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Sammanfattning 
 

Företag lagrar konstant mer information i systemen. I kombination med att mängden 

hot mot användandet av IT inom företagens verksamheter årligen ökar, höjs kraven på 

arbetet rörande informationssäkerhet. Risken att företag drabbas av IT-relaterade hot 

är lika sannolik oavsett storlek. En avgörande skillnad mellan företag är budgetstorlek 

och resurstillgångar. Företag med 10-49 anställda benämns som småföretag enligt den 

definition EU‐kommissionen satt upp för företag inom Europeiska Unionen. Småföretag 

har sannolikt avsatt mindre pengar i budgeten för informationssäkerhetsarbete än stora 

företag. Småföretagens informationssäkerhetsarbete studeras inte lika frekvent som 

stora företags, trots att småföretag ihop med medelstora och mikroföretag utgör 99 % 

av den totala mängden i Europa. Kombinationen av skral budget och stor andel företag 

utgör en intressant grund i att klargöra hur småföretag arbetar med att uppnå 

informationssäkerhet. 

 

Studien är kvalitativ och saknar befintlig initial teori om informationssäkerhet. Studien 

analyserar insamlad empiri i form av kvalitativa intervjuer med respondenter från 

småföretag ihop med litteratur för att uppnå resultat och dra slutsatser för att besvara 

rapportens frågeställningar. 

 

Resultatet visar att småföretagens syn på informationssäkerhet främst är 

teknikorienterat. Flertalet tekniska åtgärder appliceras för att skydda småföretagen mot 

hot. Resultatet visar också att ett systematiskt arbete med informationssäkerhet ofta 

saknas och att den administrativa säkerheten med policys, regelverk och rutiner många 

gånger är obefintlig. 

 

Nyckelord: Informationssäkerhet, småföretag, IT, administrativ säkerhet, teknisk 

säkerhet 

  



 
  

Abstract 

 
Companies constantly store more information in their systems. In combination with the 

fact that the amount of threats to the use of IT within the companies' businesses 

annually increases, the demands on the work concerning information security are 

increased. The risk that companies suffer from IT-related threats is just as big regardless 

of size. A crucial difference between companies is budget size and resources. Companies 

with 10-49 employees are referred to as small businesses according to the definition the 

EU Commission set up for companies in the European Union. Small businesses have 

probably allocated less money in the budget for information security work than large 

companies. Small business information security work is not being studied as frequently 

as large companies, although small businesses together with medium and micro 

enterprises make up 99% of the total amount of companies in Europe. The combination 

of a small budget and the largest share of the companies is an interesting basis for 

investigating how small businesses relate to information security.  

 

The study is qualitative and lacks an existing initial theory of information security. The 

study analyzes collected empirical data in the form of qualitative interviews with 

respondents from small companies together with literature to achieve results and draw 

conclusions to answer the report's questions. 

 

The result shows that the small companies' view of information security is primarily 

technology-oriented. Most technical measures are applied to protect small businesses 

against threats. The result also shows that systematic work on information security is 

often lacking and that the administrative security with policies, regulations, and routines 

is often non-existent. 

 

Keywords: Information security, small business, IT, administrative security, technical 

security 
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1 Inledning 
Informationssäkerhet handlar om åtgärder som förhindrar att information förstörs, 

ändras eller tilldelas fel personer enligt Åhlfeldt, Spagnoletti och Sindre(2007). Den 

pågående digitala utvecklingen har förändrat hur samhället fungerar, gällande både 

företag och privatpersoner. Numera finns mängder av olika digitala tjänster för att 

hantera, lagra och överföra information. Informationssäkerhet har fått en stor betydelse 

i och med att allt fler människor och företag blir uppkopplade till en digitaliserad värld.  

 

Då majoriteten av befolkningen är uppkopplad till internet ökar risker att känslig 

information sprids. Användaren är det största hotet mot säkerheten menar Myndigheten 

för Samhällsskydd och Beredskap (2015). En potentiell orsak som gör användaren till 

den svagaste länken är användare som klickar på internetsidor som leder till skadliga 

länkar, handlandet riskerar omedvetet eller medvetet att leda till spridning av känslig 

eller personlig information. Det är vanligt att både privatpersoner och organisationer 

drabbas av olika typer av bedrägerier, utsätts för skadlig kod, förstörda system på 

telefon och datorer samt id-kapning.  

 

Informationssäkerhet definieras av Caballero (2013) som information och 

informationssystem skyddat från icke auktoriserad åtkomst, användning, förändring, 

störning, och sabotage. En viktig informationssäkerhetsfaktor är att den genomsyrar 

samtliga processer inom företaget. Informationssäkerhet är ett verksamhetsproblem, 

inte enbart ett IT‐problem. Att enbart säkra upp den tekniska miljön på företaget är inte 

tillräckligt. 

 

Små och medelstora företag måste prioritera informationssäkerhet eftersom de ihop 

med mikroföretag står för 99 % av företagen i EU enligt Europeiska 

kommissionen(2019). Kostnaden för cyberbrottslighet ökar årligen globalt och 

attackerna blir allt mer avancerade enligt en studie från cyberföretaget McAfee (2019). 

Shojaifar, Fricker och Gwerder( (2018) beskriver att risken att små och medelstora 

företag utsättas för informationssäkerhetshot är ungefär lika sannolik som stora företag. 

En skillnad mellan stora och små företag är att de små företagen generellt har betydligt 

mindre budgetar och resurser tillägnade informationssäkerhetsfrågor. Mindre resurser 

leder till att småföretag inte lika effektivt lyckas försvara sig mot och förhindra olika 

typer av cyberattacker. 

 

I studien undersöks hur olika typer av småföretag i Skövde förhåller sig till 

informationssäkerhetsfrågor. Rapporten är baserad på en kvalitativ studie och 

semistrukturerade intervjuer med två respondenter från varje företag används för att 

erhålla ett bredare och djupare perspektiv i svaren. Respondenternas svar har sedan 

analyserats först mot varandra och därefter använts i en analytisk jämförelse mot 

vetenskapliga källor, för att finna resultat och därefter nå en slutsats för att besvara 

rapportens primära frågeställning. Resultaten var att företagens 
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informationssäkerhetsarbete ansågs fungerande sett till sina resurser. Företagens 

definitioner av informationssäkerhet var heltäckande med primärt fokus på den 

tekniska säkerheten och att nyttjandet av externa experter gav företagen både 

programvaror och riktlinjer att förhålla sig till i arbetet med ett fungerade 

informationssäkerhetsarbete. 
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2 Bakgrundskapitel 
I kapitlet beskrivs och definieras grundbegrepp rörande ämnet informationssäkerhet samt 

varför det är viktigt för organisationer att förstå och förhålla sig till. Kapitlet inleds med 

en beskrivning om begreppet informationssäkerhet. Kapitlet avslutas med en skildring av 

olika typer av säkerhetshot.  

2.1 Informationssäkerhet 
Information är medlet för att förmedla kunskap. Information kan kommuniceras, lagras, 
förädlas och användas för att styra processer enligt Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (2015). En del information är värdefulla för både en organisation och 
individen, exempelvis forskningsresultat, fastighetsförteckningar och banksaldo. Annan 
information kan vara livsviktig, som exempelvis patientjournaler på sjukhus eller 
styrsystem i kärnkraftverk. Går information förlorad, blir felaktig eller blir tillgänglig för 
fel personer kan det leda till katastrofala följder. Information är en av de grundläggande 
byggstenarna för en organisation. Via ett systematiskt arbete med informationssäkerhet 
kan organisationer öka kvaliteten i och förtroendet för sin verksamhet. Att utgå från 
etablerade standarder i arbetet med informationssäkerhet ökar möjligheterna att lyckas 
med kvalitetshöjning (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2015). 
 
Manzoor (2017) definierar informationsteknologi(IT) som den teknik som sammanfogar 
datorer med höghastighetskommunikationslänkar som bär data, ljud och video. Exempel 
på informationsteknik är datorer, smartphones och tv-apparater, vilka är exempel på 
plattformar som är beroende av informationssäkerhet för skydd. Många olika termer 
har använts för att beskriva säkerhet i IT/IS-området. Informationssäkerhet har blivit 
ett vanligt begrepp och är en bredare term än både datasäkerhet och IT-säkerhet menar 
Åhlfeldt et al. (2007). Informationen är beroende av data som bärare och på IT som ett 
verktyg för att hantera informationen; Informationssäkerheten har därför 
organisationsfokus. 
 
Arbetet med informationssäkerhet på informationstekniska plattformar omfattar enligt 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (2015) att införa och förvalta 
administrativa regelverk såsom riktlinjer och policys, tekniskt skydd med bland annat 
brandväggar, antivirusprogram och kryptering för skydd mot malware samt fysiskt 
skydd med till exempel brand- och skalskydd. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och 
skapa ett fungerande långsiktigt arbetssätt för att ge organisationens information det 
skydd den kräver. Skyddet måste anpassas efter behovet hos en organisation så det är 
tillräckligt bra och starkt men inte alltför krångligt och dyrt. Konsekvenserna som 
riskerar att inträffa med bristande skydd är för höga för att förbise. God 
informationssäkerhet anpassad till organisationens förutsättningar borde vara en 
självklarhet enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap(2015). Genom att 
arbeta systematiskt med informationssäkerhet kan organisationer öka både kvaliteten 
och förtroendet för sin verksamhet enligt Åhlfeldt et al. (2007). Informationssäkerhet 
handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa en fungerande långsiktig process för att ge 
organisationens information ett tillräckligt bra skydd. Ett fungerande 
informationssäkerhetsarbete stödjer organisationen, så att den kan nå sina 
verksamhetsmål. 
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Enligt Åhlfeldt et al. (2007) har svenska nationalencyklopedin definierat 
informationssäkerhet som fokuset på den information som datan representerar och 
skyddsbehov från det perspektivet. Amerikanska informationssystemets 
säkerhetsordlista har enligt Åhlfeldt et al. (2007) definierat 
informationssystemssäkerhet som: "Skyddet av informationssystem mot obehörig 
tillgång till eller ändring av information, oavsett om den är lagrad, bearbetning eller 
transitering och mot avslag på tillåtelse till behöriga användare eller tillhandahållande 
av tjänster till obehöriga användare, inklusive de åtgärder som är nödvändiga för att 
upptäcka, dokumentera och motverka sådana hot". Caballero (2013) beskriver att 
informationssäkerhet innebär att information och informationssystem skyddas från icke 
auktoriserad åtkomst, användning, förändring, störning, och sabotage. Caballero (2013) 
anser att en viktig informationssäkerhetsfaktor är att den genomsyrar samtliga 
processer inom företaget. Informationssäkerhet är ett verksamhetsproblem, inte enbart 
ett IT‐problem. Att enbart säkra upp den tekniska miljön på företaget är inte tillräckligt. 
 
Enligt Europeiska kommissionen (2019) som 2003 skapade den europeiska Small 
Business Act (SBA) definieras små och medelstora företag enligt antal anställda, 
omsättning eller balansräkning. Företag med mellan 10 anställda och 50 anställda samt 
en årsomsättning på mindre än 10 miljoner euro betraktas som småföretag. Små och 
medelstora företag utgör 99 % av europeiska företag och är således en viktig del av 
ekonomin i regionen. Många av företagen är omedvetna om att de är målet för 
cyberattacker och har därför inte samma informationssäkerhetstänk och kultur som 
större företag vanligtvis har. De flesta små och medelstora företag saknar dokumenterad 
informationssäkerhetspolitik, tydligt bestämda säkerhetsansvar och 
säkerhetsutbildning för personalen menar Shojaifar et al. (2018). 

2.2 Informationssäkerhetsmodell 
Under de senaste årtiondena har statliga organisationer och grupper av akademiker 

utvecklat säkerhetsmodeller för att utvärdera produkter och konfigurera 

säkerhetsspecifikationer för att förhindra incidenter och minska risken för skada på 

grund av spridningen av informations- och kommunikationsteknologi (Åhlfeldt et al, 

2007). 

 
Figur 1, Informationssäkerhetsmodell (Åhlfeldt et al, 2007) 
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För en förståelig bild av hur informationssäkerhetskännetecken och säkerhetsåtgärder 

relaterar till varandra finns ovan en informationssäkerhetsmodell (figur 1) skapad 

baserat på de gemensamma egenskaperna hos informationssäkerhet och SIS-

klassificering av informationssäkerhetsåtgärder enligt Åhlfeldt et al. (2007). Syftet med 

modellen är att beskriva vad informationssäkerhet representerar både gällande 

kännetecken och åtgärder, med kombinerade definitioner och beskrivningar som nämns 

ovan (Åhlfeldt et al, 2007). 

