett	LAN	(Local	Area	Network)	eller	lokalt	nätverk	för	
att	koppla	samman	sin	IT‐utrustning	så	att	den	kan	kommunicera	med	varandra	(Borg	
m.fl.	1997).	Också	ett	enmansföretag	använder	med	största	sannolikhet	ett	LAN	då	det	
kan	finnas	exempelvis	två	datorer	som	behöver	kopplas	in	samtidigt,	en	dator	och	en	
server	eller	en	dator	och	en	multifunktionsskrivare	(skrivare,	scanner	och	kopiator	i	
ett).	Att	skydda	ett	lokalt	nätverk	handlar	till	att	börja	med	om	att	se	till	att	ingen	
obehörig	kan	koppla	in	sig	i	nätverket	och	att	förhindra	extern	åtkomst.	Det	senare	görs	
ofta	med	hjälp	av	en	brandvägg	(se	nedan).	
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Trådlösa	nätverk	blir	mer	och	mer	vanligt	enligt	Goldberg	och	Larsson	(2013).	Fler	och	
fler	personer	använder	trådlösa	enheter	som	bärbara	datorer,	mobiltelefoner	och	
surfplattor	i	sitt	arbete,	oftast	av	bekvämlighetsskäl	då	arbete	kan	utföras	på	valfri	plats..	
Den	största	nackdelen	med	trådlösa	nätverk	i	jämförelse	med	LAN	är	att	det	trådlösa	
nätverket	slutar	inte	fungera	bara	för	att	du	kommer	utanför	din	lokal.	Vem	som	helst	
som	befinner	sig	i	närheten	av	din	arbetsplats	kan	alltså	använda	sig	av	ditt	trådlösa	
nätverk	om	du	inte	skyddar	det.	Goldberg	och	Larsson	(2013)	beskriver	två	saker	som	
behöver	göras	för	att	skydda	ditt	trådlösa	nätverk.	Dels	behöver	du	använda	ett	
lösenord	för	att	förhindra	obehöriga	att	ansluta	till	det	trådlösa	nätverket	och	dels	
behöver	du	kryptera	nätverket	så	ingen	kan	avlyssna	trafiken.	Mansoor	(2013)	skriver	
att	dagens	utrustning	för	trådlösa	nätverk	stödjer	tre	typer	av	kryptering	–	WEP	(Wired	
Equivalent	Privacy),	WPA	(Wi‐Fi	Protected	Access)	och	WPA2	(Wi‐Fi	Protected	Access	v	
2).	WEP	är	en	gammal	standard	med	en	mycket	svag	kryptering	och	ska	undvikas	till	
varje	pris.	Krypteringen	knäcks	på	endast	några	sekunder	i	dagsläget.	WPA	bör	endast	
användas	om	utrustningen	inte	stödjer	WPA2.	Det	är	i	grunden	samma	teknik	med	den	
skillnaden	att	WPA2	använder	en	starkare	kryptering.		

Publika	trådlösa	nätverk	blir	allt	vanligare	på	exempelvis	caféer,	hotell	och	flygplatser	
enligt	Goldberg	och	Larsson	(2013).	Ibland	är	de	skyddade	med	lösenord,	men	ofta	är	de	
helt	öppna.	Visst	är	det	bekvämt	med	öppna	trådlösa	nätverk,	men	här	gäller	det	att	vara	
på	sin	vakt.	I	och	med	att	nätverken	saknar	lösenord	är	de	dessutom	ofta	okrypterade	
och	därmed	oerhört	lätta	att	avlyssna.	Patil	och	Chen	(2013)	tar	upp	två	typer	av	
avlyssning.	Den	ena	typen	är	aktiv	avlyssning	där	inkräktaren	aktivt	scannar	av	trafiken	
och	kan	därmed	också	i	realtid	manipulera	de	data	som	skickas	för	att	tillgodogöra	sig	
åtkomst	till	informationssystem.	Den	andra	typen	är	passiv	avlyssning	där	inkräktaren	
lagrar	all	eller	delar	av	den	trafik	som	skickas	över	nätverket.	Denna	typ	av	avlyssning	är	
mycket	svår	att	upptäcka.	Goldberg	och	Larsson	(2013)	poängterar	att	det	gäller	att	vara	
försiktig	med	vilken	typ	av	information	som	skickas	över	nätverket	och	huruvida	den	är	
krypterad	eller	inte.	

Ett	sätt	att	skydda	sig	vid	användning	av	publika	nätverk	är	att	använda	sig	av	VPN	
(Virtuellt	Privat	nätverk)	(Goldberg	&	Larsson	2013).	Ett	sätt	är	att	ha	en	egen	server	
som	tillhandahåller	en	VPN‐tjänst	eller	så	används	en	VPN‐tjänst	från	en	
tjänsteleverantör.	Vitsen	med	VPN	är	att	du	skickar	dina	data	genom	denna	krypterade	
förbindelse	till	VPN‐servern	som	i	sin	tur	skickar	ut	din	trafik	på	internet	från	där	
servern	är	placerad.	I	det	här	fallet	blir	det	betydligt	svårare	att	avlyssna	din	
kommunikation	då	den	är	krypterad.	Men	behöver	den	inte	vara	krypterad	från	servern	
och	ut	på	internet	för	att	bli	skyddad?	Det	beror	på	vilken	typ	av	data	det	är,	men	vitsen	
med	VPN‐förbindelsen	är	att	om	någon	avlyssnar	din	kommunikation	där	den	är	
okrypterad	så	måste	den	ändå	kopplas	ihop	med	dig	som	fysisk	person,	vilket	blir	
betydligt	svårare	om	du	sitter	exempelvis	i	Stockholm	och	är	ansluten	till	en	VPN‐tjänst	i	
Sydney,	Australien.	Angriparen	ska	då	sammanlänka	din	okrypterade	kommunikation	i	
Australien	med	att	du	sitter	i	Stockholm.	

Förutom	VPN	är	fjärrskrivbord	ett	sätt	att	kunna	arbeta	med	företagets	resurser	på	
distans.	Ett	fjärrskrivbord	innebär	att	du	genom	en	speciell	programvara	fjärrstyr	en	
dator	eller	en	session	på	en	så	kallad	terminalserver	och	då	fungerar	programvaran	
precis	som	en	dator	på	lokala	nätverket.	Begreppet	fjärrskrivbord	kommer	från	
Microsoft	och	deras	produkt	Windows	(Microsoft	2016),	men	det	finns	liknande	för	
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andra	plattformar	såsom	Apple	och	OS	X	(Apple	2016)	samt	UNIX	och	Linux	(Wikipedia	
2016a).	Dessa	anslutningar	är	vanligtvis	krypterade.	

En	av	de	första	sakerna	som	dyker	upp	när	nätverkssäkerhet	kommer	på	tal	är,	enligt	
Chen	och	Walsh	(2013),	brandväggar.	En	brandvägg	används	vanligtvis	för	att	
kontrollera	trafik	till	och	från	internet,	men	kan	också	användas	för	att	isolera	eller	
kontrollera	trafik	mellan	olika	lokala	nätverk.	Borg	m.fl.	(1997)	menar	att	en	
välkonfigurerad	brandvägg	är	ett	bra	skydd,	men	att	hela	informationssäkerhetspolicyn	
inte	ska	bero	på	enbart	brandväggen.	Chen	och	Walsh	(2013)	påpekar	att	det	krävs	
kunskap	för	att	sätta	upp	en	välkonfigurerad	brandvägg.	Tyvärr	sker	det	att	
brandväggar	är	felaktigt	konfigurerade	på	grund	av	okunskap	eller	ren	försummelse.	
Också	Borg	m.fl.	(1997)	trycker	på	vikten	av	att	veta	vad	brandväggen	skyddar	mot	och	
vad	den	inte	skyddar	mot,	annars	kan	den	skapa	en	falsk	känsla	av	trygghet.	En	
brandvägg	kontrollerar	exempelvis	vilka	tjänster	på	det	lokala	nätverket	som	får	vara	
åtkomliga	från	internet	och	den	skyddar	mot	de	intrång	där	angriparen	försöker	ta	sig	in	
på	det	lokala	nätverket	genom	brandväggen.	Brandväggen	kan	också	kontrollera	vad	det	
lokala	nätverket	får	komma	åt	på	internet.	En	brandvägg	skyddar	inte	mot	attacker	eller	
intrång	som	sker	utanför	brandväggen.	Exempelvis	är	ett	trådlöst	nätverk	som	är	direkt	
sammankopplat	med	det	lokala	nätverket	inte	skyddat	av	brandväggen.	

Fler	och	fler	personer	använder	sig	av	mobila	enheter	såsom	mobiltelefoner	och	
surfplattor	för	att	hantera	företagets	information.	Det	är	lätt	hänt	att	dessa	tappas	bort,	
glöms	eller	blir	stulna.	Det	är	idag	minst	lika	viktigt	att	skydda	sina	mobila	enheter	som	
att	skydda	sin	dator	enligt	Goldberg	och	Larsson	(2013).	Det	första	användaren	ska	göra	
är	att	sätta	en	pinkod	på	telefonen.	Den	är	i	och	för	sig	inte	oknäckbar,	men	den	
fördröjer	angriparen	så	att	du	kan	byta	lösenord	till	din	e‐post	och	andra	konton	som	du	
har	automatisk	inloggning	på	i	den	mobila	enheten.	Därefter	är	det	viktigt	att	
programvaran	i	den	mobila	enheten	uppdateras	när	nya	uppdateringar	släpps.	Den	
mobila	enheten	innehåller	säkerhetsluckor	precis	som	vilken	dator	som	helst.	Om	den	
mobila	enheten	har	stöd	för	kryptering	rekommenderar	Goldberg	och	Larsson	(2013)	
att	den	funktionen	aktiveras,	vilket	gör	det	svårare	att	återställa	information	från	
enheten.	Också	Ellis	(2013)	poängterar	vikten	av	att	kryptera	mobila	enheter	(se	vidare	
kap.	2.4.2,	4	st.).	

E‐post	är	troligtvis	det	mest	fundamentala	sättet	att	kommunicera	på	via	internet	enligt	
Goldberg	och	Larsson	(2013).	Det	är	snabbt	och	enkelt.	Skriv	några	rader,	klicka	på	
skicka	och	några	sekunder	senare	når	det	mottagaren.	Är	e‐post	säkert?	Inte	alls.	E‐post	
är	som	vykort	menar	Goldberg	och	Larsson	(2013).	Anledningarna	är	att	e‐post	skickas	i	
klartext	över	internet	och	på	vägen	mellan	dig	och	din	mottagare	passerar	ditt	e‐post	ett	
antal	servrar,	exempelvis	din	e‐postleverantör,	din	internetoperatör	eller	din	
arbetsgivare	för	att	nämna	några.	Vid	varje	sådan	punkt	går	dit	e‐post	att	läsa	av	med	
blotta	ögat.	Det	finns	ingenting	i	e‐posttekniken	som	är	inbyggt	för	att	skydda	innehållet.	
För	att	göra	det	krävs	att	du	gör	det	på	egen	hand	enligt	Goldberg	och	Larsson	(2013).	
En	åtgärd	är	att	kryptera	e‐posten,	vilket	tyvärr	innebär	det	en	del	krångel.	Ett	vanligt	
sätt	är	att	använda	PGP	(Pretty	Good	Privacy)	som	är	en	krypteringsfunktion	för	bland	
annat	e‐post	som	använder	sig	av	två	krypteringsnycklar	–	en	publik	och	en	privat.	Den	
publika	nyckeln	används	för	att	kryptera	e‐posten,	den	privata	i	kombination	med	ett	
lösenord	för	att	dekryptera	e‐posten.	Det	krångliga	ligger	i	att	om	du	enbart	vill	skicka	
krypterad	e‐post	till	samtliga	dina	mottagare	så	måste	de	var	och	en	installera	och	
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konfigurera	PGP	och	därefter	skapa	sina	nycklar	och	lämna	över	sina	publika	nycklar	till	
dig.	De	kontakterna	är	sannolikt	lätträknade.	

2.6 Riskanalys 

Riskhantering	enligt	Labcenter	(2009,	s.	58)	är	”arbetet	med	att	identifiera,	bedöma	och	
hantera	risker	så	att	de	hamnar	på	en	acceptabel	nivå”.	I	princip	handlar	det	om	att	ta	
reda	på	vilka	tillgångar	företaget	har,	identifiera	hot	mot	dessa	tillgångar	samt	bedöma	
med	vilken	sannolikhet	dessa	hot	kan	inträffa,	vilken	skada	tillgångarna	åsamkas	och	
vilken	förlust	företaget	utsätts	för	om	hotet	inträffar.	Utifrån	detta	erhålls	en	riktlinje	om	
hur	mycket	pengar	som	är	vettigt	att	spendera	på	skydd	för	tillgångarna.	Slutligen	
handlar	det	om	att	välja	rätt	typa	av	skydd.	Vilka	är	mest	lämpliga	och	mest	
kostnadseffektiva?	

Det	finns	enligt	Katsikas	(2013)	fyra	sätt	att	hantera	risker	‐	acceptera,	minimera,	
överföra	eller	ignorera	riskerna.	Att	acceptera	en	risk	innebär	att	den	är	identifierad	och	
bedömd,	men	anses	inte	vara	försvarbar	att	åtgärda	tidsmässigt,	ekonomiskt	eller	
tekniskt.	Detta	innebär	att	det	antingen	tar	för	lång	tid,	kostar	för	mycket	i	förhållande	
till	kostnaden	för	skadan	som	uppstår	eller	inte	går	att	införa	åtgärden.	Att	minimera	en	
risk	innebär	att	risken	är	identifierad	och	bedömd	och	samtidigt	anses	vara	försvarbar	
att	åtgärda.	Kostnaden	som	skadan	utgör	i	det	fall	risken	drabbar	organisationen	
överstiger	kostnaden	för	att	minimera	den.	Att	överföra	en	risk	innebär	att	risken	delas	
med	tredje	part,	exempelvis	ett	försäkringsbolag.	Detta	görs	med	de	risker	som	bedöms	
att	de	sällan	inträffar,	samtidigt	som	kostnaden	för	den	skada	som	uppstår	är	så	pass	
hög	att	verksamheten	riskeras.	Avslutningsvis	kan	en	risk	ignoreras,	vilket	inte	
rekommenderas.	Enligt	Labcenter	(2009)	är	det	alltför	vanligt	att	risker	ignoreras.	