 

Enligt Åhlfeldt et al. (2007) består en svensk informationssäkerhetsmodell av en över- 

och underdel som är sammankopplad genom informationssäkerhetskonceptet. 

Överdelen illustrerar de fyra egenskaperna: konfidentialitet, okränkbarhet, 

tillgänglighet och ansvarsskyldighet, förenklad som: "Rätt information till rätt personer 

på rätt tid". Svensk standardisering av informationsteknologi (SIS) förespråkar att 

informationssäkerheten gäller skyddet av informationstillgångar som syftar till att 

upprätthålla konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och ansvar för information.  

 

Vid analys av informationssäkerhet används ofta en metod kallad CIA-

triangeln(Confidentiality, Integrity, Availability). Begreppen beskriver tillsammans vad 

en organisation förväntas uppnå vid implementering av policys eller 

skyddsmekanismer. CIA-triangelns placeras inom informationssäkerhet och bedömas 

som egenskaper enligt informationssäkerhetsmodell Åhlfeldt et al. (2007) på figur 1. 

Djupare beskrivning av de tre begreppen sker nedan: 

 

 Konfidentialitet (eng. confidentiality) eller sekretess.  

Informationen ska vara otillgänglig för obehörig användning; endast ansvariga 

användare bestämmer vilka som får ta del av den. Begreppet handlar om 

förebyggande av otillåtet eller obefogat avslöjande av information. Därför är 

sekretess som begreppet starkt kopplat till personlig integritet (eng. privacy) 

(Carlsson, Jacobsson, 2012) . 

 

 Okränkbarhet (eng. integrity) eller riktighet, integritet. 

Information får inte förändras på ett sätt som inte är godkänt; ingen förändring 

får ske om den ansvariga inte vet om den. Begreppet handlar om förebyggandet 

av otillåten eller obefogad ändring eller modifiering av information. På punkten 

finns en stor skillnad i förhållande till begreppet personlig integritet. Rätten att 

bli lämnad i fred rymmer ju mer än otillåten ändring av information (Carlsson, 

Jacobsson, 2012). 

 

 Tillgänglighet (eng. availability). 

Informationen får inte bli oåtkomlig för behöriga användare, utan användaren 

måste alltid kunna komma åt informationen den behöver. Tillgänglighet handlar 
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om förebyggande av obefogat eller otillåtet undanhållande av information 

(Carlsson, Jacobsson, 2012). 

 

Underdelen av informationssäkerhetsmodellen visar olika hierarkiskt ordnade 

skyddsåtgärder som kan användas för att uppnå och upprätthålla de fyra egenskaperna 

enligt Åhlfeldt et al. (2007). Teknisk säkerhet gäller åtgärder som ska vidtas för att 

uppnå övergripande krav och är indelad i fysisk säkerhet och IT-säkerhet. Fysisk 

säkerhet rör fysiskt skydd av åtkomst av information, exempelvis larm och brandskydd. 

IT-säkerhet avser säkerhet för information i informationssystem och kan delas in i 

dator- och kommunikationssäkerhet. Datorsäkerhet avser skydd av hårdvara och dess 

innehåll, exempelvis antivirusprogram, kryptering och backups. 

Kommunikationssäkerhet innebär skydd av nätverk och andra medier som 

kommunicerar information mellan datorer, exempelvis brandväggar (Åhlfeldt et al, 

2007). 

 

Administrativ säkerhet gäller informationssäkerhetshantering, som kan vara både 

formell och informell menar Åhlfeldt et al. (2007). Det formella elementet, som kan vara 

antingen internt eller externt, innehåller bland annat policys, regler, kontroller, 

standarder och syftar till att definiera ett gränssnitt mellan de tekniska delsystemen. Det 

informella elementet innehåller aspekter relaterade till det mänskliga beteendet 

(Åhlfeldt et al, 2007). 

 

Regelverk och policys utgör själva grunden i det administrativa 

informationssäkerhetsarbetet enligt Caballero (2013). Tillsammans utgör de ett 

ramverk som företaget använder för att styra och informera anställda om hur de ska 

arbeta och agera med företagets information och vid riskartade situationer. Exempel på 

regelverk och policys är lösenordspolicy, informationssäkerhetspolicy, policy för 

anställning och disciplinära åtgärder ifall någon policy eller regel bryts enligt Caballero 

(2013). För att lyckas med informationssäkerhetsarbetet krävs stöd från företagets 

ledning, annars är arbetet dömt att misslyckas oavsett hur pass välskrivna policys de 

har. 

 

Ur de policys och regelverk som har satts upp inom verksamhetens 

informationssäkerhetsarbete skapas rutiner informationssäkerhetsarbete för att de 

anställda ska ha klara instruktioner på hur de ska agera i olika situationer menar 

Caballero (2013). Rutinernas syfte är att skapa detaljerade instruktioner över hur 

arbetet ska utföras i olika situationer, baserade på de policys och regelverk som 

beslutats. Det räcker inte med att enbart ta fram rutiner utan de anställda måste både 

känna till och förhålla sig till dem. Enligt Caballero (2013) krävs det att utbilda 

personalen i hur de förväntas arbeta med informationssäkerhet, inte bara vid ett tillfälle 

utan kontinuerligt. Företag som kontinuerligt utbildar sina anställda lyckas i högre grad 

med sitt informationssäkerhetsarbete. När policys, regelverk och rutiner är 

implementerade i verksamheten gäller det att övervaka och kontrollera att 
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informationssäkerhetsarbetet fungerar som utformat. Caballero (2013) anser att en 

strategi för övervakning och hantering av incidenter kopplade till informationssäkerhet 

krävs, då det leder till att eventuella brister som upptäcks kan utredas och åtgärdas. 

2.3 Metodstöd - ledningssystem för informationssäkerhet 
Större organisationer använder sig ofta av ett ledningssystem för att planera, leda, 

genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten systematiskt . Flera olika typer av 

standarder finns att följa, där ramverket ISO 27000-serien är mest använd av 

organisationer internationellt. En del organisationer väljer att följa ett omfattande 

ledningssystem medan andra ett betydligt simplare beroende på faktorer som bland 

annat resurser och verksamhetsområde (ISO/IEC, 2018). 

 

 
Figur 2, Metodstödet och de fyra metodstegen med underliggande metoddelar 

(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, www.informationssäkerhet.se, 2018). 

 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (2018) har skapat ett metodstöd för alla 

typer av organisationer som arbetar med informationssäkerhetsfrågor. Metodstödet ska 

kunna hjälpa organisationer oavsett bransch och storlek att implementera det 

systematiska arbetssättet. Metodstödet kallat ledningssystem för 

informationssäkerhet(LIS) är uppbyggt med de internationella standarderna för 

informationssäkerhet ISO/IEC 27000-serien som grund. Hur metodstödet ser ut och hur 

stegen: ”identifiera & analysera”, ”utforma”, ”använda” och ”följ upp & förbättra” 

relaterar till varandra går att skåda ovan (figur 2) (Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap, 2018). 
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Standarderna ger god styrning men kan vara svårtolkade och är generellt hållna 

eftersom de gäller internationellt. Standarderna pekar främst på vad som behöver göras. 

För att kunna arbeta systematiskt behöver många verksamheter mer praktiskt stöd för 

att förstå hur de olika delarna ska utformas och användas i praktiken enligt 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (2018). Metodstödet syftar därför till att 

förtydliga hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete kan utformas och användas 

utifrån standarderna, och då från ett mer nationellt perspektiv. Metodstödet innehåller 

vägledningar, tips, råd, mallar och andra verktyg. Metoden är baserad på den så kallade 

PDCA-metoden (plan, do, check, act) och ger organisationen en möjlighet att 

systematiskt förbättra arbetssätt och säkerhetslösningar för verksamheten. 

(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2018). 

2.4 Typer av säkerhetshot 

 
Figur 3, typer av säkerhetshot (Pfleeger et al, 2015) 

 

Flera olika typer av säkerhetshot kan orsaka skador för organisationer. För att skapa en 

tydligare illustration av hur säkerhetshoten förhåller sig till varandra användes en bild 

(figur 3) nedan baserat på hur hoten hänger samman skapad av Pfleeger, Pfleeger och 

Margulies (2015). En möjlighet till analys av skador är att betrakta orsaken eller källan 

till skadan menar Pfleeger et al. (2015). Skador kan orsakas av icke-humana händelser 

eller människor. Exempel på icke-humana hot inkluderar naturkatastrofer som bränder, 

översvämningar och förlust av elektrisk kraft som exempelvis fel på komponenter eller 

diskdrivenhet (Pfleeger et al, 2015). 
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Mänskliga hot kan vara antingen medvetna eller omedvetna menar Pfleeger et al. 

(2015). Omedvetna skador inkluderar att någon av misstag tappar en dryck på en 

bärbar dator, oavsiktligt raderar text, skickar ett e-postmeddelande till fel person eller 

råkar skriva "12" istället för "21" när den anger ett telefonnummer. Oavsiktliga, 

mänskliga fel drabbar de flesta organisationer regelbundet (Pfleeger et al, 2015). 

 

Pfleeger et al. (2015) menar att de största riskerna mot informationssäkerheten avser 

medveten mänsklig orsakad skada. Medvetna attacker kan vara slumpmässiga eller 

riktade mot specifika företag eller privatpersoner. I en slumpmässig attack vill 

angriparen skada vilken dator eller användare som helst. Ett exempel på en 

slumpmässig attack är skadlig kod som publiceras på en webbplats som kan besökas av 

vilka unika användare som helst (Pfleeger et al, 2015). 

 

Pfleeger et al. (2015) menar att i en riktad attack avser angriparen att skada en eller 

flera specifika datorer. Exempelvis en attack mot en politisk organisation eller en viss 

förmögen individ vars bankkonto angriparen försöker länsa. En annan typ av riktad 

attack är mot användare av en viss produkt, som exempelvis alla datorer som kör en viss 

webbläsare. Social-engineering är ett exempel på riktade attacker som utnyttjar 

människans brister för att få tag i hemlig informationen. Ett hot mot 

informationssäkerheten i en organisation är de anställda samt före detta anställda. 

Anställda som varit en del av utvecklingen av en mjukvara har insikter och kan hitta 

potentiella brister i programvaran. De kan medvetet utnyttja bristerna om de vill 

angripa organisationer som använder mjukvaran. De kan också manipuleras att sprida 

informationen till utomstående, eller om de är missnöjda i organisationen, sälja eller ge 

bort informationen till konkurrerande företag. Om mjukvara sprids innan den är färdig, 

kan konkurrerande företag använda mjukvarans brister för att förhöja sin egen produkt 

(Pfleeger et al, 2015). 

 

De riktade och slumpmässiga attackerna med skadlig avsikt förändras årligen. 

Företagen Symantec (2019), PwC (2018) och Microsoft(2019) skriver i sina årliga 

rapporter gällande förändringar inom informationssäkerhet. Datavolymerna i 

attackerna ökar årligen men antalet enskilda attacker minskar samtidigt som 

attackmetoderna förändras och blir allt mer avancerade.  
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3 Problemområde 
I kapitlet beskrivs problembakgrundsmaterial och problemfrågan som skall undersökas. 

Därefter redogörs för de avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med en presentation 

av det förväntade resultatet baserat på problemfrågan och avgränsningarna. 

3.1 Problembakgrund 
Informationssäkerhet handlar enligt Pfleeger et al. (2015)om att skydda en 

organisations tillgångar på datorers hårdvara, mjukvara och system från både interna 

och externa hot. Hoten kan exempelvis innefatta brand, strömavbrott, inbrott eller 

cyberhot i form av malware Hoten kan också innebära att obehöriga tilldelas åtkomst till 

information, att information förändras eller att den förstörs.  

 

Shojaifar et al. (2018) beskriver att risken att små och medelstora företag utsättas för 

informationssäkerhetshot är ungefär lika sannolik som stora företag. Små och 

medelstora företag producerar och lagrar mer och mer information som kan vara av 

intresse för kriminella. En skillnad mellan stora och små företag är att småföretagen 

generellt har betydligt mindre budgetar och resurser tillägnade 

informationssäkerhetsfrågor. Mindre resurser leder till att småföretag inte lika effektivt 

lyckas försvara sig mot och förhindra olika typer av cyberattacker. Flera skäl till att 

småföretag inte implementerar ett avancerat skydd mot cyberattacker finns, eller efter 

implementeringen överger de framtagna rutinerna. Utöver brist på resurser kan det 

bero på bristande kunskaper rörande informationssäkerhetsfrågor, riskmedvetenhet 

där anställda har flera roller och tillgångar i organisationen samt att utvecklare av 

informationssäkerhetslösningar inte förstår företagens behov och krav på effektiva 

lösningar.  

 

Mängden hot mot informationssäkerhet ökar drastiskt årligen, liksom kostnaderna för 

den skada de åstadkommer. Antivirusföretaget McAfee(2018) uppskattade den totala 

globala kostnaden för cyberkriminalitet till ca 600 miljarder dollar för 2017, siffran är 

en ökning från 500 miljarder dollar 2014.  Ett av skälen till att cyberkriminalitet ökar 

kan vara det faktum att trots att det finns mycket pengar att tjäna på brottsligheten är 

det låg risk att åka fast. Det är svårt att åtala brottslingarna eftersom de ofta opererar 

utanför de brottsbekämpande myndigheternas jurisdiktion. Globalt sätt är 

cyberbrottslighet, sett till enbart ekonomi, det tredje största problemet efter korruption 

och narkotika (McAfee, 2018). 

 

Enligt en rapport från ett av de marknadsledande företagen inom 

cybersäkerhetsprogramvaror Symantec (2019) upptäcktes ca 357 miljoner nya unika 

former av malware 2018. Siffran var en rejäl minskning mot 2017, där nära 700 miljoner 

nya former av malware upptäcktes. En förklaring till utvecklingen är att malware-

attackerna blir mer avancerade och sofistikerade och orsakar därmed större skador för 

den drabbade än tidigare, istället för att vara fler och slumpmässiga och därmed mindre 

effektiva. Ransomware-attacker sjönk totalt sätt med 20 % under 2018 jämfört med året 
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innan, men ökade riktade mot företag med 12 %. I en rapport från Microsoft(2019), som 

också bekräftar ransomwares-attacker som något som minskar, var Sverige ett av de 

fem minst drabbade länderna av ransomware-attacker globalt. Ett skäl till utvecklingen 

är att effektivare försvarsåtgärder mot ransomware har framtagits . Microsoft(2019) 

menar att cyberkriminella har på grund av försvarsåtgärderna övergått till nya 

svårskyddade marknader som exempelvis formjacking. Vid formjacking stjäls 

kreditkortsinformation från ovetande användare från hemsidor via JavaScript. 

Attackerna har drabbat stora företag som British Airways och Ticketmaster, vars 

kunders kreditkortsinformation säljs illegalt på internet 

 

Enligt en global studie utförd av företaget PwC (2018) utbildar bara var tredje företag 

sina medarbetare inom IT-säkerhetsfrågor. Många företag investerar i avancerade 

tekniska lösningar men förstår inte att den mänskliga faktorn är viktig gällande 

informationssäkerheten. Resultatet är förvånande då nästan hälften av respondenterna i 

studien känner till fall där medarbetare varit inblandade i stöld eller förlust av digitalt 

innehåll. Studien visar även att cyberbrotten blir fler och allt mer avancerade än 

tidigare. Ungefär var tredje företag har flyttat känslig information till molntjänster och 

enligt studien förväntas siffran fördubblas inom 18 månader. Trots det har endast 44 % 

av de medverkande företagen tagit fram en säkerhetsstrategi för molntjänsten och 

enbart 25 % använder system som är säkrade av en certifierad så kallad 

tredjepartsorganisation (PwC, 2018). 

 

I en studie av D'Arcy, Hovav och Galletta (2009) menar författarna att enbart 25-50 % av 

alla säkerhetsincidenter orsakas av ett externt hot, medan 50-75 % av incidenterna 

inom organisationerna kommer från hot på insidan orsakat av en anställd. Trots detta 

fokuserar organisationer främst på informationssäkerhet mot externa hot så som 

bedragare och hackers. En orsak är att den mänskliga faktorn är svårare att beräkna och 

skydda sig mot. De tre faktorerna för att minska riskerna är användarmedvetenhet om 

säkerhetspolicys, utbildning inom informationssäkerhet och datorövervakning.  

3.2 Problemformulering 
Fokus när det gäller forskning rörande informationssäkerhetsfrågor i organisationer, 

både gällande tekniska och administrativa, har främst gjorts i samverkan med större 

organisationer som har egna dedikerade IT-avdelningar i verksamheten. Mindre 

organisationer utan IT-avdelning ger sannolikt intressanta och mer varierande åsikter 

och brister än större organisationer. Småföretag saknar ofta både kunskap och resurser 

som större organisationer har tillgång till. Syftet med rapporten är att söka svar på hur 

småföretag arbetar med informationssäkerhet och vilka kunskaper och brister de har 

om aktuella hot vid användning av IT i verksamheten. Därför har den primära 

frågeställningen för rapporten resulterat i: 

 

 Hur arbetar småföretag med informationssäkerhet i praktiken? 
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För att underlätta arbetet med att besvara den primära frågeställningen har även 

frågorna nedan skapats: 

 Hur definierar småföretag begreppet informationssäkerhet?  

 

 Vad påverkar de undersökta småföretagens informationssäkerhet? 

3.3 Avgränsningar 

Eftersom ämnet informationssäkerhet är brett har flertalet avgränsningar gjorts för att 

hålla studien inom strukturerade och tydliga ramar. De avgränsningar som gjorts följer 

nedan: 

3.3.1 Småföretag i Skövde 

Studien görs enbart med fokus på småföretag i enlighet med europeiska Small Business 

Act (SBA). Enligt Europeiska kommissionen (2019) som skapade SBA definieras mikro, 

små och medelstora företag enligt antal anställda, omsättning eller balansräkning. 

Kategorin mikroföretag betraktas inte(under 10 anställda) eller medelstora(mellan 50 

och 250 anställda). Fokus kommer vara på att hitta småföretag för studien (10-49 

anställda). Alla företag i studien kommer ha verksamhet i Skövde kommun.  

3.3.2 IT eller säkerhet är inte företagens primära verksamhetsområden  

Företagen ska inte arbeta med IT eller säkerhet som primärt verksamhetsområde 

eftersom den typen av företag redan förväntas ha övergripande kunskaper om 

informationssäkerhet. Däremot ska den eller de personer med det primära ansvaret 

över IT från respektive företag prioriteras för intervju, då de sannolikt även ansvarar för 

informationssäkerhetsfrågor. Chefen över verksamheten, eller högsta tillgängliga 

person, ska också intervjuas eftersom de sannolikt har förståelse, insyn och åsikter 

rörande informationssäkerheten på företaget. 

3.3.3 Administrativ säkerhet 

I kapitel 2.2 informationssäkerhetsmodell nämndes olika delar av 

informationssäkerheten som teknisk säkerhet och administrativ säkerhet. Rapporten 

kommer främst fokusera på frågor rörande administrativ säkerhet. De intervjuade 

personerna på företagen förväntas inte ha djupgående tekniska kunskaper om 

programvaror, då de inte har dedikerade IT-avdelningar på plats eller primärt arbetar 

med IT. 

3.4 Förväntat resultat 
Resultatet av studien förväntas skapa en överskådlig illustration över vilka 

skyddsåtgärder småföretag använder för informationssäkerheten. Om det finns 

skyddsåtgärder de har problem med att förstå behovet av, implementera på ett givande 

sätt, använda i arbetet med informationssäkerhetsfrågor samt dess orsaker. Studien 

förväntas ge svar på vilka informationssäkerhetsfrågor som tillämpas på ett bra sätt 

samt de som skulle kunna förbättras ytterligare, utan någon större kostnad och 

ansträngning från företagets sida.  
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4 Metod 
I kapitlet diskuteras vilka forskningsmetoder som användes och motivationen bakom 

valen. Kapitlet går in på etiska aspekter och hur dessa relateras till studien. 

Genomförandet av intervjuer beskrivs också baserat på de forskningsmetoder som 

användes.

Figur 4, visar metodvalen som användes för att uppnå resultat. 

4.1 Kvalitativ metodansats 
Det finns två väletablerade metodperspektiv att utgå från gällande en studie, kvalitativ 

och kvantitativ enligt Patton (2015). Kortfattat innebär den kvalitativa metoden att 

exempelvis intervjuer med ett fåtal utvalda person utförs, ofta inkluderat experter inom 

området. Frågorna i intervjun är öppna för att ge ett bredare spektrum än enbart svar i 

stil med ”ja”, ”nej” eller ”vet inte”. Tanken är att på ett djupare plan bygga förståelse och 

reflektion över frågeställningarna. Den kvantitativa metoden är i motsats till exemplet 

ovan istället något som är kvantifierbart. Exempel skulle kunna vara en stor 

enkätundersökning med betydligt fler respondenter än den kvalitativa metoden 

innehållande starka frågor och direkta svar med svarsalternativen ”ja” och ”nej” eller en 

skala från 1-5 (Patton, 2015).  

 

Enligt Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell (2008) beror skillnaden i de olika 

metoderna i grunden på att de härstammar från två olika skolor av vetenskap, där den 

kvalitativa grundar sig i socialvetenskap. Den kvantitativa däremot grundar sig i 

traditionell vetenskap som matematik, fysik och kemi. Kortfattat fokuserar den 

kvalitativa metoden på studier av mönster, sammanhang och frågor som ”varför” och 

”hur”. Den kvantitativa fokuserar på att besvara frågor som kan kvantifieras exempelvis 

”antal förekomster”, ”upprepningar”. Resultaten av studier av de olika metodval blir 

sannolikt väldigt olika i sin natur, då kvantitativa ofta kan vara specifika, medan 

kvalitativa ger möjligheten att skapa modeller och teorier kring ämnet. Användandet av 

det ena metodvalet utesluter inte automatiskt användandet av den andra. I studier delas 

ofta materialet som ska undersökas upp i olika mål, där målen med fördel kan ha olika 

metoder kopplade till sig för att anskaffa data på bästa möjliga sätt (Berndtsson et al, 

2008). 

 

Ett kvalitativt metodperspektiv användes till rapporten eftersom metoden ger 

möjligheten att söka djupgående svar på komplexa frågor enligt Patton (2015). Att 

Litteratur 

Intervjuer 

Analys Resultat 
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bygga upp en förståelse för verksamheten hos företagen i studien var en nyckelfaktor 

för att optimalt kunna genomföra studien, därmed ansågs den kvalitativa bäst anpassad 

som metodansats. 

 

Enligt Patton (2015) finns tre designstrategier inom en kvalitativ studie, vilka innefattar: 

“Naturalistic inquiry”, “Emergent design flexibility” och ”Purposeful sampling”. Av 

alternativen användes designstrategin ”Emergent design flexibility”, eftersom strategin 

är öppen för att anpassa studien när förståelsen fördjupas och/eller när situationen 

förändras. Undviker att bli inlåst in i en fast design som minskar mottagligheten, istället 

följs nya upptäcktsvägar som de uppstår. Därför det bra att följa en designstrategi som 

inte är sluten, då det ger större möjligheter att vara flexibel och öppen att hitta mönster 

vid undersökningsprocessen (Patton, 2015). 

4.2 Litteratursökning 
Litteratursökning innebär enligt Berndtsson et al. (2008) att en systematisk 

undersökning sker baserat på ett problem, som innebär att en analys sker av 

publicerade källor. Sökningen av litteratur utförs med ett syfte och flera potentiella 

tekniker kan användas för att besluta vilka källor som är relevanta för den specifika 

forskning som genomförs.  

 

Bibliografiska databaserna ”ACM Digital Library” och ”SpringerLink” med 

nyckelordssökningar användes för rapportens litteratursökning. Fraser som 

”Information security”, ”Information security model” och ”Internet security threat” i 

olika kombinationer i databaserna gav relevanta och användbara källor som grund till 

rapporten. För källor rörande aktuella hot mot cybersäkerhet och statistik på dess 

utveckling de senaste åren användes sökmotorn Google, där årliga rapporter från de 

stora och tillförlitliga cybersäkerhetsbolagen fanns tillgängliga. Rapporterna hade 

kravet på sig att vara täckande för hela 2018 och därmed, utöver sökningsfraser som 

”Cyber security report 2018”, bestämdes ett filtreringskrav att enbart söka material 

släppt 2019. Skälet till beslutet var att bygga upp förståelse för aktuella och relevanta 

hot för att kunna använda kunskapen till att skapa en frågemall inför intervjufasen samt 

till analysfasen.  