2.7 Aktuella hot 

Urvalet	av	aktuella	hot	har	gjorts	genom	att	sammanställa	information	från	
världsledande	säkerhetsföretag	som	Symantec	(2016b),	Kaspersky	(2016)	och	Norman	
(2016)	samt	information	från	några	av	Sveriges	främsta	säkerhetsspecialister	
(Labcenter	2009)	och	från	Stiftelsen	för	Internetinfrastruktur	(Goldberg	&	Larsson	
2013).	Åtta	hot	har	sedan	valts	ut	utifrån	hur	vanligt	det	är	ur	ett	mikroföretags‐
perspektiv.	

2.7.1 Virus, maskar och trojaner 
Virus	är	en	av	de	äldsta	och	vanligaste	säkerhetsriskerna	som	finns	inom	
informationssäkerhet	enligt	Carlsson	(2007).	Den	som	drabbas	av	datorvirus	märker	det	
genom	att	funktionalitet	i	datorn	försämras	eller	slås	ut.	Virus	är	självreproducerande	
och	hakar	sig	fast	i	andra	program	och	filer	för	att	kunna	sprida	sig	vidare.	Goldberg	och	
Larsson	(2013)	påpekar	att	termen	virus	används	lite	slarvigt	som	benämning	på	
skadlig	kod,	men	att	det	egentligen	inte	finns	några	virus	kvar	längre.	Maskar	och	
trojaner	har	tagit	över	virusens	roll	idag.	Enligt	Trend	Micro	(2016c)	är	virus	en	form	av	
malware,	eller	sabotageprogram	som	är	den	svenska	termen.	

Maskar	är	precis	som	virus	självreproducerande,	men	i	stället	för	att	haka	fast	i	program	
eller	andra	filer	sprider	sig	masken	genom	exempelvis	nätverk	eller	USB‐minnen	
(Carlsson	2007;	Goldberg	&	Larsson	2013).	
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Trojaner	har	fått	sitt	namn	efter	den	trojanska	hästen	och	är	program	som	utger	sig	för	
att	vara	något	de	inte	är,	exempelvis	ett	nyttoprogram,	men	som	i	stället	öppnar	upp	
informationssystemet	för	attacker	eller	öppna	upp	bakdörrar	som	kan	användas	för	
kapning	och	fjärrstyrning	av	datorn	utifrån	(Carlsson	2007).	

För	att	skydda	sig	förespråkar	både	Carlsson	(2007),	Mitrovic	(2005)	som	Goldberg	och	
Larsson	(2013)	att	ett	uppdaterat	antivirusprogram	ska	finnas	installerat	på	datorerna.	
Ett	antivirusprogram	fungerar	enligt	Carlsson	(2007)	som	ett	penicillin	för	datorn.	Det	
både	botar	och	förebygger.	

2.7.2 Spyware 
Spyware,	eller	spionprogram,	är	en	typ	av	malware	(sabotageprogram)	som	är	ett	
fristående	program	som	ofta	kommer	i	form	av	ett	till	synes	nyttoprogram,	men	som	
samlar	in,	mer	eller	mindre	osynligt	information	om	användaren.	Informationen	det	
handlar	om	är	exempelvis	tangenttryckningar,	lösenord	och	kontokortsnummer.	I	
princip	allt	som	finns	lagrat	på	datorn	kan	nås	av	ett	spionprogram	oavsett	om	du	är	
uppkopplad	mot	internet	eller	inte.	För	att	informationen	ska	spridas	måste	du	givetvis	
koppla	upp	dig	vid	något	tillfälle	så	att	spionprogrammet	får	möjlighet	att	leverera	
informationen.	Problemet	är	att	det	är	svårt	att	avgöra	om	spionprogrammet	ändrar	
något	i	datorn	eller	vilken	information	den	skickar	iväg.	Ofta	är	kommunikationen	
krypterad	Carlsson	(2007).	Många	användare	installerar	spyware	utan	att	veta	om	det	
genom	att	acceptera	EULA	(End	User	License	Agreement)	för	vissa	gratisapplikationer	
(Trend	Micro	2016b).	Att	använda	ett	antispywareprogram	som	skydd	rekommenderar	
Symantec	(2016b).	Antispywareskyddet	ingår	i	vissa	antivirusprogram.	

2.7.3 Ransomware 
Ransomware	är	en	typ	av	malware	som	gör	att	en	användare	blockeras	från	att	komma	
åt	sin	information	eller	från	att	kunna	använda	sitt	informationssystem	helt	och	hållet.	
Ett	vanligt	sätt	att	blockera	detta	är	genom	kryptering	av	datorns	hårddisk	och	att	visa	
en	låsskärm	som	kräver	ett	speciellt	lösenord	för	att	låsa	upp	filerna	eller	systemet.	För	
att	användaren	ska	få	tillgång	till	lösenordet	krävs	att	användaren	betalar	en	summa	
pengar	enligt	de	instruktioner	som	brukar	publiceras	på	användarens	skärm.	Att	betala	
summan	innebär	dock	ingen	garanti	för	att	användaren	ska	få	lösenordet.	Ransomware	
sprids	på	samma	sätt	som	annan	malware,	exempelvis	genom	besök	hos	tvivelaktiga	
webbsidor,	nedladdning	via	annan	malware	eller	som	bilaga	till	skräppost	(Trend	Micro	
(2016a).	Ransomware	har	varit	ganska	omtalat	i	media	på	senare	tid	där	bland	annat	
bluffmail	från	PostNord	och	Telia	tillhör	de	mest	uppmärksammade	(Aftonbladet	2016;	
Expressen	2016a,	2016b).	Symantec	(2016c)	menar	att	det	enda	skydd	som	finns	som	
ransomware	är	att	ha	säkerhetskopior	på	din	information	samt	att	använda	ett	modernt	
säkerhetsprogram.	

2.7.4 Phishing/nätfiske 
En	av	de	vanligaste	metoderna	för	att	komma	över	information	på	Internet	är	enligt	
Goldberg	och	Larsson	(2013)	”phishing”,	eller	nätfiske	som	det	heter	på	svenska.	
Nätfiske	går	ut	på	att	lura	användaren	att	lämna	information	genom	att	utge	sig	för	att	
vara	någon	annan.	Mycket	av	nätfisket	sker	genom	e‐post	i	form	av	så	kallad	skräppost	
eller	SPAM.	Det	kan	vara	e‐post	som	handlar	om	att	du	har	vunnit	pengar	i	en	tävling,	att	
du	har	fått	ett	arv	eller	en	bank	som	behöver	dina	konto‐	eller	inloggningsuppgifter	för	
att	göra	något.	De	senare	åren	har	phishing‐e‐posten	blivit	mycket	mer	sofistikerad	med	
bättre	texter,	användning	av	logotyper	och	andra	grafiska	element	för	att	efterlikna	
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originalet	så	mycket	som	möjligt.	Ett	skydd	mot	phishing	som	Goldberg	och	Larsson	
(2013)	tar	upp	är	att	ha	ett	uppdaterat	antivirusprogram.	Ett	annat	skydd	är	att	helt	
enkelt	vara	misstänksam	mot	e‐postmeddelandet	du	fick.	Goldberg	och	Larsson	(2013)	
tar	upp	tre	saker	du	ska	kontrollera	om	du	misstänker	att	du	fått	ett	phishing‐e‐post.	
Den	första	saken	att	kontrollera	är	om	det	verkligen	är	den	avsändare	som	det	ser	ut	att	
vara	som	har	skickat	e‐postmeddelandet.	Att	skicka	e‐post	med	en	fejkad	avsändare	är	
enligt	Mitrovic	(2005)	lätt	med	tanke	på	hur	e‐poststandarden	SMTP	(Simple	Mail	
Transfer	Protocol)	är	konstruerad.	Vem	som	helst	kan	ange	vilken	avsändare	som	helst	
på	ett	e‐post.	Däremot	kan	inte	vem	som	helst	ta	emot	ett	svar	med	vilken	e‐postadress	
som	helst.	Den	andra	saken	att	kontrollera	enligt	Goldberg	och	Larsson	(2013)	är	att	leta	
efter	stavfel.	Ju	fler	stavfel	desto	större	risk	för	att	det	är	ett	phishing‐e‐post.	Den	sista	
saken	är	att	kontrollera	var	länkarna	går	genom	att	peka	på	dem	och	se	om	du	får	någon	
information	om	var	de	går.	Om	du	fortfarande	är	misstänksam,	ring	avsändaren	och	
fråga	om	de	har	skickat	e‐postmeddelandet.	Kaspersky	(2016)	listar	ett	flertal	åtgärder	
för	att	minimera	risken	för	att	utsättas	för	phishing.	En	åtgärd	är	att	använda	två	e‐
postadresser	–	en	för	privat	korrespondens	där	du	vet	vem	mottagaren	är,	och	en	för	
publik	korrespondens	som	använder	för	temporär	korrespondens.	Andra	åtgärder	
innefattar	att	aldrig	besvara	spam,	tänk	till	innan	du	klickar	på	”avregistrera”	och	
använd	antispam‐filter.	

2.7.5 Social engineering 
Social	engineering	är	ett	begrepp	som	sällan	hörs	i	Sverige	enligt	Borg	m.fl.	(1997).	En	
anledning	kan	vara	att	begreppet	är	översatt	till	det	obegripliga	”social	ingenjörskonst”,	
men	en	troligare	anledning	är	att	när	datorintrång	och	datorbrott	nämns	associeras	det	
till	tekniska	säkerhetsluckor	eller	möjligen	fysiska	ingrepp	som	inbrott.	Social	
engineering	innebär	att	en	inkräktare	nyttjar	sin	sociala	kompetens	för	att	få	andra	att	
avslöja	saker	de	inte	vill	avslöja.	Ett	sätt	att	tillskansa	sig	information	genom	social	
engineering	är	att	genomsöka	en	organisations	sopsäckar	efter	lappar	med	
kontokortsnummer,	lösenord	eller	liknande.	Ett	annat	sätt	är	att	utge	sig	för	att	vara	en	
kollega	eller	en	servicetekniker	och	fysiskt	ta	sig	in	på	arbetsplatsen.	

2.7.6 Säkerhetsluckor mjukvara 
Säkerhetsluckor	är	något	som	kan	uppstå	i	samtliga	applikationer,	inte	endast	i	
operativsystem	(Labcenter	2009).	Detta	beror	på	att	det	är	människor	som	skriver	
dessa	applikationer	och	att	metoderna	för	programvaruutveckling	inte	kommit	så	långt	
att	systemutvecklarna	vet	hur	felsäker	kod	skrivs.	Också	Mitrovic	(2005)	påpekar	att	
oavsett	hur	mycket	ansträngningar	och	forskning	som	görs	kommer	det	alltid	att	finnas	
säkerhetsluckor	i	applikationer.	Goldberg	och	Larsson	(2013)	påpekar	att	det	är	
applikationstillverkarens	ansvar	att	se	till	att	säkerhetsluckor	ska	täppas	till,	men	
samtidigt	är	det	användarens	ansvar	att	se	till	att	den	installerade	applikationen	hålls	
uppdaterad.	Ett	första	steg	för	att	ha	koll	på	säkerhetsuppdateringar	är	enligt	Labcenter	
(2009)	att	hålla	nere	antalet	applikationer	som	finns	installerade.	Används	inte	
applikationen	avinstallera	den.	Också	Goldberg	och	Larsson	(2013)	poängterar	vikten	av	
att	avinstallera	applikationer	som	inte	används.	Ett	andra	steg,	enligt	Labcenter	(2009)	
är	att	se	till	att	applikationerna	inte	har	mer	rättigheter	i	informationssystemet	än	
nödvändigt.	Många	gånger	har	applikationerna	alldeles	för	stora	rättigheter	i	
informationssystemet	och	alltför	många	gånger	beror	det	på	en	dålig	konstruktion	av	
applikationen.		
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2.7.7 Avlyssning 
Avlyssning	innebär	att	någon	kommer	över	en	organisations	information	genom	att	läsa	
av	data	från	organisationens	fysiska	eller	trådlösa	nätverk.	Att	läsa	av	ett	fysiskt	nätverk	
är	betydligt	krångligare	än	att	koppla	in	sig	på	ett	trådlöst	nätverk	och	utföra	
avlyssningen	på	detta.	Många	organisationer	förstår	att	data	som	ligger	lagrade	på	
servrar	och	diskar	ska	skyddas,	men	det	är	lika	viktigt	att	skydda	sina	nätverk	och	sin	
utrustning	mot	avlyssning.	Exempel	på	data	som	kan	avlyssnas	är	e‐post.	Den	ligger	
normalt	lagrad	med	åtkomstskydd	på	en	server,	men	skickas	i	regel	i	klartext	till	
mottagaren.	Åtgärder	bör	vidtas	för	att	minska	risken	för	avlyssning	exempelvis	genom	
att	låsa	och	kryptera	de	trådlösa	nätverken	samt	att	använda	krypterade	förbindelser	
för	överföring	av	känsliga	uppgifter.	Vid	användning	av	publika	nät	är	det	i	närmaste	ett	
krav	att	alltid	använda	någon	form	av	krypterad	förbindelse	(Borg	m.fl.	1997).	

2.7.8 Interna hot 
Labcenter	(2009)	påpekar	att	det	kan	vara	farligt	att	anta	att	samtliga	hot	är	externa.	
Statistik	visar	att	intern	IT‐brottslighet	är	vanligare	än	extern.	Två	olika	interna	hot	
beskrivs	av	Labcenter	(2009).	Det	första	är	omedvetna	hot	från	användare.	Det	kan	
handla	om	användare	som	öppnar	bifogade	filer	med	skadligt	innehåll	från	okända	
avsändare	eller	anställda	som	artigt	håller	upp	dörren	till	företagets	lokaler	så	att	
okända	personer	kan	komma	in.	Ett	stort	hot	mot	företagen	är	att	se	företagets	
utrustning	som	ett	mellanting	mellan	privat	och	företagets.	Bör	egentligen	användare	få	
installera	vilka	program	de	vill	eller	flytta	data	hur	som	helst?	Hur	användarna	använder	
företagets	bredbandsuppkopplingar	bör	också	utredas,	liksom	om	företagets	e‐post	
används	för	privat	bruk.	För	att	skydda	sig	mot	den	här	typen	av	hot	gäller	det	att	
medvetandegöra	dessa	hot	för	sin	personal	och	införa	en	användningspolicy.	Dessutom	
kan	det	vara	aktuellt	att	införa	tekniska	skydd	för	att	komma	tillrätta	med	dessa	hot.	En	
orsak	till	omedvetna	hot	är	otydliga	direktiv	eller	instruktioner	enligt	Mitrovic	(2005).	
Det	är	viktigt	att	utbilda	sin	personal	i	de	IT‐system	som	de	förväntas	arbeta	i.	Inte	minst	
gäller	detta	de	nyanställda.	En	organisation	som	inte	tar	detta	på	allvar	bygger	en	kultur	
av	gissningar	och	chansningar	menar	Mitrovic	(2005).	Det	andra	interna	hotet	är	
medvetna	hot	från	användare.	Detta	grundar	sig	i	ren	illojalitet	gentemot	företaget	och	
kan	bero	på	ett	missnöje	hos	användaren	eller	att	användaren	ser	en	chans	att	tjäna	
extra	pengar.	Denna	typ	av	hot	handlar	ofta	om	att	stjäla	eller	förvanska	information.	Att	
skydda	sig	mot	denna	typ	av	hot	är	svårt,	men	en	bra	början	är	att	inte	ge	användarna	
mer	rättigheter	än	vad	de	behöver.	