4.3 Intervjuer 

Patton (2015) menar att det finns tre grundläggande arbetsmodeller att utgå ifrån 

angående insamlandet av kvalitativ data. Arbetsmodellerna är observationer och 

fältstudier, dokument från organisationen samt intervjuer. Av alternativen ansågs 

intervjuer med personal från respektive företag som metoden att föredra. Intervjuer är 

mest okomplicerade och genomförbara när det kommer till att få djupgående svar på 

komplexa frågeställningar från olika företag. Intervjuer definieras som öppna frågor och 

utfrågningar som ger djupgående svar om människors erfarenheter, uppfattningar, 

åsikter, känslor och kunskaper. Datan består av verbatim citat med tillräckligt 

sammanhang för att tolkas (Patton, 2015). 
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Frågorna inför intervjuerna designades i en semistrukturerad form och beslut togs om 

att intervjua två till tre respondenter per organisation, där varje respondent intervjuas 

enskilt. Frågorna skapades för att innefatta alla delar av informationssäkerhetsmodellen 

(figur 1) i kapitel 2:2, som även inkluderar egenskaperna konfidentialitet, okränkbarhet 

och tillgänglighet. Enligt Patton (2015) innebär semistrukturerad intervjuform en 

kombination mellan strukturerad form och ostrukturerad form. Frågorna var 

ursprungligen identiska för alla respondenter men beroende på respondentens svar 

kunde relevanta följdfrågor ställas som potentiellt utvecklade mer djupgående tankar 

och hypoteser. Fokus som intervjuare var att använda social kompetens gällande när 

följdfrågor borde användas. Visade respondenten intresse för en viss fråga ställdes 

således en följdfråga, för att möjliggöra ett mer välutvecklat och djupgående svar på den 

berörda frågan. Detta skapade sannolikt ett djupare och bredare perspektiv som därmed 

gav bättre förutsättningar inför analysfasen och slutsatsen av rapporten. 

 

Intervjuernas tidslängd varierade baserat på hur insatta och intresserade 

respondenterna var gällande ämnet informationssäkerhet. Allt från 30 minuter upp till 

en timmes intervjuer genomfördes med en genomsnittlig intervjutid på cirka 45 

minuter. Intervjuerna på respektive företag genomfördes med hjälp av mobiltelefon som 

bandspelare för inspelning innan intervjuerna transkriberades på annan plats senare 

under de följande dagarna. Totalt skedde intervjuer under tre separata dagar baserat på 

respektive företags önskemål.    

4.4 Urval och respondenter 
Rapportens avgränsningar innefattar småföretag i Skövde som inte arbetar med IT eller 

säkerhet som sina primära arbetsuppgifter men är beroende av IT för att kunna bedriva 

den dagliga verksamheten. Avgränsningen innebar att enbart företag med mellan 10 och 

49 anställda inom Skövde kommun var potentiella. Företag kontaktades med 

förfrågningar antingen via fysiskt besök eller via mejl för att skapa initial kontakt. Flera 

företag sa ja initialt men ändrade sig efter att de fått frågorna via mejl. Företagen ansåg 

sig ha för svag kunskap om ämnet informationssäkerhet och trodde därmed inte att de 

skulle kunna tillföra användbart material till rapporten. Frågemallen med inkluderad 

genomgång om intervjuns syfte samt etiska aspekter finns bifogad som bilaga 1. 

 

Intervjuerna inleddes med en genomgång av de etiska aspekter för respondenterna som 

tas upp i kapitel 4:5. De etiska aspekterna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Efter de etiska aspekterna tillfrågades 

respondenterna om de gick med på att intervjun spelades in. Respondenterna 

accepterade att spelas in på villkoren att informationen inte tilldelades någon annan än 

författaren och att den raderades efter transkribering. Kraven accepterades och 

intervjuerna inleddes. 

 

Respondent 1 och 2 arbetar på en bilfirma i Skövde med 13 anställda. Respondent 1 är 
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chef för verksamheten och arbetar med försäljning av bilar medan respondent 2 

ansvarar för administrativa uppgifter, som inkluderar informationssäkerheten på 

företaget. Respondenterna intervjuades enskilt samma dag på plats på bilfirman. 

 

Respondent 3 och 4 arbetar på ett apotek i Skövde kommun med 10 anställda. 

Respondent 3 är chef för verksamheten och arbetar med expediering av recept till 

kunder medan respondent 4 är receptarie och arbetar också med att expediera recept 

till kunder. På arbetsplatsen finns ingen anställd med huvudansvar över 

informationssäkerheten. Respondenterna intervjuades enskilt samma dag på apoteket. 

 

Respondent 5 och 6 arbetar på ett gym i Skövde med ca 14 anställda, varav flera av 

tjänsterna är deltid. Respondent 5 är platschef för verksamheten och respondent 6 

arbetar i receptionen, med främst kundmottagning och försäljning av produkter som 

arbetsuppgifter. Respondenterna intervjuades enskilt samma dag inne på gymmet.  

4.5 Etiska aspekter 
De etiska aspekter för intervjuprocessen gällande respondenter som togs i beaktning 

inför intervjuerna och den transkriberade rapporten var informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Aspekterna mejlades till 

respondenterna på förhand samt lästes upp vid varje intervjus inledning. Kort 

beskrivning om kraven samt hur de implementerades i arbetet finns nedan: 

 

 Informationskravet  

Innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Hermerén, 1986). 

 

Inför samtliga intervjuer skickades mejl till de tilltänkta respondenterna med 

information angående att intervjun berör området informationssäkerhet samt 

vad intervjumaterialet används till. Intervjufrågorna skickades med i mejlet för 

att respondenterna skulle kunna ångra sin medverkan om frågorna kändes för 

privata eller avancerade att besvara.  

 

 Samtyckeskravet  

Innebär att deltagare i en studie har själva rätt till att bestämma över sin 

medverkan (Hermerén, 1986). 

 

Utöver vad som är beskrivet under informationskravet inkluderades även 

information i mejlet till respondenterna att det var helt frivilligt att medverka i 

intervjun, att respondenten när som helst kunde avbryta sin medverkan oavsett 

skäl och att det var tillåtet att välja att inte besvara enskilda frågor.  

 

 Konfidentialitetskravet 

Innebär att uppgifter om alla personer som ingår i en studie skall ges största 
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möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Hermerén, 1986). 

 

Konfidentialitetskravet applicerades i mejlet till de potentiella respondenterna 

genom att förklara att alla respondenter blir helt anonyma i rapporten. 

Respondenterna kommer bara omnämnas via yrkestiteln samt inom vilken 

bransch företaget bedriver sin verksamhet. 

 

 Nyttjandekravet  

Innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Hermerén, 1986). 

 

Nyttjandekravet applicerades genom muntlig överenskommelse med 

respondenterna om att inspelning av intervjun tilläts samt hur länge den 

inspelade datan sparas innan radering. Författaren var även tydlig med att 

förklara att den inspelade datan inte delas till någon utomstående.  

4.6 Dataanalys 
Analysstrategin som används för rapporten utgår från den induktiva konventionella 

innehållsanalysen. Induktiv analysstrategi är standard enligt Berndtsson et al. (2008) 

inom kvalitativ forskning. Metoden användes eftersom den följer ramen att först samla 

in information, analysera informationen och slutligen dra slutsatser av materialet. 

Konventionell innehållsanalys uppnåddes enligt Neuendorf (2016) genom att 

transkriberingarna lästes igenom flera gånger, meningsbärande stycken kodades, olika 

kategorier identifierades och slutligen skapades övergripande kategorier baserade på 

informationssäkerhetsmodellen (figur 1) av Åhlfeldt et al. (2007).  

 

Den induktiva metodstrategin användes eftersom en tydlig teori saknades att utgå från 

initialt. Tydliga initiala teorier är standard vid val av en deduktiv metod. Vid en induktiv 

ansats kan en teori exempelvis identifieras av hur deltagarna beter sig eller agerar 

under intervjun. Den induktiva ansatsen involverar ett mer observant tillvägagångssätt 

där intervjuerna innehåller en större kontakt med deltagarna och frågor som: ”Hur 

upplevde du intervjun?” kan förekomma (Patton, 2015). 

 

Vid kvalitativa studier är ett holistiskt perspektiv enligt Patton (2015) en bra 

utgångspunkt för att genomföra en forskningsrapport. Patton (2015) definierar 

holistiskt perspektiv som: ”Hela fenomenet som studeras förstås som ett komplext 

system som är mer än summan av dess delar; studien fokuserar på och fångar komplexa 

ömsesidigheter och systemdynamik som inte meningsfullt kan reduceras till några 

diskreta variabler och linjära, orsakseffektrelationer”. 
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5 Materialpresentation 
I kapitlet skildras svaren från de sex genomförda intervjuerna på tre olika företag i Skövde 

rörande deras informationssäkerhetsarbete. Materialet är kategoriserat och baserat på 

den frågemall som finns länkad i bilaga 1. 

5.1 Intervjuer på bilfirma 
Respondent 1 och 2 arbetar på en bilfirma i Skövde. 

5.1.1 Definition av informationssäkerhet 

Respondent 1 och 2 inledde intervjuerna med att på liknande sätt beskriva företaget och 

den verksamhet som dagligen bedrivs. Företagets verksamhet innefattar försäljning och 

leasing av bilar, reservdelsförsäljning samt olika typer av bilreparationer.  För att 

möjliggöra det administrativa arbetet krävs tillgång till datorer och internet. 

 

Intervjun inleddes med frågan om respondenten kände till skillnaden mellan 

administrativ och teknisk säkerhet. Respondent 1 kunde inte besvara frågan och gavs 

därför en kort förklaring om koncepten samt visades bilden på kapitel 2.2 

informationssäkerhetsmodell innan de följande frågorna. Respondent 2 förklarade 

skillnaden med att teknisk säkerhet rör datorer och dess innehåll som antivirusprogram 

och brandväggar, medan administrativ kan röra utbildning av personal i nya former av 

malwareattacker eller regler att förhålla sig till vid användandet av företagets datorer. 

Därefter ställdes frågan om vad informationssäkerhet betyder för respondenterna. 

Respondent 1 ansåg att informationssäkerhet är ett helhetsskydd som täcker helheten 

för företags skyddsbehov och hänvisade till bilden som visades upp i samband med den 

föregående frågan. Svaret ledde till att de två frågorna bytte plats i strukturen inför 

intervjun med respondent 2, då informationen sannolikt färgat svaret hos respondent 1 

på frågan om definitionen på informationssäkerhet. Respondent 2 ansåg att 

informationssäkerhet innebar att kunna lita på systemen som företaget arbetar i samt 

på företagets samarbetspartner. GDPR var också viktigt att förhålla sig till, då GDPR ger 

en tydlig struktur även om det var en jobbig övergångsprocess för företaget. ”Helt enkelt 

ett helhetsskydd för informationen i systemen och att det uppfyller de lagar som finns” 

menade respondent 2. . Ingen av respondenterna kunde besvara frågan angående hur 

fördelningen av resurserna för administrativ och teknisk säkerhet ser ut på företaget 

eftersom de inte arbetar efter någon sådan modell gällande informationssäkerhet. 

5.1.2 Administrativ säkerhet 

På frågan om utbildning av personalen inom IT-säkerhet svarade respondent 1 att de 

personliga datorkunskaperna inte är de bästa men att så länge arbetsdatorn fungerar 

felfritt kan arbetsuppgifterna utföras. Detsamma menar respondent 1 gäller de övriga i 

personalen som arbetar med försäljning. Mekanikernas IT-kunskaper tror respondenten 

är på en ännu lägre nivå, men detta anses inte som något problem i dagsläget, då deras 

arbetsuppgifter sällan kräver den typ av kunskap. Däremot när det blir problem med 

datorer, vilket händer inträffar, behövs hjälp som ofta kommer från respondent 2.  
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Respondent 2 har privat alltid haft ett intresse för datorer och sköter alla typer av IT-

frågor på företaget när tiden räcker till. Den hjälp respondent 2 fått på företaget i arbetet 

med IT-säkerhet kommer från en extern konsult som installerat antivirusprogram och 

brandväggar på datorerna. Konsulten har i samband med detta instruerat respondent 2 

hur mjukvaruprogrammen fungerar, vad som kan göras om något skulle sluta fungera 

eller om någon uppdatering av programvaran krävs. Konsulten är tillgänglig för att 

hjälpa till om det inträffar något som är för problematiskt för respondent 2 att lösa själv. 

 

Bilfirman följer inga speciella standarder eller ramverk utöver de lagar som finns att 

förhålla sig till enligt respondent 2 som återigen hänvisar till GDPR som exempel. Policys 

finns genom att använda lösenord på datorerna, för att undvika att någon otillåten för 

tillgång till dem finns. Lösenordens längd och svårighetsgrad har framtagits i samspråk 

med konsulten. Konsulten saknar tillgång till lösenorden men kan ges tillgång till 

datorerna och servern externt vid problem. ”Vi är ett för litet företag för att följa några 

ramverk för IT. Än så länge har det fungerat bra och då kör vi bara vidare på den 

inslagna vägen. Vår konsult finns alltid där ifall något fel inträffar” säger respondent 1. 