2.8 Analysmodell 

En	analysmodell	är	en	förenklad	och	oftast	visuell	beskrivning	av	den	verklighet	som	ska	
studeras.	Den	är	alltid	en	kompromiss	mellan	vad	som	är	korrekt	och	vad	som	är	
hanterbart.	Analysmodellen	ska	beskriva	de	centrala	faktorer	och	samband	som	
författaren	av	en	studie	anser	behövas	för	att	förstå	eller	förklara	syftet	med	studien.	
Den	ska	också	fungera	som	ett	stöd	för	författaren	när	denne	ska	genomföra	analysen	av	
studien1.	

																																																								
1	Fredriksson,	Odd;	Universitetsadjunkt	Karlstad	Universitet.	2016.	Föreläsning.	
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Figur	2:	Analysmodell	
Källa:	Författaren	(2016)	
	

Analysmodellen	(se	Figur	2)	bygger	på	uppdelningen	efter	skyddsåtgärdernas	miljö	
enligt	SIS	Handbok	550	(2011)	med	huvudområdena	Administrativ	säkerhet	och	Teknisk	
säkerhet	som	var	och	en	direkt	påverkar	Informationssäkerhet	hos	mikroföretag.	Inom	
huvudområdena	har	nyckelaspekter	valts	ut	vilka	motsvarar	de	underområden	som	hör	
till	respektive	huvudområde	i	SIS	uppdelning.	Dessa	beskrivs	i	kapitel	2.4	respektive	2.5.	
Därutöver	finns	i	modellen	ytterligare	faktorer,	Riskanalys	och	Aktuella	hot.	
Riskanalysen	påverkar	Informationssäkerhet	hos	mikroföretag	indirekt	genom	att	
identifiera,	analysera	och	värdera	hot	och	sedan	ligga	till	grund	för	beslut	om	hur	den	
Administrativa	respektive	den	Tekniska	säkerheten	ska	se	ut	(se	kapitel	2.6).	Faktorn	
Aktuella	hot	påverkar	både	Riskanalysen	direkt	i	form	av	identifierade	hot,	men	också	
Informationssäkerheten	direkt	i	form	av	ännu	oidentifierade	hot	(se	kapitel	2.7).	
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3 Empiri 
Kapitlet	sammanställer	de	primärdata	som	har	samlats	in	via	intervjuer	med	företrädare	
för	respektive	mikroföretag.		

3.1 Presentationer av respondenter 

Intervjuobjekt	1	(hädanefter	Anders)	är	ägare	till	ett	mikroföretag	med	verksamhet	
inom	partihandel	med	teleprodukter,	ljud‐	och	bildanläggningar	samt	videoutrustning,	
datorer	och	kringutrustning	samt	programvara	(SNI	46522,	46432,	46510)	som	har	fem	
anställda.	

Intervjuobjekt	2	(hädanefter	Benny)	är	delägare	i	ett	mikroföretag	med	verksamhet	
inom	dataprogrammering	(SNI	62010)	som	har	sju	anställda.	

Intervjuobjekt	3	(hädanefter	Calle)	är	ägare	till	ett	mikroföretag	med	verksamhet	inom	
partihandel	med	diverse	övriga	maskiner	och	utrustning	(SNI	46699)	inom	textil	och	
nonwoven	som	har	fem	anställda.	

Intervjuobjekt	4	(hädanefter	Daniella)	är	delägare	i	ett	mikroföretag	med	verksamhet	
inom	redovisning	och	bokföring	(SNI	69201)	som	har	tre	anställda	och	en	inhyrd	resurs.	

Intervjuobjekt	5	(hädanefter	Erik)	är	ägare	till	ett	mikroföretag	med	verksamhet	inom	
partihandel	med	diverse	övriga	maskiner	och	utrustning	(SNI	46699)	inom	metalltråd	
som	har	två	anställda.	

Intervjuguiden	återfinns	i	Bilaga	1.	

3.2 Intervju med Anders 

3.2.1 Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet	handlar	om	skydd	av	konkurrenskritisk	information	vilket	
omfattar	deras	egen	information	och	deras	kunders	information.		

3.2.2 Policy & regelverk 
Sekretessavtal	har	skrivits	med	samtliga	anställda,	dock	saknas	dokumenterade	policys	
och	regelverk	såsom	säkerhetspolicy	och	användningspolicy.	Det	är	sunt	förnuft	som	
gäller.	Vi	har	heller	inga	krav	från	tredje	part	på	hur	deras	information	ska	hanteras	ur	
ett	säkerhetsperspektiv.	

3.2.3 Rutiner 
När	det	gäller	rutiner	kring	hanteringen	av	vår	information	kan	man	se	det	på	två	sätt.	Å	
ena	sidan	har	vi	ett	outsourcat	affärssystem	innehållande	kundinformation.	Där	är	det	
hostingföretaget	som	sköter	arbetet	med	informationssäkerheten	och	där	är	det	
supersäkert.	Anders	har	själv	varit	där	på	studiebesök.	All	annan	information	lagras	i	
företagets	lokaler	och	för	den	finns	regler	hur	information	ska	lagras,	vem	som	får	
tillgång	till	vad	och	rutiner	för	exempelvis	säkerhetskopiering.	Regler	och	rutiner	
lämnas	över	muntligen	till	de	anställda	som	behöver	instrueras.	

3.2.4 Övervakning och kontroll 
Vi	utför	varken	övervakning	eller	kontroll.	
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3.2.5 Revision och uppföljning 
Revision	och	uppföljning	är	lite	som	”skomakarens	barn”.	Kundernas	information	ses	
över,	hanteringen	följs	upp	och	policys,	regler	och	rutiner	revideras	med	vissa	intervall.	
Vår	egen	hantering	av	information	ur	ett	säkerhetsperspektiv	sker	”när	tid	finnes”.	

När	det	gäller	nya	hot	har	vi	bra	koll	på	vad	som	dyker	upp.	Allt	går	givetvis	inte	att	hålla	
reda	på.	Vi	är	inte	bäst,	men	vi	är	heller	inte	sämst	utan	ligger	över	medel.	Vi	får	
information	om	nya	hot	genom	är	internet,	media,	kollegor	och	egen	upptäckt.	Det	kan	
vara	en	kund	som	kommer	in	med	något	nytt.	Vi	har	en	anställd	som	är	ansvarig	för	att	
bevaka	aktuella	hot.	

3.2.6 Fysisk säkerhet 
När	det	kommer	till	den	fysiska	säkerheten	är	företagets	lokaler	utrustade	med	
brandskydd	och	inbrottslarm	med	tillhörande	bevakning	och	utryckning	vid	utlöst	larm.	
Därutöver	har	lokalerna	dubbla	dörrar	för	att	försvåra	inbrott	och	de	kritiska	IT‐
systemen	är	kopplade	till	avbrottsfri	kraft	i	form	av	UPS:er	(Uninteruptable	Power	
Supply).	

3.2.7 Datasäkerhet 
Vi	har	ingen	uttalad	lösenordspolicy,	men	vi	tillåter	inte	hur	svaga	lösenord	som	helst	
heller.	Jag	har	dock	inte	helt	koll	på	vilka	regler	vi	har.	När	diskarna	går	sönder	eller	byts	
i	våra	datorer	lagras	under	en	tid	i	företagets	lokaler	innan	de	destrueras	mekaniskt.	

Vi	har	koll	på	var	vår	information	lagras.	Affärssystemets	data	lagras	hos	
hostingföretaget	och	den	lokala	informationen	ska	lagras	på	den	lokala	servern.	Det	kan	
hända	att	det	finns	information	som	ligger	på	de	lokala	diskarna	i	arbetsstationerna	–	
men	det	ska	inte	göra	det	om	den	anställde	följt	rutinen.	Samtliga	anställda	har	tillgång	
till	all	information.	Det	var	helt	klart	annorlunda	när	vi	var	fler	anställda.	Även	på	mobila	
enheter	såsom	mobiltelefoner	ligger	företagsinformation,	men	de	enheterna	är	låsta	
med	pinkoder	och	lagringen	är	dessutom	krypterad.	

Skydd	mot	dataförlust	har	vi	i	form	av	säkerhetskopiering	av	viktiga	data	som	sker	med	
vissa	intervall.	Dock,	om	allting	skulle	stjälas	eller	om	brand	skulle	uppstå	ligger	de	lite	
pyrt	till	då	säkerhetskopiorna	förvaras	i	samma	lokaler	som	servrarna.	De	håller	på	att	
titta	på	en	molnbaserad	lösning	men	har	inte	fått	den	i	drift	än.	

Vid	förlust	eller	stöld	av	arbetsdator	ska	det	inte	vara	några	problem	då	ingen	
information	som	tillhör	företaget	eller	kunderna	ska	lagras	där,	men	visst	kan	det	
förekomma.	Det	finns	inga	garantier	att	de	anställda	följer	de	regler	som	finns	om	
informationslagring.	Vi	använder	inte	kryptering	av	arbetsdatorernas	lokala	diskar.	

3.2.8 Kommunikationssäkerhet 
Fjärrarbete	förekommer	på	två	sätt.	Dels	är	affärssystemet	outsourcat	och	det	nås	via	en	
VPN‐förbindelse.	Vi	fjärrstyr	våra	kunders	datorer	via	fjärrstyrningsprogramvara	som	
använder	krypterad	kommunikation.	Fjärrarbete	sker	också	mot	företagets	server	via	
webbgränssnitt,	men	den	intervjuade	är	inte	säker	på	om	den	förbindelsen	är	krypterad.	
Den	borde	vara	det.	

Vi	har	både	ett	öppet	och	ett	stängt	trådlöst	nätverk.	Det	öppna	är	för	gäster	som	enbart	
kommer	åt	internet,	det	stängda	är	vårt	eget	som	kräver	lösenord	och	är	krypterat.	
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Publika	nätverk	använder	vi	säkert,	i	alla	fall	med	våra	mobiltelefoner.	Främst	är	det	e‐
post	som	sköts	den	vägen.	

Ingen	kryptering	sker	av	e‐post	och	vi	undviker	att	skicka	känslig	information	via	just	
detta	media.	Vi	löser	sånt	på	annat	sätt	om	behovet	finns.	

3.2.9 Riskanalys 
Vi	arbetar	inte	aktivt	med	riskanalyser.	Eller	mer	korrekt	riskbedömningar	görs	hela	
tiden,	men	det	finns	inget	formellt	arbete	med	riskanalyser	och	dokumentation	av	
risker,	bedömningar	och	konsekvenser.	Analyser	sker	när	så	behövs,	så	att	säga.	

3.2.10 Självskattning 
Den	intervjuade	bedömer	informationssäkerhetsarbetet	i	sig	vara	viktigt,	och	bedömer	
sitt	eget	informationssäkerhetsarbete	som	ganska	bra.	

3.2.11 Aktuella hot 
Tabell	1	nedan	är	en	sammanställning	över	om	respondenten	kan	beskriva	angivna	hot	
och	vilken	skada	hoten	kan	göra.	Dessutom	beskrivs	vilka	eventuella	åtgärder	som	
respondentens	företag	har	vidtagit	för	att	skydda	sig	mot	hoten.	

Tabell	1:	Aktuella	hot,	kunskap	om	aktuella	hot	samt	vidtagna	åtgärder	hos	Anders	företag	
Aktuellt	hot	 Kunskap	om	aktuellt	hot	 Vidtagna	åtgärder	

Virus,	maskar	och	trojaner	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Antivirusprogram	finns	
installerat	på	samtliga	av	
företagets	datorer	och	
uppdateras	kontinuerligt	
per	automatik	

Spyware	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Tror	att	de	har	skydd	

Ransomware	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Vet	inte	om	de	har	skydd	
eller	hur	man	skyddar	sig	
mot	hotet	

Phishing/nätfiske	 Efter	kort	beskrivning	
bekräftar	att	hotet	känns	
igen	

Sunt	förnuft	och	kunskap	
om	hotet	

Social	engineering	 Kan	inte	beskriva	hotet	 Efter	att	fått	begreppet	
förklarat,	ser	det	inte	som	
ett	reellt	hot	då	de	har	total	
koll	på	vem	som	ska	ha	
åtkomst	till	företagets	
informationssystem.		

Säkerhetsluckor	mjukvara	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Använder	enbart	mjukvaror	
från	Microsoft	så	
uppdatering	av	mjukvaran	
är	enkel.	

Avlyssning	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Besitter	kunskaper	om	hotet	
men	har	det	inte	alltid	i	
åtanke.	

Interna	hot	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Interna	hot	är	man	som	
företagsledare	fullt	
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medveten	om.	En	
riskbedömning	görs	
kontinuerligt	i	och	med	att	
personalen	besitter	ett	
kundvärde.	Visst	har	vi	
sekretessavtal	för	att	kunna	
vidta	juridiska	åtgärder	om	
något	sker,	men	har	du	en	
tjuv	så	har	du	en	tjuv.	

	

3.3 Intervju med Benny 

3.3.1 Informationssäkerhet 
Förtaget	definierar	informationssäkerhet	som	att	förbereda	sig	för	katastrofer,	
dataförlust	samt	datastöld.		

3.3.2 Policy och regelverk 
Benny	har	tecknat	sekretessavtal	med	samtliga	anställda.	I	övrigt	finns	ingen	skriftig	
dokumentation	såsom	användningspolicy,	IT‐säkerhetspolicy.	Personalen	har	fått	
muntliga	direktiv	hur	kundernas	och	företagets	egen	information	ska	hanteras.	