 

Angående om information har läckt ut från företaget menar båda respondenterna att 

detta inte skett vad de är medvetna om. De litar på personalen som arbetar på företaget 

och tror inte heller att någon utomstående skulle vara speciellt intresserad av 

informationen. Respondent 1 säger att ”Alla på företaget har en bra relation där man 

hjälps åt och litar på varandra, vilket är en stor styrka som byggs upp på mindre företag 

där alla känner samhörighet och tillit till varandra”.  Läckage av information till 

allmänheten eller konkurrerande företag skulle inte vara bra enligt båda 

respondenterna som inte vill svara mer djupgående på frågan. Respondent 2 menar att 

läckage av information skulle vara ett problem med tanke på GDPR och att de är noga 

med att inte klicka på några suspekta länkar i mejl. Spammejl får företaget ofta med 

slumpmässiga hot liknande ”Vi vet vad ni håller på med, skicka över pengar till oss 

annars avslöjar vi er” enligt respondent 2. Hoten upplevs som något frustrerande men 

inget som tas på allvar, då de saknar förankring till verkligheten. Spammejlen hamnar i 

skräpkorgen.  

 

På frågan om hur de resonerar angående kostnader för skydd av 

informationssäkerheten nämner båda respondenterna att för småföretag finns 

begränsningar på hur mycket pengar som kan spenderas på säkerhet. Därför är de båda 

tacksamma över samarbetet med konsulten och den service som utförs till ett rimligt 

pris. Respondent 1 tror inte företaget hade kunnat fungera utan den hjälp som kommer 

från konsulten. 
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5.1.3 Teknisk säkerhet 

För att skydda företagets lokaler från fysiska inkräktare används säkerhet i form av 

larm, nattvakter, staket med grindar, moderna lås på dörrar och fönster och brandlarm. 

Lokalerna ligger inte nära något bostadsområde, vilket innebär att det inte är mycket 

människor som rör sig i området på kvällar och nätter. 

 

På frågor om hur det går till vid inköp av nya mjukvaruprogram, hårdvaror och extern 

lagring svarade båda respondenterna att konsulten som företaget arbetat med i många 

år har byggt upp ett stort förtroende hos företaget och används även till den typen av 

arbetsuppgifter med sin expertis. Detsamma gäller vid installation av mjukvaruprogram 

som antivirusprogram, brandväggar och säkerhetskopiering enligt respondent 1. 

Respondent 2 implementerar en del av uppdateringarna av programvarorna själv när 

kompetens inom området finns, resten utför konsulten.  

 

Rörande frågor angående förlust av data är detta inget företaget upplevt problem med 

på många år. En avgörande faktor kring bristen på förlust av data är sannolikt att 

molntjänst för backup används enligt respondenterna. Senast en sådan incident 

inträffade löstes problemet genom att konsulten lyckades hjälpa företaget att återfå den 

förlorade datan även om detta tog tid. Precis som med föregående frågor erhölls hjälp 

från konsulten eftersom företaget saknade intern kompetens inom området. Med 

tidigare problem gällande förlust av data i åtanke har företaget införskaffat sig mobilt 

4G-internet enligt respondent 2 för att försöka undvika att arbetsuppgifter blir omöjliga 

att utföra och att kunder i förlängningen drabbas. Anledningen till att problemen 

uppstod var felaktig användning av systemen av personal som saknade kompetens 

enligt respondent 2. Personalen har lärt sig av misstagen och fått utbildning inom 

området för att liknande problem ska undvikas i framtiden. Korrupt/felaktig data är 

inget någon av respondenterna känner till har varit problematiskt för företaget, utöver 

rent semantiska fel som åtgärdats utan problem. 

 

För att avsluta intervjuerna ställdes frågor om respondenterna anser att de har bra 

förståelse angående IT, IT-relaterad säkerhet och dess största hot i dagsläget. Båda 

respondenterna ansåg att företaget har bra koll men att det är lite problematiskt att 

utvecklingen hela tiden fortskrider framåt så snabbt. Respondent 2 nämnde också att: 

”Utvecklingen av ransomware-attacker är något som oroar, eftersom andra företag har 

drabbats av sådana utan att kunna åtgärda problemet.”.  

5.2 Intervjuer på apotek 
Respondent 3 och 4 arbetar på ett apotek i Skövde kommun. 

5.2.1 Definition av informationssäkerhet 

Informationssäkerhet definierade respondent 3 genom att svara: ”Det är att skydda 

information från att otillåtna får tillgång till den. Med både hjälp av regler som följs och 

program som skyddar datorsystemen”. Respondent 4 ansåg att det rörde sig om skydd 
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för information som är hemlig, med fokus på den sekretessbelagda datan rörande 

kunder som apoteket har tillgång till. 

 

På frågan om skillnaden mellan administrativ och teknisk säkerhet svarade respondent 

3 att administrativ är fokus på mänsklig kunskap om hur personalen ska arbeta med 

exempelvis sekretessbelagda uppgifter. Det är inte tillåtet att besöka otillåtna hemsidor 

vid företagets datorer eller att kolla upp recept på personer för nyfikenhetens skull. 

Scenariot kan liknas vid säkerhetspolicys men gäller ju givetvis inte enbart IT utan 

sekretessen av uppgifter kräver även en tystnadsplikt. Teknisk säkerhet svarade 

respondent 3 var rörande datorer och dess säkerhet, så som antivirusprogram och 

brandväggar. Respondent 4 svarade att teknisk säkerhet handlar om den tekniska 

utrustning och skydd för den medan administrativ säkerhet troligtvis handlar om hur 

personal förhåller sig till den tekniska utrustningen, exempelvis inte besöker otillåtna 

hemsidor på arbetsplatsens datorer. Ingen av respondenterna kunde besvara frågan 

angående fördelningen av resurserna för administrativ och teknisk säkerhet. Frågan 

ansågs dock intressant enligt respondent 3 och borde utvärderas och besvaras vid ett 

senare tillfälle. 

5.2.2 Administrativ säkerhet 

Både respondent 3 och 4 beskrev att IT-system används dagligen med samtliga kunder 

som handlar receptbelagda produkter. Därför är IT-systemen något som alla som 

arbetar på apoteket måste hantera på ett säkert sätt. Personalen utbildas inte i IT-

systemens funktioner utan hur recept, kassa, varuhanteringen med mera fungerar 

assisterar kollegor och manualer enligt respondent 4, som är relativt ny på 

arbetsplatsen och därmed nyligen genomgått den processen.  Respondent 3 ansåg att 

den del som räknas som administrativ säkerhet ofta var något som lärdes ut som en del 

av utbildningen till yrket. Den tekniska snarare var självlärd eller något som kollegor 

hjälper till med under arbetstid genom upplärning inom den tekniska utrustning 

apoteket använder. 

 

Hur det fungerar med informationssäkerhet på arbetsplatsen är inte heller något som 

respondenterna har fått utbildning inom via apoteket, utöver om det kommer några nya 

lagförändringar som exempelvis nyligen med GDPR. Informationssäkerhet är snarare 

något de har lärt sig under sina respektive utbildningar, då exempelvis hur sekretess och 

integritet hanteras gentemot kunder har stort fokus under utbildningen. Det är alltså 

från farmaceututbildningen på högskolan som kunskapen kommer.   

 

Ingen av respondenterna kunde besvara frågor om hur kostnader påverkar vilka typer 

av produkter apoteket köper in för att skydda sig mot hot. De saknar både insyn i frågan 

och kompetens för att kunna spekulera om det.   

 

Utläckt information från företaget till allmänheten eller till konkurrenter ansåg både 

respondent 3 och 4 skulle vara mycket allvarligt oavsett vem som fick tillgång till 



22 
 

informationen, då den är sekretessbelagd rörande människors hälsa. Något sådant 

känner respondenterna inte till ska ha inträffat på något apotek. Respondent 4 nämnde 

dock ett fall nyligen där videosamtal på 1177s vårdguide läckte ut, även om det inte 

gällde samma bransch är det oroväckande att sådant inträffar. ”Sådana typer av 

incidenter drabbar ju i förläningen oskyldiga kunder som har rätt till sin sekretess” 

ansåg respondent 4.  

 

Gällande standarder, ramverk och policys finns det flera regler apotekets personal 

måste följas. Som tidigare nämnt är det enormt fokus på sekretess och integritet 

gällande recepthantering och utlämning av medicin till kunder. Ingen obehörig ska få 

tillgång till den typen av information enligt lag menar både respondent 3 och 4. Mer 

djupgående på hur företagen arbetar med frågorna vill de inte gå in på men policys som 

att inte använda sig av otillåtna hemsidor på arbetsplatsen finns.  

5.2.3 Teknisk säkerhet 

Gällande vilken typ av hårdvaror med IT-stöd som apoteket använder är det enbart 

datorer. På datorerna finns särskilda program som är framtagna för att vara 

uppkopplade mot en databas som innehåller receptregister. Elektroniska recept gör det 

möjligt för patienter att hämta ut sin medicin oavsett vilket apotek i Sverige det gäller. 

Varken respondent 3 eller 4 är helt säkra på hur detta system skyddas men gissar på 

bland annat brandväggar och antivirusprogramvaror eftersom det är otroligt viktigt att 

skydda information från obehöriga. Hur inköp av programvarorna genomförs känner de 

inte till och de kan inte heller avgöra vilka alternativ som är bästa möjliga. Respondent 3 

berättade att: ”Det är ofta ett fåtal apotek som agerar pilotapotek för lösningar och 

tjänster en viss typ först innan övriga i koncernen implementerar samma programvaror 

på sina respektive apotek”.  

 

Angående användandet av molntjänster hade ingen av respondenterna koll på exakt om 

de använder det, men koncernen har en IT-avdelning som ansvarar för den typen av 

arbetsuppgifter. Några förluster av data är inget som respondenterna har upplevt. Några 

problem med korrupt/felaktig data har respondenterna inte upplevt. 

 

Angående fysisk säkerhet ligger fokus enligt båda respondenterna att skydda 

sekretessbelagt material både fysiskt som papper med personuppgifter och läkemedel 

och elektroniskt via IT. Skyddet finns genom att ha lås på medicinskåp, dörrar och 

fönster, larm och brandlarm. Murar används inte eftersom verksamheten bygger på att 

kunder fysiskt ska kunna ta sig in i apoteket och känna sig välkomna att uträtta sina 

läkemedelsärenden. Respondent 3 påpekar också att det är många äldre kunder som 

kan ha svårt att gå på ett obehindrat sätt.  

 

Det har hänt att alla apotek inom ett visst företag har drabbats av problem med 

datorsystemen, vilket har lett till det inte varit möjligt att expediera recept till kunder. 

Problemet uppstod enligt respondent 4 genom att det saknades en koppling mellan 
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receptregistret och något annat register. Problemet kunde inte lösas av personalen på 

apoteket, utan åtgärdades av den nationella IT-avdelningen.  

 

För att avsluta intervjuerna ställdes frågor om respondenterna anser att de har bra 

förståelse angående IT, IT-relaterad säkerhet och dess största hot i dagsläget. Båda 

respondenterna ansåg att deras IT-kunskaper var tillräckliga för yrket men att det alltid 

går att få nya uppdaterade kunskaper, då hela apoteksbranschen är beroende av IT för 

att bedrivas. Respondent 3 kunde beskriva på ett ungefär hur ett datorvirus infekterar 

en dator och är väldigt noggrann med vilka länkar som öppnas på internet. Respondent 

4 känner till att det finns olika typer av malware och att ransomware-attacker är vanliga 

och svåra att frigöra sig från. 

5.3 Intervju på gym 
Respondent 5 och 6 arbetar på ett gym i Skövde. 

5.3.1 Definition av informationssäkerhet 

På frågan vad informationssäkerhet innebar svarade respondent 5 att det handlar om 

att information skyddas på ett säkert sätt, exempelvis kunduppgifter.  Samma fråga 

besvarade respondent 6 med att: ”Det gissningsvis rör säkerhet kring datorer och 

antivirusprogram”. På arbetsplatsen är det platschefen som ansvar för att 

informationssäkerheten sköts på bästa möjliga sätt. Respondent 5 besvarade frågan: 

”Vad är skillnaden mellan administrativ och teknisk säkerhet?” med att teknisk säkerhet 

är exempelvis de program som företaget arbetar i och administrativ säkerhet är hur de 

används på ett säkert sätt från personalens sida. Ett exempel på administrativ säkerhet 

var att gymmet har lösenordspolicys, men vill inte fördjupa policyns innebörd av 

säkerhetsskäl. Respondent 6 kunde inte besvara skillnaden på begreppen. Ingen av 

respondenterna kunde besvara frågan angående fördelningen av resurserna för 

administrativ och teknisk säkerhet eftersom frågan ligger utanför deras 

ansvarsområden. 