3.3.3 Rutiner 
Dokumenterade	rutiner	har	vi	inte	så	många.	För	egen	del	är	det	rutiner	för	
säkerhetskopiering	av	våra	data	som	finns	dokumenterade.	För	våra	kunder	är	samtliga	
rutiner	dokumenterade.	

3.3.4 Övervakning och kontroll 
Det	är	lite	tunt	på	den	fronten.	Vi	har	ju	inga	dokumenterade	policys	t.ex.	

3.3.5 Revision och uppföljning 
Rutinen	för	säkerhetskopiering	sker	regelbundet.	

3.3.6 Fysisk säkerhet 
Eftersom	våra	data	ligger	lagrad	hos	våra	molntjänstleverantörer	förlitar	vi	oss	på	att	de	
sköter	den	biten.	Dessutom	har	vi	avtal	som	reglerar	hur	de	ska	ta	tillvara	på	vår	
dokumentation.	Den	information	som	lagras	i	våra	lokaler	skyddas	dels	av	
inbrottsskydd,	dels	av	inbrotts‐	och	brandlarm.	Skydd	för	åska	och	strömavbrott	ser	vi	
inget	direkt	behov	av	då	alla	våra	kritiska	system	är	outsourcade.	

3.3.7 Datasäkerhet 
Alla	våra	affärskritiska	data	lagras	i	olika	molntjänster.	Viss	data	kan	förekomma	lokalt	
på	arbetsdatorernas	diskar.	Temporärt	lagras	kunders	data	på	lokala	diskar	som	
förvaras	i	våra	lokaler,	t.ex.	vid	arbete	med	kunders	datorer.	

Utrangerade	diskar	samlar	vi	våra	lokaler	och	lagrar	en	tid	innan	de	fysiskt	slås	sönder.	

Lösenordspolicyn	varierar	beroende	på	vilket	system	det	är.	De	olika	molntjänsterna	
har	olika	krav	och	vi	anpassar	oss	efter	deras	policy.	
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Våra	kritiska	data	säkerhetskopieras	till	en	molntjänst.	

När	det	gäller	åtkomstkontroll	har	de	anställda	enbart	tillgång	till	de	system	eller	den	
information	de	behöver	för	att	utföra	sitt	arbete.	Alla	har	inte	tillgång	till	alla	system	
eller	all	kunders	uppgifter.	

Kryptering	av	lokala	diskar	på	arbetsdatorer	används	inte,	men	tanken	har	slagit	oss.	

3.3.8 Kommunikationssäkerhet 
Eftersom	inga	system	finns	i	våra	lokaler	har	vi	inget	fjärrarbete	mot	arbetsplatsen.	All	
kommunikation	mot	de	molntjänster	vi	använder	och	mot	våra	kunder	sker	över	
krypterade	förbindelser.	

Vi	har	ett	trådlöst	nätverk	för	vår	egen	verksamhet	som	är	krypterat.	Kommer	inte	ihåg	
vilken	nivå	det	är,	men	det	är	inte	den	svagare	varianten	‐	WEP	(Wired	Equivalent	
Privacy).	

Publika	nätverk	används	inom	verksamheten	och	det	är	sunt	förnuft	som	gäller.	Alla	
anställda	har	kunskap	om	vad	som	gäller	och	vad	som	kan	hända.	Dock	ser	vi	inte	att	det	
är	någon	större	risk	då	all	vår	kommunikation	sker	över	krypterade	förbindelser.	

Vi	använder	mobila	enheter,	både	mobiltelefoner	och	surfplattor.	De	är	försedda	med	
pinkoder	och	är	krypterade.	

E‐post	skickar	vi	okrypterad	till	externa	mottagare	och	det	händer	att	vi	skickar	känslig	
information	den	vägen,	tyvärr.	

3.3.9 Riskanalys 
Vi	gör	bedömningar	av	risker	kontinuerligt,	men	ingen	riktig	riskanalys.	Information	om	
nya	hot	får	från	vår	leverantör	av	säkerhetsprodukter	samt	intresseorganisationer	via	
Facebook/hemsidor.	Det	gäller	att	alltid	ha	radarn	igång!	

3.3.10 Självskattning 
Benny	bedömer	att	informationsarbetet	i	sig	är	viktigt,	och	bedömer	sitt	eget	
informationssäkerhetsarbete	som	ganska	bra.	

Anledningar	till	att	vi	inte	arbetar	mer	systematiskt	med	informationssäkerhet	är	att	
som	litet	företag	finns	mycket	som	ska	göras.	Informationssäkerhetsarbetet	är	
nedprioriterat	kan	man	säga.	Sedan	är	inte	behovet	så	stort	på	ett	mindre	företag	för	då	
kan	man	"informera"	om	gällande	policys	och	regelverk.	Nedskrivet	betyder	också	oftast	
inaktuellt	då	branschen/hoten	ändras	snabbt!	

3.3.11 Aktuella hot 
Tabell	2	nedan	är	en	sammanställning	över	om	respondenten	kan	beskriva	angivna	hot	
och	vilken	skada	hoten	kan	göra.	Dessutom	beskrivs	vilka	eventuella	åtgärder	som	
respondentens	företag	har	vidtagit	för	att	skydda	sig	mot	hoten.	

Tabell	2:	Aktuella	hot,	kunskap	om	aktuella	hot	samt	vidtagna	åtgärder	hos	Bennys	företag	
Aktuellt	hot	 Kunskap	om	aktuellt	hot	 Vidtagna	åtgärder	

Virus,	maskar	och	trojaner	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Antivirusprogram	finns	
installerat	på	samtliga	av	
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företagets	datorer	
Spyware	 Kan	beskriva	hotet	och	

vilken	skada	det	kan	göra	
Visst	skydd	via	
antivirusprogram	

Ransomware	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Oväntat	bra	skydd	via	
antivirusprogram,	håll	koll	
på	säkerhetskopiorna	ifall	
något	slinker	igenom	

Phishing/nätfiske	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Visst	skydd	via	
antivirusprogram	

Social	engineering	 Kan	inte	beskriva	hotet	 Efter	att	ha	fått	begreppet	
förklarat,	ser	inget	hot	då	de	
har	full	koll	på	vem	som	
arbetar	för	företaget	

Säkerhetsluckor	mjukvara	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Uppdaterar	när	
notifieringar	om	att	
uppdateringar	finns,	håller	
koll	på	de	värsta	bovarna	
typ	Java	och	Adobe	Flash,	
anställda	har	eget	ansvar	
gör	sin	utrustning	

Avlyssning	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Kunskap	och	sunt	förnuft	
om	att	man	inte	kopplar	upp	
sig	mot	vilket	nätverk	som	
helst	

Interna	hot	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Vi	är	medvetna	om	att	
interna	hot	förekommer,	
men	bedömning	görs	främst	
när	vi	anställer	en	person	
om	den	är	att	lita	på.	En	
omvärdering	kan	ske	då	
anställda	slutar	beroende	på	
omständigheterna.	

	

3.4 Intervju med Calle 

3.4.1 Informationssäkerhet 
Att	obehöriga	inte	får	tag	på	företagskänslig	information	via	digitala	medier,	idag	ser	jag	
det	så.	För	tjugo	år	sedan	handlade	det	mer	om	information	på	papper.		

3.4.2 Policy och regelverk 
Vi	har	ingenting	skrivet	eller	muntligen	genomgånget	i	och	med	att	vi	bara	är	fyra	här	på	
kontoret.	Det	är	upp	till	var	och	ens	sunda	förnuft	vad	man	gör	med	vår	information.	
Ingen	policy	formulerad	på	något	sätt.	

3.4.3 Rutiner 
Se	till	att	våra	antivirusprogram	uppdateras	och	fungerar.	Att	systemen	vi	använder	är	
lösenordskyddade.	Säkerhetskopiering	av	våra	data.	
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3.4.4 Övervakning och kontroll 
Ingenting	förutom	säkerhetskopieringen	som	kontrolleras	varje	dag.	

3.4.5 Revision och uppföljning 
I	den	mån	något	inte	har	fungerat	gör	vi	en	uppföljning	om	vad	som	hänt	och	hur	det	ska	
åtgärdas.	

Nya	hot	håller	kollegan	två	rum	bort	koll	på.	Hur	han	får	informationen	vet	jag	inte.	
Annars	läser	man	i	tidningar	och	på	internet.	

3.4.6 Fysisk säkerhet 
Vi	har	inget	inbrottslarm	då	byggnaden	övervakas	och	ronderas,	lokalen	ligger	på	andra	
våningen	och	dessutom	är	det	två	låsta	dörrar	som	ska	forceras	för	att	nå	våra	lokaler.	Vi	
har	rökdetektorer	för	detektorer	av	larm.	Vi	har	en	UPS	för	vår	server.	

3.4.7 Datasäkerhet 
Våra	data	ska	lagras	på	vår	egen	server	i	våra	lokaler.	Det	kan	hända	att	vi	har	data	
lagrade	på	våra	bärbara	datorer	när	vi	är	ute	och	reser.	

Säkerhetskopiering	av	data	sker	till	en	molntjänst	dagligen	och	till	en	extern	hårddisk	
som	byts	ut	veckovis.	Ingen	information	ska	lagras	lokalt	på	våra	datorer.	

Alla	kommer	åt	samtliga	data,	men	de	har	inte	administrativ	behörighet	till	servern.	

Datastöld	har	vi	vad	vi	vet	inte	blivit	drabbade	av,	men	det	är	något	vi	funderat	kring	då	
vi	har	en	unik	databas.	Vi	har	inte	vidtagit	några	åtgärder	för	att	skydda	oss	än,	men	det	
tål	att	tänka	på	om	vi	inte	ska	kryptera	diskarna	på	våra	bärbara	datorer	i	alla	fall.	

Vi	ska	ha	lösenord	till	alla	våra	system,	men	det	är	upp	till	var	och	en	att	sköta	det.	

När	det	gäller	utrangerad	utrustning	är	det	nog	olika	hur	de	har	hanterats.	Vissa	saker	
har	vi	skickat	till	återvinning,	andra	har	vi	frågat	vår	IT‐leverantör	om	och	en	del	finns	
kvar	i	våra	lokaler.	

3.4.8 Kommunikationssäkerhet 
Fjärrarbete	sker	via	fjärrskrivbord.	Ingen	VPN	används.	

Vi	har	ett	trådlöst	nätverk	som	är	lösenordskyddat	och	krypterat,	men	det	används	
väldigt	lite.	Det	är	när	vi	använder	en	av	de	bärbara	datorerna.	Alla	stationära	datorer	är	
anslutna	med	kabel.	

Mobiltelefon	och	surfplattor	används,	men	jag	har	ingen	e‐post	uppsatt	på	min	
mobiltelefon:	Ingen	åtkomst	till	internet,	server	eller	fjärrskrivbord.	Den	används	för	att	
ringa	med.	Den	andra	mobiltelefonen	har	e‐post	uppsatt,	men	ingen	åtkomst	till	server	
eller	fjärrskrivbord.	De	har	pinkod,	men	tror	inte	att	de	är	krypterade.	Men	å	andra	
sidan	lagras	ingen	känslig	information	på	dom.	Använder	dock	den	bärbara	datorn	i	
publika	nätverk,	men	oftast	används	fjärrskrivbordet	som	har	en	krypterad	förbindelse.	

Vi	skickar	en	del	känslig	information	via	e‐post	som	inte	krypteras.	
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3.4.9 Riskanalys 
Vi	arbetar	inte	aktivt	med	riskanalys	kring	informationssäkerhet.	Bedömning	av	risker	
sker	när	så	behövs,	exempelvis	när	vi	flyttade	in	i	nuvarande	lokaler.		

3.4.10 Självskattning 
Calle	bedömer	att	informationssäkerhetsarbetet	i	sig	är	ganska	viktigt,	och	bedömer	sitt	
eget	informationssäkerhetsarbete	som	ganska	dåligt.	

Anledningen	till	att	vi	inte	arbetar	mer	systematiskt	är	att	vi	inte	har	sett	något	behov	av	
det,	tidsbrist,	kunskapsbrist	och	att	jag	själv	inte	är	så	systematiskt	lagd.	Vi	har	känt	att	
vi	har	en	hög	medvetandegrad	och	därför	inte	behövt	skriva	ner	det.	

3.4.11 Aktuella hot 
Tabell	3	nedan	är	en	sammanställning	över	om	respondenten	kan	beskriva	angivna	hot	
och	vilken	skada	hoten	kan	göra.	Dessutom	beskrivs	vilka	eventuella	åtgärder	som	
respondentens	företag	har	vidtagit	för	att	skydda	sig	mot	hoten.	

Tabell	3:	Aktuella	hot,	kunskap	om	aktuella	hot	samt	vidtagna	åtgärder	hos	Calles	företag	
Aktuellt	hot	 Kunskap	om	aktuella	hot	 Vidtagna	åtgärder	

Virus,	maskar	och	trojaner	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Vi	har	antivirusprogram	
installerade	på	samtliga	
datorer.	Vi	arbetar	mycket	
internationellt	så	vi	får	
mycket	av	den	här	typen	av	
hot,	plus	att	vi	är	få	i	
företaget	och	har	en	hög	
medvetandegrad	om	hotet.	

Spyware	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Vet	inte	om	vårt	antivirus	
skyddar	oss	mot	detta	men	
jag	hoppas	att	det	gör	det.	

Ransomware	 Kan	inte	beskriva	hotet	 Vet	inte	hur	man	skyddar	
sig.	

Phishing/nätfiske	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Vi	har	en	hög	medvetande	
grad	om	vad	som	är	
phishing,	det	går	lite	på	
automatik	efter	25	år	med	
Nigeriabrev.	

Social	engineering	 Efter	kort	beskrivning	
bekräftar	att	hotet	känns	
igen.		

Efter	att	fått	begreppet	
förklarat	för	sig:	ser	det	
inte	som	något	egentligt	
problem	i	och	med	
storleken	på	företaget.	
Dock	utsätts	vi	för	en	form	
av	social	engineering	i	form	
av	visum‐fiske,	men	det	
genomskådar	vi	ganska	
enkelt.	

Säkerhetsluckor	mjukvara	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Tre	av	fyra	kör	automatiska	
uppdateringar	plus	
servern,	den	fjärde	på	
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kontoret	vill	ha	kontroll	på	
det	så	han	kör	
uppdateringarna	manuellt.	

Avlyssning	 Ej	funderat	över	det.	 Vet	inte	hur	man	skyddar	
sig	

Interna	hot	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Känns	inte	som	det	är	eller	
har	varit	något	problem.	
När	det	sker	en	
nyanställning	kommer	vi	
nog	att	ha	det	i	åtanke	

	

3.5 Intervju med Daniella 

3.5.1 Informationssäkerhet 
Säkerställa	att	all	data	förvaras	på	ett	säkert	sätt	och	kan	återskapas.	Att	ingen	annan	
kommer	åt	vår	information.	Ingen	utifrån	kommer	åt	våra	system,	kommer	åt	våra	data	
eller	kan	förändra	våra	data.	

3.5.2 Policy och regelverk 
Vi	började	utforma	en	policy	när	vi	var	två	anställda	i	företaget	där	båda	var	delägare.	
Den	ena	är	totalt	ointresserad	av	detta	och	den	andra	har	ett	större	intresse.	Det	blev	
inte	så	mycket	mer	än	en	påbörjad	policy.	Däremot	har	vi	en	massa	oskrivna	regler.	
Exempelvis	får	inte	de	anställda	som	inte	är	delägare	ta	med	sig	sina	datorer	hem.	Vi	
tillåter	inte	nedladdning	av	vad	som	helst	på	våra	datorer,	men	inget	som	finns	
nedskrivet.	Det	är	mer	sunt	förnuft	som	gäller	där.	Det	är	också	en	lojalitetsfråga	
gentemot	sin	arbetsgivare	att	inte	utsätta	sitt	arbetsredskap	för	risker.	Vi	är	medlemmar	
i	ett	branschförbund	som	har	vissa	riktlinjer	som	vi	anammar.	Hur	man	agerar	med	egna	
program	ute	hos	kund	och	hur	vi	kopplar	upp	oss	mot	kunders	nätverk.	Sekretess	avtal	
har	vi	med	samtliga	personer	som	vistas	i	våra	lokaler	i	mer	än	en	dag,	exempelvis	
städbolag,	hantverkare,	kunder,	IT‐leverantör,	anställda	och	inhyrd	personal.	
Sekretessavtalet	är	livslångt.	Inga	krav	från	tredje	part,	men	det	förekommer	önskemål	
från	kunder	om	hur	vi	ska	agera	med	deras	information.	

3.5.3 Rutiner 
Vi	har	väldigt	mycket	rutiner	eftersom	vi	har	en	rutinbaserad	verksamhet.	En	hel	del	
lagar	styr	att	vi	måste	ha	rutinbeskrivningar	på	hur	vi	ska	göra	vårt	arbete.	Därutöver	
har	vi	kundspecifika	rutiner	som	finns	dokumenterade.	Väldigt	mycket	är	dokumenterat,	
men	det	finns	också	väldigt	mycket	odokumenterade	rutiner.	

3.5.4 Övervakning och kontroll 
Vi	har	många	kvalitetskontroller,	dels	interna,	dels	från	vår	branschorganisation	och	vi	
utför	även	kvalitetskontroller	hos	våra	kunder.	Våra	kunder	gör	kvalitetskontroller	på	
oss	och	deras	revisionsbyråer	gör	också	kvalitetskontroller	på	oss.	Dessa	gäller	inte	bara	
vårt	arbete	utan	också	våra	rutiner.	Slutligen	har	vi	myndigheterna	som	går	in	och	
kontrollerar.	

3.5.5 Revision och uppföljning 
Revision	av	rutiner	sker	minst	en	gång	av	året.	
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3.5.6 Fysisk säkerhet 
När	det	gäller	brand	har	vi	endast	brandvarnare.	När	det	gäller	stöld	har	vi	inga	krav	
från	vare	sig	branschorganisation	eller	försäkringsbolag	att	ha	verksamheten	i	en	
larmad	lokal,	så	vi	har	inget	inbrottslarm	idag.	Portkod	krävs	för	att	komma	in	i	
fastigheten	och	nycklar	krävs	för	att	komma	in	i	lokalen.	UPS	finns	för	att	skydda	
servern	mot	åska	och	strömavbrott.	

Vi	har	ingen	stöldmärkning	på	vår	utrustning.	

3.5.7 Datasäkerhet 
Informationen	lagras	på	egen	server	som	i	sin	tur	säkerhetskopieras	till	en	molntjänst	
med	regelbundna	intervall.	Till	viss	del	finns	information	lagrad	på	arbetsstationerna,	
men	ingen	känsligt.	Eller	rättare	sagt	ska	inte	göra.	Vi	använder	ingen	kryptering	på	
diskarna	i	arbetsdatorerna.	

Utrangerade	datorer	lämnas	till	vår	IT‐leverantör	för	destruktion.		

Säkerhetskopiering	av	serverns	data	sker	som	tidigare	nämnts	till	en	molntjänst.	

Vi	har	en	lösenordspolicy,	men	jag	tycker	inte	att	den	är	tillräcklig	utan	vill	strama	åt	
den	lite.	

Samtliga	anställda	har	tillgång	till	samtliga	data	på	servern,	men	vi	har	olika	rättigheter	i	
våra	ekonomisystem.	

3.5.8 Kommunikationssäkerhet 
Vi	använder	oss	av	VPN	för	fjärrarbete	mot	vår	arbetsplats.	Vi	har	ett	trådlöst	nätverk	
som	är	krypterat.	Vet	inte	vilken	krypteringsnivå,	men	det	har	vår	IT‐leverantör	koll	på.	

Vi	använder	oss	av	mobiltelefoner	i	tjänsten	och	de	är	försedda	med	pin‐kod	och	är	
krypterade.	Vi	undviker	att	använda	publika	nätverk,	det	känns	lite	för	öppet	och	
osäkert.	

Det	händer	att	känsliga	uppgifter	skickas	med	e‐post.	Det	är	något	vi	behöver	se	över.	

3.5.9 Riskanalys 
Vi	arbetar	inte	aktivt	med	riskanalyser.	Riskbedömningar	sker	kontinuerligt,	men	det	är	
oftast	inget	som	dokumenteras.	Vi	pratar	en	hel	del	om	olika	beteenden	med	varandra	
inom	företaget,	och	blir	vi	osäkra	i	någon	situation	brukar	vi	ta	upp	det	till	diskussion.	Vi	
är	noggranna	att	påpeka	för	våra	anställda	att	datorerna	är	ett	arbetsredskap	och	att	
man	klickar	inte	på	vilka	länkar	som	helst	och	att	man	inte	öppnar	filer	från	okända	
avsändare.	

Information	om	nya	hot	får	vi	genom	massmedia,	kontakter	och	sociala	medier.	

3.5.10 Självskattning 
Daniella	bedömer	att	informationssäkerhetsarbetet	i	sig	är	mycket	viktigt,	och	bedömer	
sitt	eget	informationssäkerhetsarbete	som	ganska	bra.	
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Anledningen	till	att	inte	arbetar	mer	systematiskt	är	att	vi	är	ett	litet	företag,	under	flera	
år	var	vi	bara	två	delägare	som	jobbade,	så	det	har	varken	funnits	behov	eller	resurser	
att	lägga	på	upprättande	av	policys	och	regelverk.	

3.5.11 Aktuella hot 
Tabell	4	nedan	är	en	sammanställning	över	om	respondenten	kan	beskriva	angivna	hot	
och	vilken	skada	hoten	kan	göra.	Dessutom	beskrivs	vilka	eventuella	åtgärder	som	
respondentens	företag	har	vidtagit	för	att	skydda	sig	mot	hoten.	

Tabell	4:	Aktuella	hot,	kunskap	om	aktuella	hot	samt	vidtagna	åtgärder	hos	Daniellas	företag	
Aktuellt	hot	 Kunskap	om	aktuella	hot	 Vidtagna	åtgärder	

Virus,	maskar	och	trojaner	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Vi	har	antivirus	installerat	
på	samtliga	datorer	

Spyware	 Inget	svar	 Inget	svar	
Ransomware	 Kan	inte	beskriva	hotet	 Vet	inte	hur	man	skyddar	

sig	mot	hotet	
Phishing/nätfiske	 Kan	beskriva	hotet	och	

vilken	skada	det	kan	göra	
Antivirusprogrammet	
brukar	skydda	mot	detta	

Social	engineering	 Kan	inte	beskriva	hotet	 Efter	att	fått	begreppet	
förklarat	–	ser	inget	hot.	

Säkerhetsluckor	mjukvara	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Uppdatering	sker	när	
information	om	
uppdateringarna	kommer	

Avlyssning	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Restriktiva	att	koppla	upp	
utrustning	mot	okända	och	
publika	nätverk	

Interna	hot	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

	

	

3.6 Intervju med Erik 

3.6.1 Informationssäkerhet 
Det	första	jag	tänker	på	är	e‐post.	Vid	närmare	eftertanke	funderar	jag	på	om	vi	har	
någon	känslig	information	som	vi	inte	vill	att	någon	annan	ska	veta	om.	Priser	till	kunder	
vill	vi	inte	att	konkurrenter	ska	få	veta.	

3.6.2 Policy och regelverk 
Vi	har	inget	skriftligt	alls.	Inga	sekretessavtal	med	anställda.	Vissa	kunder	har	i	sina	
affärsavtal	inskrivet	hur	de	och	vi	får	hantera	information.	Vi	har	heller	inga	krav	från	
tredje	part	att	vi	ska	ha	det	heller.	

3.6.3 Rutiner 
Inga	dokumenterade	rutiner.	Vi	har	vissa	muntliga	kring	hur	information	ska	lagras	och	
hur	e‐posten	ska	säkerhetskopieras.	

3.6.4 Övervakning och kontroll 
Eftersom	det	inte	finns	några	policys	och	endast	ett	fåtal	rutiner	så	har	vi	ingen	
övervakning	eller	kontroll	på	att	de	efterföljs.	
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3.6.5 Revision och uppföljning 
Samma	sak	där.	Inga	policys	som	behöver	revideras.	

3.6.6 Fysisk säkerhet 
Vi	har	enkla	åskskydd	för	att	skydda	våra	datorer.	Våra	lokaler	är	alltid	låsta	och	
lokalerna	är	utrustade	med	brandvarnare.	Vi	har	inget	inbrottslarm	då	vi	bedömt	att	det	
inte	behövs	då	vi	ligger	på	andra	våningen	och	vi	ligger	väldigt	synligt	från	en	trafikerad	
gata.	Försöker	någon	någonting	så	syns	det.	

3.6.7 Datasäkerhet 
Vi	har	koll	på	var	våra	data	lagras	då	vi	har	en	molntjänst	som	vi	lagrar	detta	i.	
Informationen	synkroniseras	sedan	till	våra	lokala	diskar.	

När	det	gäller	datastöld	har	jag	haft	mina	funderingar,	men	vår	bransch	känns	”inte	så	
sexig”	och	frågan	är	om	någon	är	intresserad	av	att	komma	över	våra	data.	Visst	om	
datorn	tappas	bort	eller	blir	stulen	så	är	det	väl	inte	så	trevligt,	men	jag	ser	ingen	större	
risk	med	det.	Det	handlar	om	kunders	priser	och	kundavtal.	Vi	lagrar	inga	lösenord	eller	
liknande	som	skulle	kunna	kommas	åt.	Inga	tankar	på	att	kryptera	diskarna.	

Alla	anställda	har	tillgång	till	all	information.	Säkerhetskopiering	sker	per	automatik	till	
molntjänsten.	

Krav	på	lösenord	beror	på	applikation	eller	tjänst.	

Hårddiskar	från	utrangerad	utrustning	har	det	väl	någon	gång	bara	åkt	i	återvinningen,	
men	oftast	lämnas	det	till	min	IT‐leverantör.	

3.6.8 Kommunikationssäkerhet 
Inget	fjärrarbete	mot	arbetsplatsen	sker	i	och	med	att	vi	har	tillgång	till	molntjänsten	
var	vi	än	är.	

Vi	har	ett	trådlöst	nätverk	som	är	lösenordskyddat/krypterat.	Vet	inte	vilken	
krypteringsnivå	det	är.	

Mobiltelefoner	och	surfplatta	används	inom	verksamheten.	De	är	försedda	med	pin‐kod	
och	är	krypterade.	

Vi	ansluter	till	publika	nätverk,	men	tänker	kanske	inte	på	riskerna	alla	gånger.	

Priser	och	avtal	skickas	via	e‐post,	men	krypteras	inte.	

Säkerhetskopiering	sker	per	automatik	i	och	med	att	datorerna	synkar	med	
molntjänsten.	

3.6.9 Riskanalys 
Till	viss	del	gör	vi	riskbedömningar,	men	aldrig	någon	riskanalys.	

Information	om	nya	hot	är	inget	vi	söker	efter	utan	jag	noterar	det	om	det	kommer	till	
mig	via	nyheter	eller	från	min	IT‐leverantör.	
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3.6.10 Självskattning 
Erik	bedömer	att	informationssäkerhetsarbete	i	sig	är	ganska	viktigt,	och	bedömer	sitt	
eget	informationssäkerhetsarbete	som	dåligt.	

3.6.11 Aktuella hot 
Tabell	5	nedan	är	en	sammanställning	över	om	respondenten	kan	beskriva	angivna	hot	
och	vilken	skada	hoten	kan	göra.	Dessutom	beskrivs	vilka	eventuella	åtgärder	som	
respondentens	företag	har	vidtagit	för	att	skydda	sig	mot	hoten.	

Tabell	5:	Aktuella	hot,	kunskap	om	aktuella	hot	samt	vidtagna	åtgärder	hos	Eriks	företag	
Aktuellt	hot	 Kunskap	om	aktuella	hot	 Vidtagna	åtgärder	

Virus,	maskar	och	trojaner	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Antivirusprogram	finns	
installerat	på	samtliga	
datorer	

Spyware	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Vet	inte	om	vi	har	något	
skydd	

Ransomware	 Kan	inte	beskriva	hotet	 Vet	inte	hur	man	skyddar	
sig	

Phishing/nätfiske	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Kunskap	och	sunt	förnuft,	
jag	har	dessutom	en	
anställd	som	påminner	mig	
om	att	inte	klicka	på	de	där	
mailen.	

Social	engineering	 Kan	inte	beskriva	hotet	 Ser	ingen	risk	med	detta	
när	begreppet	blivit	
förklarat.	Jag	har	koll	på	
vilka	som	är	anställda	här.	

Säkerhetsluckor	mjukvara	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Uppdatera	programvaran	
när	de	kommer.	Brukar	
dock	vänta	någon	vecka	
eller	två	då	det	hänt	att	de	
har	krånglat.	