5.3.2 Administrativ säkerhet 

Företaget använder sig av ett medlemsregister, ett bokföringssystem samt ett 

bokningssystem. Hur systemen fungerar utbildar platschefen eller någon av de mer 

erfarna i personalen till nyanställda som tilldelats arbetsuppgifter i receptionen. 

Tillkommer nya datorsystem, lagar eller policys är det platschefen som informeras om 

förändringarna från huvudkontoret, exempelvis vid införandet av GDPR. Därefter delar 

platschefen informationen vidare till övriga personalen som berörs av förändringarna. 

Samma arbetssätt gäller även säkerheten kring IT-frågor menar respondent 5, som är 

personen som bär huvudansvaret.  Respondent 5 förklarade att: ”Systemen inte är 

skapade av gymkedjan själva. Företaget som förser systemet både levererar tjänsten och 

samtidigt ansvarar för skyddet av systemet”. Med detta i åtanke ville respondenten inte 

gå in djupare på vilka säkerhetsprogram för antivirus och brandväggar de använder. De 

hårdvaror företaget använder sig av är datorer och smartphones. 
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Standarder, ramverk och policys finns på gymmet enligt respondent 5 som exempelvis 

systemet för hur kunder registreras in i systemet. Policys i form av att lösenord finns på 

datorerna samt att de inte används till privat bruk genom att vara inne på diverse 

hemsidor på arbetstid. Respondent 6 hade inte kunskaper nog för att besvara frågan. 

 

Eftersom det är huvudkontoret som ansvarar för vilka program som köps in och 

används går det inte för respondent 5 att besvara frågor kring kostnader och inköp av 

nya programvaror mer djupgående, än att de anpassas till att fungera för verksamheten 

och alla andra gym tillhörande samma kedja som använder samma typ av lösningar. Det 

sker sällan några stora förändringar eftersom programvarorna fungerar och utför de 

uppgifter de är till för. GDPR tas upp som ett exempel där vissa förändringar skedde i 

arbetssätt.  

 

Hur det skulle påverka företaget om information läckte ut till allmänheten eller till en 

konkurrent beror på vilken typ av information det gäller menar respondent 5. Företaget 

har ett ansvar att skydda exempelvis kunduppgifter från att obehöriga ska få tillgång, 

men samtidigt är det inte samma typ av sekretess som på exempelvis en bank. Används 

programmen på rätt sätt ska det inte leda till att information läcker ut, om det inte är 

någon form av hackerattack som utförs mot gymmet spekulerar respondent 5. 

Respondent 5 berättar också att det har hänt att personal av misstag vid enstaka fall 

råkat ta bort information ur systemet och även tillfälligt gjort systemet oanvändbart. 

Detta är dock problem som alltid gått att återställa ganska snabbt med hjälp av IT-

avdelningen. Respondent 6 har dålig koll på frågan men menar att det skulle vara dålig 

för företaget om exempelvis personuppgifter från kunder läcker ut medan till exempel 

data om olika träningspass skulle vara mindre allvarligt. Det ingår i 

receptionspersonalens arbete att övervaka att gymmet fungerar problemfritt och 

träningsutrustningen är på rätt plats. Vid dessa tillfällen är receptionen inte alltid 

bemannad, datorn i receptionen är dock lösenordsskyddad för att undvika att någon 

obehörig ska kunna få tillgång till systemen enligt respondent 5. 

5.3.3 Teknisk säkerhet 

Ibland fungerar inte de olika systemen korrekt vilket leder till problem. Exempel är att 

kunder inte har kunnat ta sig in på gymmet genom att låsa upp dörren med sina gymkort 

och att det inte gått att registrera nya kunder i medlemsregistret. Sådana problem 

inträffar sällan enligt både respondent 5 och 6. Ofta går det att lösa genom att kunden 

kan återkomma lite senare när problemen är lösta eller kan erbjudas att provträna 

gratis. Respondent 6 påpekar att alla nya kunder har en veckas gratisträning för att testa 

gymmet innan de behöver bestämma sig för att köpa träningskort. Vid alla typer av 

tekniskt strul kontaktas IT-avdelningen för gymkedjan och problemen brukar oftast 

lösas väldigt fort enligt respondent 5. 

 

Den fysiska säkerheten på gymmet består utav låsta larmade dörrar och fönster samt 
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övervakningskameror i lokalen. Gymmet är öppet dygnet runt men är inte alltid 

bemannat av personal. Kunder ges tillgång till gymmet de tider lokalen inte är 

bemannad med kombinationen av sitt gymkort eller armband och en personlig kod för 

att låsa upp dörren. En annan aspekt angående fysisk säkerhet menar respondent 5 är 

att maskiner och vikter måste fungera som de ska. Är utrustning tillfälligt sönder sätts 

en lapp upp på maskinen för att göra besökare medvetna om att den är under reparation 

och får inte användas för tillfället.  

 

På frågor angående användandet av molntjänster gissade respondent 5 att det används 

för att lagra data men var osäker då det är IT-avdelningen som ansvarar för den typen 

av frågor. Respondent 6 förstod inte frågan och avstod från att svara. 

Några förluster av data eller problem med korrupt/felaktig data har respondenterna 

inte upplevt. 

 

För att avsluta intervjuerna ställdes frågor om respondenterna anser att de har bra 

förståelse angående IT, IT-relaterad säkerhet och dess största hot i dagsläget. 

Respondenterna ansåg att deras IT-kunskaper var tillräckliga för att utföra sina 

respektive arbetsuppgifter men att de inte är några specialister på IT. Ingen av 

respondenterna hade koll på några specifika IT-hot som är mest aktuella i dagsläget.  
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6 Analys 
I detta kapitel genomförs en analys av empiriskt data i relation till befintlig forskning.  

 

Figur 5 nedan visar de tre olika övergripande kategorierna inringade i rött som 

identifierats under materialpresentationen för att besvara rapportens frågeställningar. 

Kategorierna innefattar definitionen av informationssäkerhet, teknisk säkerhet och 

administrativ säkerhet. Kategorierna identifierades genom konventionell 

innehållsanalys. 

 

 Figur 5, informationssäkerhetsmodell (Åhlfeldt et al, 2007) 

6.1 Definition av informationssäkerhet 
Två respondenter per företag som opererade i olika branscher finns representerade i 

materialpresentationen. Företagen var ungefär lika stora personalmässigt med 10, 13 

och 14 anställa och föll därmed samtliga inom ramen för småföretag enligt Europeiska 

kommissionen (2019). Samtliga företag var dagligen beroende av IT för att bedriva sina 

respektive verksamheter och därmed även informationssäkerhet som skydd från att 

datan förstörs, förändras eller tillgängliggörs för obehöriga användare enligt Åhlfeldt et 

al. (2007).  

 

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (2015) omfattar arbetet med 

informationssäkerhet på informationstekniska plattformar att införa och förvalta 

administrativa regelverk såsom riktlinjer och policys, tekniskt skydd med bland annat 

brandväggar, antivirusprogram och kryptering för skydd mot malware samt fysiskt 

skydd med till exempel brand- och skalskydd. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och 

skapa ett fungerande långsiktigt arbetssätt för att ge organisationens information det 

skydd den kräver. Skyddet måste anpassas efter behovet hos en organisation för att vara 

tillräckligt skyddande men inte alltför krångligt och dyrt. Trots skillnader i både 

arbetssätt och verksamhetsområde för företagen var det tydligt att samtliga 
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respondenter förstod behovet av ett fungerande informationssäkerhetsarbete på en 

grundläggande nivå och de potentiella negativa konsekvenser bristande 

informationssäkerhet kan innebära. Exempelvis definierade respondent 2 från bilfirman 

informationssäkerhet som: ”Ett helhetsskydd för informationen i systemen och att det 

uppfyller de lagar som finns”. Målsättningen med ett informationssäkerhetsarbete är 

enligt Åhlfeldt et al. (2007) att uppnå de fyra egenskaperna: konfidentialitet, 

okränkbarhet, tillgänglighet och ansvarsskyldighet, förenklad som: "rätt information till 

rätt personer på rätt tid". 

 

Caballero (2013) menar att informationssäkerhet är ett verksamhetsproblem, inte 

enbart ett IT‐problem. Att enbart säkra upp den tekniska miljön på företaget är inte 

tillräckligt. En fråga som fanns med i samtliga intervjuer var: ”Hur ser fördelningen av 

resurserna mellan administrativ och teknisk säkerhet ut?”. Frågan ställdes alltid efter: 

”Förstår du skillnaden mellan administrativ och teknisk säkerhet?”. Fyra av sex 

respondenter kunde beskriva en grundläggande förståelse för skillnaden mellan 

administrativ och teknisk säkerhet. Trots detta misslyckades respondent besvara hur 

fördelningen mellan resurserna såg ut i företaget. För att besvara 

resursfördelningsfrågan krävs sannolikt att även gymmets och apotekets IT-avdelningar 

samt bilfirmans IT-konsult tillfrågas. 

 

Alla respondenter hade grundläggande förståelse för IT och dess betydelse för 

företagets verksamhet. IT innefattar den teknik som sammanfogar datorer med 

höghastighetskommunikationslänkar som bär data, ljud och video enligt Manzoor 

(2017).  Respondenterna hade en tydlig förståelse över behov av informationssäkerhet 

som skydd för företagets data från att förstöras, förändras eller tilldelas obehöriga, 

vilket ligger i linje med Åhlfeldt et al. (2007). Samtliga företag i studien uppgav att de 

arbetar efter GDPR och har lagt stort fokus på att implementera lagen på ett korrekt sätt.  

Eftersom GDPR är en nyligen implementerad lag var det inte förvånande att många 

respondenter tog upp GDPR som exempel på förändringar som företagen genomgått det 

senaste året gällande IT och informationssäkerhet. 

6.2 Administrativ säkerhet 
Det administrativa arbetet gällande informationssäkerhet varierade mellan företagen. 

Policys och regelverk utgör själva grunden i det administrativa 

informationssäkerhetsarbetet enligt Caballero (2013). Tillsammans utgör de ett 

ramverk som företaget använder för att styra och informera anställda om hur de ska 

arbeta och agera med företagets information och vid riskartade situationer. För att 

lyckas med informationssäkerhetsarbetet krävs stöd från företagens ledning, annars är 

arbetet dömt att misslyckas oavsett hur välskrivna policys företag har. 

 

Enligt Shojaifar et al. (2018) saknar de flesta små och medelstora företag dokumenterad 

informationssäkerhetspolitik, tydligt bestämda säkerhetsansvar och 

säkerhetsutbildning för personalen. Alla företagen som deltog i studien hade policys för 
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informationssäkerheten men dessa var olika konstruerade baserat på olika hemliga 

faktorer. Bilfirman gav stort mandat till respondent 2 och framförallt till den externa 

konsult som sannolikt varit en nyckelfaktor för framgångsrikt 

informationssäkerhetsarbete. Apoteket, med höga krav på säkerhet och sekretess i deras 

recepthantering, utbildar inte personalen på arbetsplatsen rörande IT-frågor och saknar 

även anställda med specifikt ansvar över informationssäkerhet i butiken. 

Apotekspersonalen förväntas ha tillskansats sig denna kunskap under utbildningen och 

hjälper varandra vid mindre problem samt har tillgång till en IT-avdelning på 

huvudkontoret vid större problem.  

 

Endast respondent 5 från gymmet hade tilldelats officiell arbetsuppgift att först själv 

utbildas och sedan undervisa övriga personalen i nya mindre förändringar i datorsystem 

och policys via företaget. Att bara ett av de tre intervjuade företagen utbildat personal i 

IT-säkerhetsfrågor ligger i linje med PwC (2018) globala undersökning. Företag 

investerar i tekniska lösningar men är inte medvetna om den hur viktig den mänskliga 

faktorn är gällande informationssäkerhet i kombination med den tekniska säkerheten 

enligt PwC (2018). 

 

Större organisationer använder sig ofta av ett ledningssystem för att planera, leda, 

genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten systematiskt enligt ISO/IEC (2018). 

Ramverket ISO 27000-serien är den mest använda av organisationer internationellt. En 

del organisationer väljer att följa ett omfattande ledningssystem medan andra ett 

betydligt simplare beroende på faktorer som bland annat resurser och 

verksamhetsområde. Metodstödet LIS skapat av Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (2018) hjälper svenska organisationer oavsett bransch och storlek att 

implementera det systematiska arbetssättet för informationssäkerhet. Ingen av 

respondenterna uppgav att de följde något ramverk för informationssäkerhet. 