Avlyssning	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Brukar	inte	fundera	över	
hotet	

Interna	hot	 Kan	beskriva	hotet	och	
vilken	skada	det	kan	göra	

Interna	hot	ser	jag	inga	
problem	med,	känner	mig	
väldigt	komfortabel	med	
den	personal	jag	har	
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4 Analys 
Kapitlet	beskriver,	jämför	och	analyserar	primärdata	med	sekundärdata.	Till	stöd	för	
analysen	används	den	analysmodell	som	presenterats	i	kapitel	2.8	ovan.	

4.1 Informationssäkerhet 

Borg	m.fl.	(1997)	beskriver	att	informationssäkerhet	handlar	om	att	skydda	en	
organisations	information	från	olika	hot	som	inbrott,	datorintrång,	virus,	strömavbrott,	
blixtnedslag	och	brand.	Informationssäkerhet	innebär	enligt	Caballero	(2013)	att	
information	och	informationssystem	ska	skyddas	från	icke	auktoriserad	åtkomst,	
användning,	störning,	förändring	och	sabotage.	Caballero	(2013)	påpekar	också	att	det	
inte	enbart	handlar	om	ett	tekniskt	problem	utan	att	det	är	ett	verksamhetsproblem.	Om	
fyra	av	de	tillfrågade	företagens	definitioner	slås	samman	täcks	de	flesta	områden	som	
Borg	m.fl.	(1997)	och	Caballero	(2013)	tar	upp.	Skydd	av	konkurrenskritisk	information,	
att	obehöriga	inte	får	tag	i	företagskänslig	information,	att	data	förvaras	på	ett	säkert	
sätt	och	kan	återskapas	och	att	ingen	kommer	åt	varken	system	eller	information	
utifrån,	handlar	alla	om	att	informationssäkerhet	innebär	att	information	ska	skyddas.	
Att	förbereda	sig	för	katastrofer	handlar	om	att	skydda	information	från	strömavbrott,	
blixtnedslag,	brand	och	sabotage,	och	datastöld	handlar	om	icke	auktoriserad	åtkomst	
och	användning.	Var	för	sig	var	de	tillfrågade	företagens	definitioner	på	
informationssäkerhet,	med	något	undantag,	teknikinriktade.	Dessutom	reflekterade	ett	
företag	om	de	egentligen	hade	någon	känslig	information	lagrad.		

4.2 Administrativ säkerhet 

4.2.1 Policy & regelverk 
Caballero	(2013)	menar	att	policys	och	regelverk	är	själva	grunden	inom	
informationssäkerhet,	där	de	utgör	ett	ramverk	utifrån	vilket	verksamheten	kan	styra	de	
anställdas	arbete	med	verksamhetens	information.	Också	Datainspektionen	(2016a)	
anser	att	det	ska	finnas	en	fastställd	informationssäkerhetspolicy	som	ska	vara	skriftlig	
och	allmänt	tillgänglig	inom	organisationen.	Caballero	(2013)	tar	upp	informations‐
säkerhetspolicy,	lösenordspolicy	och	policy	för	anställning	som	exempel	på	policys	som	
bör	upprättas.	Borg	m.fl.	(1997)	nämner	sekretessavtalet	som	ett	annat	dokument	inom	
informationssäkerhetsarbetet.	Av	de	tillfrågade	företagen	har	tre	tecknat	sekretessavtal	
med	sina	anställda	och	i	viss	mån	sina	kunder.	I	övrigt	lyser	skriftliga	policys	och	
regelverk	med	sin	frånvaro.	Oskrivna	regler	och	muntliga	instruktioner	finns	det	dock	
gott	om	och	ett	flertal	av	företagen	uppger	att	det	är	sunt	förnuft	som	gäller.	Ett	företag	
uppger	att	de	har	indirekta	krav	från	kunderna	att	använda	företagets	bransch‐
organisations	rekommendationer	när	det	gäller	bland	annat	informationssäkerhet.	

4.2.2 Rutiner 
Rutiner	skapas	enligt	Caballero	(2013)	ur	de	policys	och	regelverk	som	tagits	fram	inom	
verksamheten.	Rutinernas	uppgift	är	att	ge	detaljerade	instruktioner	hur	information	
ska	hanteras	i	olika	situationer.	Dokumenterade	rutiner	saknas	hos	fyra	av	de	fem	
tillfrågade	företagen.	I	de	fall	skriftliga	rutiner	finns	handlar	de	främst	om	hur	
säkerhetskopieringen	ska	gå	till.	Däremot	lämnas	information	om	oskrivna	rutiner	över	
muntligen	hos	de	flesta	av	företagen.	Ett	företag	går	emot	detta,	men	det	beror	mest	på	
att	de	agerar	i	en	rutinbaserad	verksamhet	och	har	vana	att	dokumentera	sina	rutiner.	
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4.2.3 Övervakning och kontroll 
Caballero	(2013)	pekar	på	att	när	väl	policys,	regelverk	och	rutiner	finns	på	plats	och	är	
implementerade	i	verksamheten	behövs	en	strategi	för	att	övervaka	och	kontrollera	att	
informationssäkerhetsarbetet	fungerar	inom	angivna	ramar.	Eftersom	flertalet	av	de	
tillfrågade	företagen	saknar	dokumenterade	policys,	regelverk	och	rutiner	saknas	också	
strategier	för	övervakning	och	kontroll.	På	sin	höjd	handlar	det	om	att	kontrollera	att	
säkerhetskopieringen	har	fungerat	som	den	ska.	Ett	företag	utgör	undantaget	bland	de	
tillfrågade	och	det	beror,	som	tidigare	nämnts,	att	de	agerar	i	en	rutinbaserad	
verksamhet.	De	utför	också	själva	olika	former	av	interna	kvalitetskontroller.	Utöver	
detta	finns	ett	flertal	externa	aktörer	som	också	utövar	olika	typer	av	kvalitets‐
kontroller	på	deras	verksamhet.	Caballero	(2013)	anser	också	att	det	behövs	en	strategi	
för	att	hantera	incidenter	kopplade	till	informationssäkerhet.	Här	verkar	det	mer	som	
att	det	inte	finns	någon	strategi	utan	problem	löses	när	de	uppstår.	

4.2.4 Revision och uppföljning 
Borg	m.fl.	(1997)	påpekar	att	om	en	informationssäkerhetspolicy	med	regelverk	och	
rutiner	ska	fungera	som	ett	hjälpmedel,	måste	de	kontinuerligt	uppdateras	och	
revideras.	Det	är	också	viktigt	att	i	samband	med	revisionen	följa	upp	och	undersöka	hur	
policyn	efterlevs.	På	samma	sätt	som	med	övervakning	och	kontroll	(se	ovan)	gör	
avsaknaden	av	policys,	regelverk	och	rutiner	att	det	inte	sker	någon	revision	eller	
uppföljning.	De	av	företagen	som	har	skriftliga	rutiner	kring	säkerhetskopiering	uppger	
att	dessa	revideras	kontinuerligt.	Ett	företag	uppger	att	när	det	gäller	deras	kunder	
sköts	revidering	och	uppföljning	kontinuerligt,	men	deras	egna	får	ske	när	tid	finnes.	Det	
företag	som	agerar	i	en	rutinbaserad	verksamhet	uppger	att	de	bland	annat	har	lagkrav	
på	sig	att	revidera	vissa	rutiner	en	gång	per	år,	så	revision	och	uppföljning	sker	minst	en	
gång	per	år.		

4.3 Teknisk säkerhet 

4.3.1 Fysisk säkerhet 
Fysisk	säkerhet	handlar	om	skydda	informationen	från	fysisk	åtkomst.	Labcenter	(2009)	
beskriver	den	fysiska	säkerheten	som	tre	barriärer	medan	Myndigheten	för	
Samhällsskydd	och	Beredskap	[MSB]	och	Riksarkivet	(2013)	beskriver	den	fysiska	
säkerheten	mer	uppdelad	efter	typ	av	skydd.	Fysisk	säkerhet	handlar	om	att	skydda	
lokaler	från	intrång	genom	mekaniskt	skydd	genom	att	säkra	fönster,	dörrar,	lås	och	
reglingsanordningar	och	därigenom	förhindra	att	inkräktare	tar	sig	in.	Samtliga	
tillfrågade	företag	har	någon	form	av	brandskydd.	Antingen	i	form	av	brandlarm	eller	i	
form	av	brandvarnare	eller	rökdetektorer.	Två	av	företagen	uppger	att	de	har	
inbrottslarm	varav	ett	har	kombinerat	detta	med	bevakning.	De	övriga	tre	har	inga	
inbrottslarm,	vilket	främst	beror	på	att	dessa	tre	företag	inte	har	lokaler	i	markplan.	Ett	
företag	uppger	att	placering	av	lokalen	i	kombination	med	att	de	har	dubbla	dörrar	samt	
bevakning	med	rondering	gör	att	de	inte	känner	ett	behov	av	inbrottslarm.	

Fysisk	säkerhet	handlar	också	enligt	MSB	och	Riksarkivet	(2013)	och	Labcenter	(2009)	
om	att	använda	elektroniska	skydd	som	inbrottslarm,	brandlarm,	kameraövervakning,	
portkod,	passersystem	samt	bevakning.	Två	företag	uppger	att	de	har	bevakning.	
Samtliga	företag	uppger	att	de	använder	nycklar	för	att	öppna	och	låsa	dörrar	till	sina	
lokaler.	Ett	företag	uppger	att	de	dessutom	har	en	portkod	för	att	komma	in	i	
fastigheten.		
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Sist	men	inte	minst	handlar	fysisk	säkerhet	enligt	MSB	och	Riksarkivet	(2013)	och	
Labcenter	(2009)	om	att	skydda	utrustning	mot	blixtnedslag,	strömstörningar	och	
strömavbrott.	Ett	företag	känner	inget	behov	av	skydd	mot	blixtnedslag	eller	
strömavbrott	då	de	affärskritiska	informationssystemen	ligger	outsourcade	hos	
molntjänstleverantörer.	Ett	företag	uppger	att	de	har	en	enklare	variant	av	åskskydd	till	
sina	datorer	och	de	tre	återstående	företagen	uppger	att	de	använder	sig	av	UPS	för	att	
skydda	sina	servrar.	

4.3.2 Datasäkerhet 
Goldberg	och	Larsson	(2013)	menar	att	eftersom	lösenord	är	det	vanligaste	sättet	att	
identifiera	sig	så	gäller	det	att	ha	riktlinjer	att	de	ska	användas	och	hur	starka	lösenord	
skapas.	Samtliga	tillfrågade	företag	använder	sig	av	lösenord	för	att	kontrollera	åtkomst	
till	sina	informationssystem.	Kraven	på	lösenordens	beskaffenhet	beror	oftast	på	vilka	
krav	som	systemen	ställer	och	företagen	lämnar	därför	över	detta	ansvar	till	respektive	
system	och	deras	anställda.		

Borg	m.fl.	(1997)	tar	upp	principen	att	en	användare	inte	ska	ha	mer	rättigheter	i	
informationssystemen	än	vad	användaren	behöver	för	att	utföra	sitt	arbete.	Tyvärr	
menar	Borg	m.fl.	(1997)	att	den	sällan	följs.	Av	de	tillfrågade	företagen	är	det	endast	två	
som	tillämpar	någon	form	av	behörighetskontroll.	Hos	de	övriga	har	samtliga	anställda	
tillgång	till	all	information,	vilket	onekligen	är	enkelt	och	bekvämt.	Ur	
informationssäkerhetssynpunkt	är	det	långt	ifrån	bra.	Dels	kan	det	finnas	information	
som	inte	alla	anställda	ska	ha	tillgång	till,	dels	utsätts	företaget	för	stora	risker	i	
händelse	av	att	ett	hot	blir	veklighet,	exempelvis	ett	virus	som	tar	sig	in	i	systemen	som	
får	härja	helt	fritt	utan	begränsningar	oavsett	vem	som	smittats.	

Information	kan	försvinna	på	en	mängd	sätt	‐	genom	exempelvis	brand,	stöld,	virus	och	
korrupta	diskar.	Det	bästa	sättet	att	försäkra	sig	mot	detta	är	enligt	Borg	m.fl.	(1997)	
och	Mitrovic	(2005)	att	säkerhetskopiera	sin	information.	För	att	säkerhetskopieringen	
ska	vara	meningsfull	behöver	den	göras	kontinuerligt	och	lagras	så	att	den	inte	hamnar	i	
fel	händer	eller	förstörs.	Mitrovic	(2005)	pekar	också	på	vikten	av	att	kontinuerligt	testa	
säkerhetskopiorna	så	att	de	fungerar.	Samtliga	tillfrågade	företag	uppger	att	de	
säkerhetskopierar	sina	data	dagligen	på	ett	eller	annat	sätt.	Ett	företag	använder	sig	av	
en	molntjänst	som	synkroniserar	data	mellan	den	lokala	lagringen	och	molntjänsten.	
Tre	företag	använder	sig	av	molnbaserad	säkerhetskopiering	och	ett	företag	använder	
sig	just	nu	av	mer	traditionell	säkerhetskopiering.	De	lagrar	sina	säkerhetskopior	i	
samma	lokal	som	originaldata	så	i	händelse	av	brand	eller	liknande	så	är	det	katastrof.	
De	håller	dock	på	att	implementera	en	molnbaserad	säkerhetskopiering.	Ett	företag	
uppger	att	de	dagligen	kontrollerar	att	säkerhetskopieringen	har	gått	som	den	ska.	
Övriga	har	inte	lämnat	några	uppgifter	kring	detta.	Intrycket	är	också	att	inget	av	
företagen	testkör	sina	säkerhetskopior	för	att	se	om	data	verkligen	kan	läsas	tillbaka.	

Labcenter	(2009)	påpekar	att	de	klienter	vi	använder	idag	‐	mobiltelefoner,	surfplattor	
och	datorer	‐	är	rena	"guldgruvan"	för	den	som	är	ute	efter	information.	Användarna	
lagrar	företagskritisk	information	inte	bara	på	avsedd	plats	(servrar,	lagringsnät,	
molntjänster)	utan	också	på	sina	klienter	av	flera	skäl.	Detta	i	kombination	med	att	
mängder	av	klienter	glöms	bort	eller	blir	stulna	(Labcenter	(2009)	nämner	att	900	
datorer	glöms	på	Heathrow	flygplats	varje	vecka)	kan	det	vara	en	bra	idé	att	skydda	den	
information	som	lagras	på	klienterna.	Samtliga	tillfrågade	företag	uppger	att	de	anser	sig	
ha	koll	på	var	deras	information	lagras.	De	har	tydliga	men	oftast	muntliga	anvisningar	
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om	att	informationen	ska	lagras	i	en	viss	molntjänst	eller	på	en	egen	server.	De	har	
också	anvisningar	om	att	ingen	viktig	information	får	lagras	på	lokala	diskar,	även	om	
det	förekommer	att	viktig	information	lagras	temporärt	på	lokala	enheter	–	framför	allt	
mobila	sådana.	Utifrån	detta	ser	de	det	inte	som	något	problem	att	en	dator,	
mobiltelefon	eller	surfplatta	försvinner	eller	blir	stulen.	Informationen	ska	lagras	på	rätt	
ställe	och	säkerhetskopieras	i	sin	tur.	Inget	företag	skyddar	dock	sina	datorer	för	att	
hindra	att	denna	eventuella	information	sprids	genom	att	kryptera	de	lokala	
hårddiskarna.	Däremot	uppger	samtliga	att	deras	mobila	klienter	är	försedda	med	
pinkod	och	att	de	är	krypterade.		

Att	ta	hand	om	uttjänta	och	trasiga	lagringsmedia	är	viktigt	enligt	Labcenter	(2009)	då	
de	kan	innehålla	mängder	med	information	som	inte	får	spridas.	Det	vanligaste	sättet	att	
hantera	dessa	media	på	är	att	de	åker	till	återvinning,	vilket	kan	vara	helt	okej	om	
uppmaningen	från	Ellis	(2013)	att	kryptera	mediet	först	görs.	Det	effektivaste	ur	
informationssäkerhetssynpunkt	är	dock	att	destruera	mediet	mekaniskt.	Två	av	de	
tillfrågade	företagen	uppger	att	de	själva	destruerar	uttjänta	och	trasiga	media	genom	
att	fysiskt	slå	sönder	dem.	Två	företag	uppger	att	det	har	hänt	tidigare	att	de	bara	har	
lämnats	till	återvinningen,	men	att	de	nu	lämnar	dessa	till	sin	IT‐leverantör	för	
mekanisk	destruering.	Det	sista	företaget	uppger	också	att	de	lämnar	sina	media	till	sin	
IT‐leverantör	för	mekanisk	destruering.	

4.3.3 Kommunikationssäkerhet 
För	att	arbeta	med	företagets	resurser	från	vilken	plats	som	helst	kan	VPN	(Virtual	
Private	Network)	användas.	Denna	kan	enligt	Goldberg	och	Larsson	(2013)	antingen	
vara	uppsatt	på	en	egen	server	eller	köpas	in	som	tjänst.	Den	senare	används	främst	för	
att	skydda	sin	information	från	avlyssning	i	publika	nätverk.	Utöver	VPN	är	
fjärrskrivbord	ett	vanligt	sätt	att	ansluta	sig	till	och	arbeta	med	företagets	resurser.	
Fjärrskrivbord	finns	för	flera	plattformar	(Microsoft	2016;	Apple	2016;	Wikipedia	
2016a).	Ett	företag	uppger	att	de	använder	sig	av	VPN	för	att	koppla	upp	sig	mot	
företagets	resurser.	Två	företag	uppger	att	de	använder	sig	av	någon	form	av	
fjärrskrivbord	för	att	ansluta	till	företagets	resurser	eller	kundresurser.	Två	företag	
uppger	att	de	använder	sig	av	andra	typer	av	molntjänster,	men	att	förbindelserna	till	
dessa	tjänster	är	krypterade.	

Trådlösa	nätverk	blir	mer	och	mer	vanligt	enligt	Goldberg	och	Larsson	(2013).	Fler	och	
fler	personer	använder	trådlösa	enheter	som	bärbara	datorer,	mobiltelefoner	och	
surfplattor	i	sitt	arbete,	oftast	av	bekvämlighetsskäl	då	arbetet	kan	utföras	på	valfri	
plats.	Av	de	tillfrågade	företagen	har	samtliga	ett	eget	trådlöst	nätverk	som	används	i	
verksamheten.	Nyttjandegraden	varierar	dock	mellan	de	olika	företagen.	För	att	skydda	
trådlösa	nätverk	rekommenderar	Goldberg	och	Larsson	(2013)	att	två	saker	behöver	
utföras.	Dels	behöver	nätverket	lösenordskyddas,	dels	behöver	det	krypteras.	Mansoor	
(2013)	påpekar	vikten	av	att	använda	rätt	krypteringsstandard,	då	de	äldre	
standarderna	använder	sig	av	sämre	krypteringsteknik	vilka	kan	knäckas	inom	loppet	
av	sekunder	idag.	Samtliga	tillfrågade	företag	har	både	lösenord	och	kryptering	till	sina	
trådlösa	nätverk.	Vilken	krypteringsstandard	som	används	hade	de	dock	mindre	koll	på.	

Tillgången	på	publika	trådlösa	nätverk	ökar	där	bland	annat	caféer,	hotell	och	
flygplatser	är	vanliga	enligt	Goldberg	och	Larsson	(2013).	Nog	för	att	det	är	bekvämt	att	
koppla	upp	sig,	men	det	gäller	också	att	vara	på	sin	vakt	då	dessa	nätverk	oftast	är	
okrypterade	och	därmed	lätta	att	avlyssna.	Ett	av	det	tillfrågade	företagen	undviker	att	
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använda	sig	av	publika	nätverk	just	på	grund	av	att	det	känns	osäkert	och	aningen	för	
öppet.	Ett	annat	av	de	tillfrågade	företagen	är	restriktiva	med	att	använda	publika	
nätverk.	Exempelvis	används	inte	mobiltelefonen	för	internetåtkomst	eller	e‐post.	
Däremot	används	den	bärbara	datorn	för	uppkoppling	på	publika	nätverk,	men	de	ser	
inga	större	problem	med	detta	då	de	mesta	sker	över	krypterad	förbindelse.	De	övriga	
företagen	använder	publika	nätverk	men	ser	heller	inga	problem	med	det	då	de	
använder	krypterade	förbindelser.	

I	och	med	att	användningen	av	mobila	enheter	ökar	rekommenderar	Goldberg	och	
Larsson	(2013)	att	det	första	en	användare	ska	göra	för	att	skydda	den	mobila	enheten	
är	att	sätta	en	pinkod.	Det	andra	de	rekommenderar	är	att	aktivera	hårdvarukryptering	
av	enhetens	lagring,	under	förutsättning	att	stöd	för	detta	finns.	Samtliga	av	de	
tillfrågade	företagen	uppger	att	de	använder	mobila	enheter.	Mestadels	handlar	det	om	
mobiltelefoner,	men	en	och	annan	surfplatta	används	också.	Samtliga	uppger	också	att	
de	mobila	enheterna	är	försedda	med	pinkoder	och	att	de	är	krypterade.	

E‐post	är	troligtvis	det	mest	fundamentala	sättet	att	kommunicera	på	via	internet	menar	
Goldberg	och	Larsson	(2013).	Frågan	är	hur	mycket	känslig	information	som	skickas	
med	e‐post,	att	företagen	är	medvetna	om	att	skicka	e‐post	är	som	att	skicka	vykort	och	
hur	många	som	skyddar	sin	information	vid	användning	av	e‐post.	Ett	av	de	tillfrågade	
företagen	uppger	att	de	undviker	att	skicka	känslig	information	med	e‐post	just	för	att	
det	är	ett	osäkert	sätt	att	skicka	information	på.	Det	finns	andra	sätt	att	leverera	den	
typen	av	information	på.	De	övriga	företagen	är	också	medvetna	om	att	e‐post	är	ett	
osäkert	sätt	att	skicka	känslig	information	på,	men	att	det	ändå	sker.	Inget	av	företagen	
krypterar	sin	e‐post	eller	skyddar	informationen	på	annat	sätt.		

4.4 Riskanalys 

Riskhantering	enligt	Labcenter	(2009)	handlar	om	att	ta	reda	på	vilka	tillgångar	
företaget	hanterar,	identifiera	hot	mot	dessa	tillgångar	samt	bedöma	med	vilken	
sannolikhet	dessa	hot	kan	inträffa,	vilken	skada	tillgångarna	åsamkas	och	vilken	förlust	
företaget	utsätts	för	om	hotet	inträffar.	Att	sedan	hantera	risken	kan	ske	på	fyra	olika	
sätt	enligt	Katsikis	(2013)	‐	acceptera,	minimera,	överföra	eller	ignorera.	

Inget	av	de	tillfrågade	företagen	uppger	att	de	aktivt	arbetar	med	riskanalys,	i	alla	fall	
inte	när	det	gäller	deras	egen	informationssäkerhet.	Det	handlar	snarare	om	att	
kontinuerligt	göra	riskbedömningar	och	fatta	beslut	när	ett	nytt	hot	identifieras.	Det	är	
sällan	som	dessa	riskbedömningar	görs	så	grundligt	att	de	kan	kallas	för	analys.	Det	är	
också	sällan	som	de	dokumenteras.	

Sätten	att	få	information	om	nya	hot	är	relativt	lika.	Flera	av	företagen	uppger	att	
internet,	media	och	leverantörer	är	vanliga	källor	till	identifiering	av	nya	hot.	Ett	företag	
anger	intresseorganisationer	via	sociala	medier	som	en	källa.	Ett	annat	uppger	kollegor	
som	en	annan	källa.	Endast	två	företag	uppger	att	de	har	en	särskilt	utsedd	anställd	som	
ansvarar	för	att	hantera	den	här	typen	av	information.	

4.5 Aktuella hot 

4.5.1 Kunskap om aktuella hot 
Tabell	6	nedan	visar	en	sammanställning	över	respondenternas	kunskap	om	aktuella	
hot	hos	de	tillfrågade	företagen.	
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Tabell	6:	Sammanställning	av	mikroföretagens	kunskap	om	aktuella	hot	
Aktuellt	hot	 Kunskap	om	aktuellt	hot	

Virus,	maskar	och	trojaner	 5	av	5	tillfrågade	
Spyware	 4	av	5	tillfrågade	
Ransomware	 2	av	5	tillfrågade	
Phishing/nätfiske	 5	av	5	tillfrågade	
Social	engineering	 0	av	5	tillfrågade	
Säkerhetsluckor	mjukvara	 5	av	5	tillfrågade	
Avlyssning	 4	av	5	tillfrågade	
Interna	hot	 5	av	5	tillfrågade	
	

Kunskapen	om	aktuella	hot	hos	de	tillfrågade	företagen	är	hög,	kanske	till	och	med	
mycket	hög.	Två	undantag	finns	det	dock.	Hotet	Social	Engineering	var	det	ingen	av	de	
tillfrågade	som	kände	till.	Dock	efter	att	ha	fått	begreppet	förklarat	för	sig	såg	de	det	inte	
som	något	direkt	hot	mot	deras	verksamhet.	Tack	vare	företagens	storlek	har	
innehavarna	mycket	stor	kontroll	på	vem	som	är	anställd	hos	dem	eller	vem	som	
arbetar	för	dem.	Lite	förvånande	är	det	att	så	få	känner	till	hotet	Ransomware	med	
tanke	på	den	uppmärksamhet	som	har	varit	i	media	om	den	här	typen	av	hot,	
exempelvis	falska	e‐postutskick	från	PostNord,	Telia	m.fl.	(Aftonbladet	2016;	Expressen	
2016a;	Expressen	2016b).	

4.5.2 Åtgärder 
Följande	åtgärder	har	de	tillfrågade	företagen	vidtagit	utifrån	aktuella	hot:	

 Ha	uppdaterade	antivirusprogram	installerade	på	samtliga	datorer	
 Ha	uppdaterade	säkerhetskopior	
 Informera	varandra	om	nya	hot	

4.6 Informationssäkerhet hos mikroföretag 

Samtliga	företag	tycker	informationsarbetet	i	sig	är	ganska	viktigt	eller	viktigt,	men	
samtidigt	tycker	de	att	deras	eget	informationssäkerhetsarbete	kan	bli	förbättras.	
Anledningarna	som	de	själva	anger	till	varför	informationssäkerhetsarbetet	inte	är	mer	
systematiserat	är	att	företagen	är	små,	tiden	räcker	inte	till	och	att	andra	arbets‐
uppgifter	måste	prioriteras.	Andra	orsaker	är	att	de	inte	sett	något	behov	av	ett	
systematiskt	arbete	eller	att	de	saknar	kunskap	om	hur	de	ska	arbeta	med	informations‐
säkerhet	på	ett	systematiskt	sätt.	Ett	företag	uppger	också	att	nedskriven	information	
oftast	är	inaktuell	då	både	deras	bransch	och	hoten	ändras	snabbt.	
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5 Diskussion 
Kapitlet	diskuterar	de	resultat	som	kommit	ur	analysen.	Diskussionen	leder	till	slutsatser	
som	besvarar	frågorna	i	problemformuleringen.	

Syftet	med	uppsatsen	är	att	söka	svar	på	hur	mikroföretag	arbetar	med	informations‐
säkerhet	och	vilken	kunskap	de	har	om	hot	som	finns	vid	användning	av	IT	i	deras	
verksamhet.	Vidare	ska	uppsatsen	besvara	hur	mikroföretag	går	tillväga	för	att	
identifiera	och	utvärdera	nya	hot	samt	vilka	åtgärder	de	redan	har	vidtagit	för	att	
skydda	sig.	

5.1 Hur definierar mikroföretag begreppet informationssäkerhet? 

Definitionerna	av	vad	informationssäkerhet	skiljer	sig	en	del	mellan	de	tillfrågade	
företagen	i	studien.	Det	de	har	gemensamt	är	att	informationssäkerhet	handlar	om	att	
skydda	företagets	information	mot	i	första	hand	externa	hot.	Även	om	företagen	uppger	
att	de	är	medvetna	om	att	det	finns	interna	hot	så	tas	dessa	inte	med	i	deras	definition.	
Inget	av	företagen	uppger	en	definition	som	helt	täcker	in	den	som	tas	upp	i	litteraturen,	
men	summeras	företagens	definitioner	blir	den	relativt	heltäckande.	