Respondent 1 från bilfirman gav skälet: ”Vi är ett för litet företag för att följa några 

ramverk för IT. Än så länge har det fungerat bra och då kör vi bara vidare på den 

inslagna vägen. Vår konsult finns alltid där ifall något fel inträffar”. Enligt Myndigheten 

för Samhällsskydd och Beredskap (2018) ger standarder och ramverk god styrning för 

organisationen men kan vara svårtolkade och är generellt hållna eftersom de gäller 

internationellt. Standarderna pekar främst på vad som behöver göras. För att kunna 

arbeta systematiskt behöver många verksamheter mer praktiskt stöd för att 

implementera de olika delarnas utformning och användning i praktiken. 

 

En gemensam nämnare för de undersökta företagen var någon form av hjälp från 

utomstående experter med att implementera nya tekniska lösningar för att underlätta 

arbetsprocesser och hålla de befintliga systemen uppdaterade. Skälet för bilfirman var 

främst bristande intern kompetens. För apoteket och gymmet var skälet istället att alla 

franchises har en central IT-avdelning på annan ort som hjälper till med IT-relaterade 

problem. Gymmet har även ett utomstående företag som står för olika system och dess 

drift. När policys, regelverk och rutiner är implementerade i verksamheten gäller det att 
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övervaka och kontrollera att informationssäkerhetsarbetet fungerar som det är tänkt. 

Caballero (2013) anser att en strategi för övervakning och hantering av incidenter 

kopplade till informationssäkerhet krävs, då det leder till att eventuella brister som 

upptäcks kan utredas och åtgärdas. Gällande företagen i studien skedde övervakningen 

och kontrollen av utomstående experter. 

 

Rörande CIA-triangelns roll som egenskaper inom informationssäkerhetsmodellen av 

Åhlfeldt et al. (2007) fokuserade tre av respondenterna mot ”konfidentialitet”. 

Respondent 3 från apoteket gav citatet: ”Informationssäkerhet innebär att skydda 

information från att otillåtna får tillgång till den. Med både hjälp av regler som följs och 

program som skyddar datorsystemen”.  ”Sådana typer av incidenter drabbar ju i 

förläningen oskyldiga kunder som har rätt till sin sekretess” ansåg respondent 4 från 

apoteket. Respondent 5 från gymmet svarade att det handlar om att information 

skyddas på ett säkert sätt, exempelvis kunduppgifter. Konfidentialitet definierades av 

Carlsson och Jacobsson (2012) som att informationen ska vara otillgänglig för obehörig 

användning; endast ansvariga användare bestämmer vilka som får ta del av den. 

Begreppet handlar om förebyggande av otillåtet eller obefogat avslöjande av 

information.   Läckage av information till konkurrenter och allmänheten var ett område 

där samtliga respondenter hade ungefär samma typ av svar. Respondenterna var 

överens om att det skulle vara skadligt för företaget oavsett vem informationen läckte ut 

till, men att läckage inte hade inträffat enligt deras kännedom. Läckage av information 

kan enligt Pfleeger (2015) inträffa via medveten eller omedveten avsikt, där medveten 

avsikt har störst risk att orsaka omfattande skada för företaget. Enligt studien av D’Arcy 

et al. (2009) är bara 25-50 % av alla säkerhetsincidenter orsakade av ett externt hot, 

medan 50-75 % av incidenterna inom organisationerna kommer från ett hot på insidan 

orsakat av en anställd med medveten eller omedveten avsikt. Statistiken var samtliga 

respondenter omedvetna om och de upplevde fullt förtroende för sina kollegor på 

respektive arbetsplats. 

 

Egenskapen ”okränkbarhet” från CIA-triangeln inom informationssäkerhetsmodellen av 

Åhlfeldt et al. (2007) hade ingen respondent upplevt problem med. Inga problem med 

korrupt eller felaktig data, utan enbart tillfälliga semantiska fel som rättats till vid 

upptäckt nämndes.  Carlsson och Jacobsson (2012) definierar okränkbarhet som: 

”Information får inte förändras på ett sätt som inte är godkänt; ingen förändring får ske 

om den ansvariga inte vet om den. Begreppet handlar om förebyggandet av otillåten 

eller obefogad ändring eller modifiering av information”. 

 

Alla företag i studien hade anställda i en låg nivå för att innefatta kategorin småföretag.  

Enligt Europeiska kommissionen (2019) definieras småföretag genom att bland annat 

ha mellan 10 och 50 anställda. Med enbart 10, 13 och 14 anställda på en arbetsplats 

skapas sannolikt en bättre gruppkänsla som kan minska risken för medvetna mänskliga 

hot mot informationssäkerheten. Något som respondent 1 på bifirman beskrev genom 

att säga: ”Alla på företaget har en bra relation där man hjälps åt och litar på varandra, 
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vilket är en stor styrka som byggs upp på mindre företag där alla känner samhörighet 

och tillit till varandra.”. Pfleeger et al. (2015) menar att de största riskerna mot 

informationssäkerheten avser medveten mänsklig orsakad skada.  

6.3 Teknisk säkerhet 
Enligt Åhlfeldt et al.(2007) innefattar teknisk säkerhet åtgärder som vidtas för att uppnå 

övergripande krav och är indelad i fysisk säkerhet och IT-säkerhet. IT-säkerhet avser 

säkerhet för information i informationssystem och kan delas in i dator- och 

kommunikationssäkerhet. Datorsäkerhet avser skydd av hårdvara och dess innehåll, 

exempelvis antivirusprogram, kryptering och backups. Kommunikationssäkerhet 

innebär skydd av nätverk och andra medier som kommunicerar information mellan 

datorer, exempelvis brandväggar. Den tekniska säkerheten förklarade respondenterna 

från bilfirman genom att bland annat ha uppdaterade antivirusprogram, brandväggar 

och molntjänster på samtliga datorer på företaget. Datorerna var styrda via en server 

som den externa konsulten kunde ges tillgång till vid problem. Respondenterna på 

apoteket och gymmet kunde inte gå in djupare på detaljer angående sin tekniska 

säkerhet än att antivirusprogram om brandväggar används. Att företagen valde att inte 

fördjupa svaren rörande teknisk säkerhet var förståeligt med tanke på att det är kunders 

sekretessbelagda uppgifter som finns lagrade i systemen. 

 

Fysisk säkerhet rör fysiskt skydd av åtkomst av information, exempelvis larm och 

brandskydd enligt Åhlfeldt et al. (2007). Alla tillfrågade respondenter hade insikt i den 

fysiska säkerheten på arbetsplatsen och kunde beskriva skyddet som lås på dörrar och 

fönster för att förhindra obehöriga att ta sig in i lokalen samt brandlarm. Däremot kände 

inte respondenterna till att den fysiska säkerheten är en del av den tekniska 

informationssäkerheten och således en del av informationssäkerhetsmodellen skapad 

av Åhlfeldt et al. (2007) .  

 

Enbart respondent 2 från bilfirman och respondent 4 från apoteket gav konkreta 

exempel på hot mot den tekniska delen av informationssäkerheten, bland annat i form 

av ransomware och phishing. Respondent 2 uttryckte att: ”Utvecklingen av ransomware-

attacker är något som oroar, eftersom andra företag har drabbats av sådana utan att 

kunna åtgärda problemet.” och att: ”Spammejl får företaget ofta med slumpmässiga hot 

liknande ”Vi vet vad ni håller på med, skicka över pengar till oss annars avslöjar vi er”.”. 

Inget av företagen hade dock drabbats av några typer av lyckade IT-relaterade attacker 

på många år enligt deras kännedom. Att ransomware-attacker riktade mot företag har 

ökat under 2018 bekräftas av en rapport släppt av cybersäkerhetsprogramvaror 

Symantec (2019). Däremot är Sverige ett av de minst drabbade länderna globalt av 

ransomware-attacker enligt en rapport från Microsoft (2019), vilket kan vara en 

anledning till att inget av företagen drabbats av den typen av attacker.  

 

Gällande CIA-triangelns sista del ”tillgänglighet” från informationssäkerhetsmodellen av 

Åhlfeldt et al. (2007), var är det inget respondenterna upplevt större problem med. 



31 
 

Tillgänglighet innebär enligt Carlsson och Jacobsson (2012) att Information inte får bli 

oåtkomlig för behöriga användare, utan användaren måste alltid kunna komma åt 

informationen den behöver. Tillgänglighet handlar om förebyggande av obefogat eller 

otillåtet undanhållande av information. Vid uppkomst av IT-problem på företagen 

varierande kunskapsnivåerna om hur personalen agerar för att åtgärda problemen. 

Apotekspersonalen åtgärdar sällan IT-problem själva, då de inte vill riskera att förvärra 

det befintliga problemet. Istället följer de rutiner som tilldelats och kontaktar 

huvudkontoret angående problemet. Problem uppstod när en koppling mellan 

receptregistret och ett annat register saknades och ledde till att kunder inte expedieras 

recept. Problemet kunde inte lösas av personalen på apoteket, utan åtgärdades av den 

nationella IT-avdelningen. Gymmet tillåter personalen att försöka lösa mindre problem 

som exempelvis att nya kunder inte kan registreras i systemen, innan de kontaktar IT-

avdelningen för fjärrhjälp. Bilfirman tillåter respondent 2 att testa olika typer av 

felsökningar för att lösa problemet själv, baserat på den externa konsultens tidigare 

rekommendationer. Misslyckas felsökningen kontaktar respondent 2 konsulten som 

försöker åtgärda problemet via fjärrhjälp men vid behov kommer till företaget och 

arbetar på plats. Förlust av data är inget problem företaget upplevt på många år, enligt 

respondenterna beror det sannolikt på att molntjänst för backup används. Senast en 

incident med förlust av data inträffade löstes problemet genom att konsulten lyckades 

hjälpa företaget att återfå den förlorade datan. Med tidigare problem gällande förlust av 

data i åtanke införskaffade företaget mobilt 4G-internet, för att försöka undvika att 

arbetsuppgifter omöjliggörs. Problemen uppstod genom felaktig användning av 

systemen av personal som saknade kompetens. Personalen lärde sig av misstagen och 

har utbildats inom området för att liknande problem ska undvikas framöver. 

 

Enligt PwC (2018) har var tredje företag flyttat känslig information till molntjänster och 

en fördubbling förutspås till våren 2020. Enligt respondent 1 hade bilfirman känslig data 

som backup via en molntjänst i det fallet något oförutsägbart inträffar. Respondenterna 

från apoteket och gymmet var osäkra på i vilka syften molntjänster används på 

företaget, om det ens användes. Återigen en fråga som sannolikt är bättre att ställa till 

respektive IT-avdelning. 
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7 Resultat 
I kapitlet besvaras delfrågeställningarna och därefter den primära frågeställningen som 

varit rapportens fokus och presterades i problemformuleringen. Delfrågeställningarna är: 

”Hur definierar småföretag begreppet informationssäkerhet?” och: ”Vad påverkar de 

undersökta småföretagens informationssäkerhet?”. Primärfrågeställningen är: ”Hur 

arbetar småföretag med informationssäkerhet i praktiken?”. Eftersom delfrågorna har 

haft som syfte att vara en grund i att hjälpa till att besvara huvudfrågeställningen har 

resultatkapitlet organiserats i enlighet med detta. 

7.1 Hur definierar småföretag begreppet informationssäkerhet? 
Definitionen av informationssäkerhet som begrepp skilde sig åt mellan respondenterna i 

studien, majoriteten fokuserade främst på den tekniska säkerheten. Respondenterna 

hade tydlig förståelse för behovet av informationssäkerhet som skydd av företagets data 

från förstörelse, förändring eller tilldelning åt obehöriga, vilket ligger i linje med Åhlfeldt 

et al. (2007).  Mindre fokus hamnade på den administrativa delen av 

informationssäkerhetsarbetet än den teoretiska. Respondenterna hade gemensamt att 

deras definition av informationssäkerhet handlade om att skydda företagets information 

mot i första hand externa hot med hjälp av olika typer av tekniska programvaror och 

lösenordspolicys på datorerna.  

 

Interna hot definierade respondenterna främst som enskilda misstag eller okunskap 

från personalen utan någon avsiktligt ond agenda. Personer inom företaget som 

medvetet är ute efter att skada togs inte med i någon respondents definition, trots att 

faktorn anses vara stor inom bristande informationssäkerhetsarbete enligt D’Arcy et al. 

(2009)och Pfleeger et al. (2015).  