5.2 Vilken kunskap har mikroföretag om vilka hot det finns vid 
användning av IT i verksamheten? 

Kunskapen	om	hot	är	hög	hos	de	tillfrågade	företagen.	De	är	medvetna	om	fysiska	hot	
som	brand,	inbrott,	icke	auktoriserat	tillträde,	blixtnedslag	och	strömavbrott.	Likaså	är	
kunskapen	hög	gällande	hot	mot	datasäkerheten	som	hantering	av	lösenord,	icke	
auktoriserad	åtkomst,	dataförlust	samt	hantering	av	uttjänta	och	trasiga	media.	Inom	
kommunikationssäkerhet	är	kunskapen	om	hot	också	hög.	Bland	annat	gällande	skydd	
av	egna	trådlösa	nätverk,	användning	av	publika	nätverk	och	att	använda	krypterade	
förbindelser	över	dessa.	Kunskapen	om	aktuella	hot	i	form	av	virus,	maskar,	trojaner	
och	spyware	är	också	hög	med	undantag	för	ransomware,	vilket	är	lite	förvånande	med	
tanke	på	den	publicitet	som	hotet	haft.	

5.3 Hur går mikroföretag tillväga för att utvärdera hot och bedöma de 
risker som finns vid användning av IT i verksamheten? 

Information	om	nya	hot	och	åtgärder	mot	dessa	erhålls	genom	leverantörer,	media,	
internet,	kollegor	och	sociala	medier.	Uppfattningen	är	att	det	sker	väldigt	lite	
uppsökande	av	information	och	mer	mottagande	när	den	väl	kommer.	Många	gånger	
kan	det	här	sättet	att	arbeta	göra	att	informationen	når	fram	för	sent.	Det	som	också	är	
värt	att	notera	är	att	endast	två	av	de	tillfrågade	företagen	uppger	att	de	har	specifika	
personer	som	ansvarar	för	bevakningen	av	nya	hot.	När	information	om	hot	når	fram	
ska	en	riskanalys	utföras	om	hotet.	Hanteringen	av	risker	lämnar	en	hel	del	att	önska.	
Det	finns	inga	rutiner	för	hur	riskanalysen	ska	gå	till,	om	det	ens	görs	en	riskanalys.	
Många	gånger	görs	en	riskbedömning	av	ett	specifikt	hot	och	ett	beslut	fattas,	men	något	
systematiskt	arbete	med	riskanalyser	existerar	knappt.	Många	av	företagen	förlitar	sig	
på	att	sprida	information	verbalt	inom	företaget	om	hur	risken	har	bedömts	och	hur	den	
eventuellt	ska	hanteras.	Risken	här	är	att	alla	anställda	inte	får	informationen,	inte	
förstår	den	och	till	slut	inte	kommer	ihåg	den.		
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5.4 Vilka åtgärder har mikroföretag tagit för att skydda sin verksamhet 
mot de hot som finns vid användning av IT? 

Det	som	inte	fungerar	tillfredställande	är	den	administrativa	säkerheten,	vilken	
dessvärre	kan	summeras	med	endast	två	ord	–	sekretessavtal	och	säkerhetskopiering.	
De	flesta	av	företagen	använder	sig	av	sekretessavtal	mot	de	anställda,	inhyrd	personal,	
leverantörer	och	kunder	för	att	juridiskt	säkerställa	att	information	inte	får	spridas.	Det	
saknas	policys	och	regelverk	som	ska	ligga	till	grund	för	de	rutiner	som	ska	följas	i	
samband	med	arbete	inom	företaget.	I	och	med	detta	saknas	också	rutiner.	Följden	blir	
att	ingen	övervakning	eller	kontroll	kan	ske	att	informationssäkerheten	fungerar	som	
den	är	tänkt	inom	företaget.	Att	sedan	revidera	något	som	inte	finns,	går	inte	och	
därmed	fallerar	hela	den	administrativa	säkerheten.	Den	administrativa	säkerheten	hos	
de	tillfrågade	företagen	är	under	all	kritik,	men	det	är	nog	så	det	ser	ut	hos	de	flesta	
mikroföretag.	Här	krävs	krafttag	för	att	komma	tillrätta	med	bristerna.	Som	skäl	till	
detta	uppger	företagen	att	de	inte	ser	något	behov	av	ett	systematiskt	
informationssäkerhetsarbete,	att	de	saknar	kunskaper	i	hur	detta	ska	göras,	att	tid	
saknas	och	att	andra	arbetsuppgifter	måste	prioriteras.	

Den	tekniska	säkerheten	fungerar	bättre	hos	de	tillfrågade	företagen	än	den	
administrativa	säkerheten.	Fysisk	säkerhet	som	brand‐	och	inbrottslarm,	lås,	bevakning	
och	skydd	mot	strömavbrott	och	blixtnedslag	används	av	de	flesta	av	företagen.	
Lösenord	till	olika	informationssystem	samt	pinkod	till	mobila	enheter	används	och	
information	säkerhetskopieras	dagligen.	Trådlösa	nätverk	skyddas	med	både	lösenord	
och	kryptering.	Media	som	utrangeras	destrueras	för	att	säkerställa	att	information	inte	
kommer	i	orätta	händer.	Lokalt	lagrad	information	som	lagras	på	mobila	enheter	
skyddas	av	kryptering.	Företagen	har	antivirusprogram	installerade	som	skydd	mot	
virus,	maskar,	trojaner,	spyware	och	i	vissa	fall	ransomware.	Beroende	på	
antivirusprogram	finns	också	skydd	mot	Phishing.	Företagen	har	rutiner	för	att	
uppdatera	installerade	programvaror,	även	om	ansvaret	för	detta	många	gånger	ligger	
på	den	enskilda	användaren	så	utförs	uppdateringarna	i	alla	fall.	Det	finns	vissa	tankar	
på	att	hantera	interna	hot,	men	framför	allt	är	de	tillfrågade	företagen	medvetna	om	
hotet	och	gör	oftast	riskbedömningen	vid	nyanställning	och	när	personal	slutar.	När	det	
kommer	till	kommunikationssäkerhet	är	företagen	i	studien	medvetna	om	att	
förbindelser	över	publika	nätverk	behöver	skyddas	och	använder	därför	lösningar	som	
har	inbyggd	kryptering	såsom	fjärrskrivbord	eller	VPN	för	att	nå	företagets	resurser	
utifrån.	Något	som	kan	förbättras	inom	den	tekniska	säkerheten	är	att	börja	kryptera	
diskarna	i	datorerna	på	samma	sätt	som	de	mobila	enheterna	blir	krypterade.		

5.5 Hur får mikroföretag information om nya hot och vilka åtgärder som 
krävs för att skydda sig mot dessa hot? 

Företagen	i	studien	får	information	om	nya	hot	och	hur	dessa	åtgärdas	från	flera	
kanaler.	Bland	dessa	kanaler	uppger	flera	företag	internet,	media	och	leverantörer	av	IT‐
tjänster.	Ett	företag	anger	intresseorganisationer	via	sociala	medier	som	en	källa.	Ett	
annat	uppger	kollegor.	Något	aktivt	sökande	efter	information	om	nya	hot	görs	inte.	
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6 Slutsatser 
Kapitlet	presenterar	de	slutsatser	som	framkommit	ur	diskussionskapitlet.	

Mikroföretagens	definitioner	av	begreppet	informationssäkerhet	skiljer	sig	åt	mellan	
företagen	samtidigt	som	de	mestadels	är	teknikorienterade.	Detta	leder	till	att	fokus	
sällan	hamnar	på	den	administrativa	delen	av	informationssäkerhetsarbetet.	
Mikroföretagens	arbete	med	riskanalyser	är	i	princip	obefintligt.	Riskbedömningar	görs	
förvisso	när	information	om	nya	hot	når	fram	till	mikroföretagen	och	beslut	fattas	om	
och	i	så	fall	hur	hotet	ska	motverkas.	Samtidigt	är	kunskapen	om	aktuella	hot	hög,	vilket	
avspeglas	inom	den	tekniska	säkerheten	där	en	rad	åtgärder	är	införda,	även	om	fler	
åtgärder	skulle	behövas.	Kunskap	om	hur	den	administrativa	säkerheten	ska	hanteras	
och	risker	analyseras	saknas,	vilket	bidrar	till	att	informationssäkerhetsarbetet	
prioriteras	ned.	Anledningarna	till	att	informationssäkerhetsarbetet	prioriteras	ner	är,	
enligt	mikroföretagen	själva,	att	företagen	är	små,	tiden	inte	räcker	till,	kunskap	saknas	
om	informationssäkerhet	och	att	andra	arbetsuppgifter	måste	prioriteras.	Med	andra	
ord	saknas	resurser	hos	mikroföretag	att	arbeta	mer	systematiskt	med	
informationssäkerhet.	Många	mikroföretag	ser	sig	dessutom	inte	som	tillräckligt	
intressanta	hos	de	som	håller	på	med	den	här	typen	av	kriminalitet.	Med	tanke	på	att	
attacker	med	bland	annat	ransomware,	som	är	ett	hot	med	svåra	konsekvenser	för	den	
här	storleken	av	företag,	ökar	från	år	till	år	bör	mikroföretagen	ta	hoten	på	allvar	och	
prioritera	arbetet	med	informationssäkerhet	i	allmänhet	och	den	administrativa	
säkerheten	i	synnerhet.		 	



	

	 41	

7 Framtida forskning 
Kapitlet	avser	att	ge	tips	och	råd	inför	framtida	forskning	inom	området	för	studien.	

I	den	här	studien	har	det	framkommit	att	kunskapen	om	hot	vid	användning	av	IT	i	
verksamheten	hos	mikroföretag	är	hög.	Andra	studier	visar	på	att	inom	segmentet	små‐	
och	mellanstora	företag	är	inte	kunskapen	lika	stor.	I	och	med	de	vitt	skilda	resultaten	
finns	ett	behov	av	en	större,	mer	djupgående	studie	inom	detta	område.	En	uppdelning	
mellan	företagens	storlekar	bör	göras	för	att	kunna	jämföra	mellan	mikro‐,	små‐	och	
medelstora	företag	hur	informationssäkerheten	hanteras	och	vilka	faktorer	som	
påverkar	arbetet.		

En	annan	aspekt	för	framtida	forskning	är	att	undersöka	vilket	sätt	som	är	effektivast	att	
använda	för	att	nå	ut	till	mikroföretag	med	den	kunskap	de	behöver	för	att	utföra	ett	
fullgott	informationssäkerhetsarbete.	En	av	punkterna	som	kom	fram	som	förklaring	till	
det	nedslående	arbetet	med	administrativ	säkerhet	var	just	bristen	på	kunskap.	
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8 Omnämnande 
Jag	vill	framföra	mitt	tack	till	de	respondenter	och	tillika	innehavare	av	mikroföretag	
som	har	ställt	upp	och	blivit	intervjuade	för	den	här	studien.	Jag	vill	också	tacka	min	
handledare	och	min	handledningsgrupp	för	värdefulla	synpunkter	och	kommentarer.	
Ett	speciellt	tack	vill	jag	framföra	till	Malin	Hammarstedt	Bäckström	för	det	stöd	och	den	
hjälp	hon	har	bidragit	med	som	bollplank,	korrekturläsare	och	åsiktsmaskin.	
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Bilaga: Intervjuguide 

Formalia 
Syftet	med	intervjun	är	att	undersöka	hur	mikroföretag,	dvs	företag	med	färre	än	10	
anställda	och	med	en	omsättning	eller	balansomslutning	mindre	än	2	miljoner	euro,	
arbetar	med	informationssäkerhet,	hur	de	identifierar	(befintliga	som	nya)	hot	och	
bedömer	risker	vid	användning	av	IT	inom	deras	verksamhet	och	hur	de	skyddar	sig	
mot	dessa	hot.	

Intervjun	beräknas	ta	45	‐	60	minuter.	

All	information	som	lämnas	är	konfidentiell,	vilket	innebär	att	endast	jag	vet	vem	som	
har	lämnat	vilka	uppgifter.	I	uppsatsen	kommer	ni	att	bli	tilldelade	en	bokstav	för	att	
kunna	referera	till	den	information	ni	har	lämnat.		

Du	har	givetvis	rätt	att	avbryta	intervjun	när	som	helst.	

Fråga:	Två	uppgifter	önskar	jag	få	publicera	för	att	påvisa	reliabiliteten	i	studien:	vilken	
bransch	ni	arbetar	inom	samt	hur	många	anställda	företaget	har.	

Fråga:	Intervjun	önskar	jag	göra	en	bandupptagning	av	för	att	underlätta	mitt	arbete.	
Denna	kommer	att	förvaras	krypterad	temporärt	på	min	bärbara	dator	för	att	sedan	
lagras	på	en	hårddisk	i	mitt	värdeskåp	i	min	bostad	tills	uppsatsen	är	färdigställd	och	
godkänd.	Är	detta	ok?	

Fråga:	Önskar	ni	en	kopia	av	studien	när	den	är	klar?	

Informationssäkerhet 
Vad	innebär/hur	definierar	du	informationssäkerhet?	

Policy och regelverk 
Exempelvis:	Säkerhetspolicy,	användningspolicy,	sekretessavtal,	krav	från	tredje	part	

Rutiner 

Övervakning och kontroll 

Revision och uppföljning 

Fysisk säkerhet 
Exempelvis:	Stöldskydd	hårdvara,	tillträdeskontroll	hårdvara,	brandskydd,	
stöldmärkning,	utrangerad	utrustning,	åska,	strömavbrott,	inbrott/stöld	

Datasäkerhet 
Exempelvis:	Lösenord,	var	lagras	era	data,		åtkomstkontroll,	datastöld/diskkryptering,	
dataförlust/säkerhetskopiering,	outsourcing	



	

	

Kommunikationssäkerhet 
Exempelvis:	Fjärrarbete/VPN,	trådlösa	nätverk,	publika	nätverk,	mobila	enheter,	
wearables,	e‐post/kryptering	

Riskanalys 
Exempelvis:	Identifiering	av	hot,	kunskap	om	nya	hot	

Risker och hot 
Virus,	maskar	och	trojaner,	spyware,	ransomware,	phishing,	social	engineering,	
säkerhetshål	i	programvara,	avlyssning,	interna	hot	

Självskattning 
Hur	viktigt	är	informationssäkerhetsarbetet?	
Oviktigt,	mindre	viktigt,	hyfsat	viktigt,	ganska	viktigt,	viktigt,	mycket	viktigt	

Hur	bra	är	ert	eget	informationssäkerhetsarbete?	
Dåligt,	ganska	dåligt,	hyfsat,	ganska	bra,	bra,	mycket	bra.	

Utifrån	de	svar	du	lämnat	i	intervjun,	vad	tror	du	är	orsakerna	till	att	ni	inte	har	ett	mer	
systematiskt	arbetssätt	gällande	informationssäkerhet?	(policys,	regelverk.)	

	