 

Ingen respondent uppgav en heltäckande definition enligt 

informationssäkerhetsmodellen skapad av Åhlfeldt et al. (2007). Flertalet respondenter 

missade den fysiska säkerheten som en del av den tekniska säkerheten. Behovet av den 

fysiska säkerheten på företagen förstod dock alla respondenter, förståelsen tyder på att 

deras definitioner totalt sätt var tillräckligt täckande med tanke på att 

informationssäkerhetsarbete inte ingick deras primära arbetsuppgifter.  

7.2 Vad påverkar de undersökta småföretagens informationssäkerhet? 
En nyckelfaktor för samtliga företags informationssäkerhetsarbete i studien var 

användandet av experthjälp inom området, antingen via konsultfirma eller via den 

centrala IT-avdelningen inom företaget. Extern hjälp från experter erbjöd företagen 

riktlinjer och programvaror att förhålla sig till både administrativt och tekniskt för 

uppnådd informationssäkerhet. Problem med programvaror, servrar eller molntjänster 

var något alla tre företag i studien upplevt vid olika tillfällen. Problem löses oftast via 

fjärrhjälp från respektive extern expert.  Inget av företagen hade sannolikt klarat sig 
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utan ett systematiskt informationssäkerhetsarbete där majoriteten av kompetensen för 

företagets IT-struktur kommer från utomstående experthjälp. 

7.3 Hur arbetar småföretag med informationssäkerhet i praktiken? 
Med svaren på delfrågorna angående respondenternas definitioner av 

informationssäkerhet och påverkan från externa experter på företagen, skapades en 

grund som gjorde det enklare att besvara hur företagen arbetar med 

informationssäkerhet i praktiken. Småföretag har normalt sett mindre resurser i 

jämförelse med större företag. Småföretag omsätter mindre pengar, har färre anställda 

och lägre budgetar för IT och informationssäkerhetsfrågor enligt Shojaifar et al. (2018). 

Med färre anställda blir kostnaderna lägre för att bedriva den dagliga IT-driften. Färre 

medarbetare gör chansen till hög IT-kompetens inom företaget mindre sannolik, vilket 

kräver extern hjälp med IT och informationssäkerhetsfrågor. En fördel med färre 

anställda var enligt respondenterna på bilfirman att en lagkänsla skapas som ger 

personalen samhörighet och tillit till varandra, faktorer som minskar risken för 

medvetet läckage av information.  

 

Majoriteten av respondenterna visade under intervjuerna upp en grundläggande 

medvetenhet och förståelse rörande behovet av ett framgångsrikt 

informationssäkerhetsarbete för respektive företags säkerhet och drift. Enbart två av 

sex respondenter hade mer än grundläggande kunskaper angående företagets tekniska 

säkerhetsarbete och hur det skyddade företaget från hot. Respondenterna förlitade sig 

på externa experter och den tekniska utrustning experterna skräddarsytt till företaget 

som ett heltäckande skydd för informationssäkerheten. Kännedom och användning av 

administrativa säkerhetsmetoder sträckte sig ofta bara till lösenordspolicys och 

svårmätbara faktorer som sunt förnuft och erfarenhet vid användning av datorer och 

annan IT-utrustning.   

 

Små och medelstora företag brukar inte ha dokumenterad informationssäkerhetspolitik 

med tydligt bestämda säkerhetsansvar och säkerhetsutbildning för personalen enligt 

Shojaifar et al. (2018). Respondenterna svar till varför informationssäkerhetsarbetet 

inte var mer systematiserat var att företagen var för små, tiden räckte inte till och att 

andra arbetsuppgifter prioriteras. Andra orsaker var att de inte upplevt något behov av 

ett systematiskt arbete eller att de saknade intern kunskap om systematiskt arbetssätt 

med informationssäkerhet. Att implementera ett ramverk som exempelvis metodstödet 

LIS från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (2018) skulle sannolikt vara 

bästa möjliga alternativ om företagen beslöt att tilldela mer resurser till 

informationssäkerheten. 

 

Trots ovan nämnda faktorer visade studien att småföretagen hade tillräckliga resurser 

och kompetenser, antingen inom företaget eller via extern hjälp, för att upprätthålla ett 

fungerande systematiskt informationssäkerhetsarbete. Totalt sätt fungerade 
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informationssäkerhetsarbetet sannolikt på en tillräcklig nivå i dagsläget eftersom ingen 

respondent upplevt några problematiska IT-attacker de senaste åren. 



35 
 

8 Slutsats 
Kapitlet presenterar de slutsatser som framkommit ur resultatkapitlet baserat på 

rapportens huvudfråga: ”Hur arbetar småföretag med informationssäkerhet i praktiken?” 

8.1 Hur arbetar småföretag med informationssäkerhet i praktiken? 
Respondenternas definitioner av informationssäkerhet anses som heltäckande även om 

fokus främst berörde den tekniska säkerheten snarare än helheten i enlighet med 

informationssäkerhetsmodellen. Respondenternas definition av informationssäkerhet 

handlade om att skydda företagets information mot i första hand externa hot med hjälp 

av olika typer av tekniska programvaror samt lösenordspolicys på datorerna.  

 

Småföretag har mindre tillgångar i form av resurser i jämförelse med större företag 

gällande omsättning, antal anställda och budgetar för IT och 

informationssäkerhetsfrågor. Trots ovan nämnda nackdelar visade majoriteten av 

respondenterna upp en grundläggande förståelse och medvetenhet angående behovet 

av systematiskt informationssäkerhetsarbete för respektive företags säkerhet och drift. 

 

Informationssäkerhet uppnåddes genom att företagen hjälptes av externa experter, 

antingen via konsultfirma eller via centrala IT-avdelningar inom företagen. Den externa 

experthjälpen erbjöd företagen riktlinjer och programvaror att förhålla sig till både 

administrativt och tekniskt för att uppnå informationssäkerhet. Icke fungerade 

programvaror, servrar eller molntjänster är problem alla företag i studien upplevt vid 

olika tillfällen som åtgärdats av extern hjälp.  

 

Företagen har totalt sätt väl fungerande informationssäkerhetsarbeten sett till sina 

resurser eftersom de lyckats upprätthålla CIA-triangelns tre delar konfidentialitet, 

okränkbarhet och tillgänglighet. Sannolikt beror den låga nivån av IT-problem på 

fungerande programvaror övervakade av experter i kombinationen med personalens 

medvetenhet om de potentiella riskerna vid användandet av företagens datorer. 

 

Avslutningsvis är det kritiskt att företagen fortsätter nyttja sina externa experter och 

investerar resurser i sitt informationssäkerhetsarbete, eftersom hoten blir fler och allt 

mer avancerade att försvara sig mot.  
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9 Diskussion 
I kapitlet förs en diskussion kring studiens genomförande med en reflektion över arbetet. 

Därefter följer en metoddiskussion och slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning 

kring ämnet. 

9.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av studien gav en inblick i hur informationssäkerhetsfrågor hanteras på olika 

typer av småföretag.  Informationssäkerhetsarbetet får anses fungerande med tanke på 

att företagen inte upplevt några större problem senaste åren. Det administrativa fokuset 

på informationssäkerheten kan anses svagt hos företagen i studien. Lågt administrativt 

fokus är vanligt förekommande bland mindre företag som saknar resurser och intern 

kompetens att bedriva den typen av frågor heltäckande och systematiskt.  

 

För att återkoppla till kapitel 3.4 ”Förväntat resultat” fanns det inga tydliga 

informationssäkerhetsbrister utkristalliserade att anmärka på utöver den 

administrativa säkerheten. Dock bortfokuseras administrativ säkerhet ofta på 

småföretag av kostnadsskäl. Att den administrativa säkerheten var rapportens fokus och 

att inget av företagen använde sig av någon form av metodstöd får anses som ett bakslag 

för rapporten. Om rapporten skrivits om från början hade ramverk och metodstöd fått 

mindre fokus i bakgrundskapitlet, eftersom småföretag ofta överlåter den typen av 

arbetsuppgifter till externa experter, om det används överhuvudtaget. 

9.2 Metoddiskussion 
Under studien har litteratur och empirisk datainsamling använts få fram resultat. Målet 

med studien var att försöka skapa en trovärdig bild av hur någonting ser ut i 

verkligheten utefter företagens vardag och erfarenheter, snarare än att bygga hög 

reliabilitet då inga mätningar har gjorts . En röd tråd har använts i den mån det varit 

möjligt under studiens gång, med hjälp av relevanta problemställningar, för att stärka 

trovärdigheten. Respondenterna gavs tillgång till det sammanställda materialet efter att 

rapporten var slutförd och några av respondenternas citat har använts för att öka 

trovärdigheten och faktiskt förmedla sådant som sagts.  

 

Valet av datainsamlingsmetod kan diskuteras eftersom det finns för- och nackdelar med 

olika metodval enligt Patton (2015). Intervjuernas syfte var att få både breda och 

djupgående svar och därmed få en bättre motivering och insyn till varför företaget 

använde ett visst arbetssätt. Frågemallens strukturerades för att innefatta alla 

säkerhetsåtgärder enligt informationssäkerhetsmodellen av Åhlfeldt et al. (2007).  

 

Resulterade av metoden blev ett mindre antal intervjuer och studien hade sannolikt 

mått bra av fler respondenters perspektiv. Tyvärr beslöt bara tre av alla tillfrågade 

företag att delta i studien. Fler respondenter hade gett mer material att analysera, vilket 

hade ökat trovärdigheten på studien. Vid användandet av en kvantitativ metod, 

exempelvis enkäter, hade sannolikt fler företag ställt upp och resultatet hade fått ett 
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bredare men sannolikt mindre djupgående perspektiv enligt Patton (2015). Studien 

hade inte kunnat ersättas helt av enkäter men hade sannolikt fungerat som ett 

komplement vid exempelvis frågor om sannolikheten att olika typer av hot realiseras. 

Trots få deltagande respondenter gav studien tillräckliga svar för att uppfylla studiens 

syfte. En enkätundersökning hade inte besvarat studiens frågeställningar på samma 

lyckade sätt som kvalitativa intervjuer. 

 

Studiens trovärdighet är sannolikt något låg till följt av antalet deltagande respondenter. 

Flera tilltänkta respondenter valde att inte delta i intervjun av olika skäl. Några ansåg att 

de saknade kompetens inom området informationssäkerhet och därmed saknade 

förmågan att kunna tillföra relevant information. Andra hade inte tid eller intresse att 

genomföra intervjuerna. Även om fler företag hade deltagit i studien hade skillnader i 

arbetssätt funnits baserat på storlek och bransch funnits.  

 

Om rapporten genomförts på nytt hade den getts betydligt mer nischade avgränsningar i 

någon form, exempelvis mot en specifik bransch med liknande antal anställda för att 

bringa fram resultat som var så jämförbara som möjligt. 

9.3 Etiska aspekter 
En av de viktigaste delarna för studien var insamlingen av empiriskt material. Vid 

insamling av empiriskt material vid studier mot företag är det viktigt att tydligt 

informera respondenterna om de forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt Hermerén (1986). 

Respondenterna från företagen informerades för att förstå syftet med forskningen, 

bestämma detaljer i medverkan, att datan behandlades konfidentiellt samt att det 

insamlade materialet inte skulle användas till något annan än dess ursprungliga syfte. 

 

Etiken tillämpades i praktiken genom att företagen som kontaktades inför studien 

mejlades frågemallen innan intervjun genomfördes. I frågemallens inledning(se bilaga 

1) finns en redogörelse för hur studien utfördes och hur datan behandlades. 

Respondenterna informerades om att de har rätt att ta del av sammanställt material, 

ångra sin medverkan under hela processen samt rätten till anonymitet. En fördel med 

att informera om förutsättningarna på förhand var att respondenterna var införstådda 

med de etiska aspekterna innan intervjuerna inleddes. 

 

Alla deltagande företag begärde anonymitet av skälet att informationssäkerhet är ett 

känsligt ämne som de inte vill delge sina styrkor och brister i. Som en följd av kravet 

beslutades att samtliga företag och respondenter skulle presenteras som anonyma i 

studien. Namn på respondenterna ansågs inte relevant eller något som skulle tillföra 

mervärde för studiens resultat.  

 

Materialet som samlats in i samband med intervjuerna har behandlats privat utan 
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åtkomst för utomstående personer.  Datan har inte lagrats på någon dator eller telefon 

utan raderades efter transkriberingen. 

9.4 Samhälleliga aspekter 
Den mest kritiska delen av studien var kontakten med företagen. Det var avgörande att 

från studiens början agera professionellt vid kontakten med potentiella företag. Ett mejl 

utformades med syftet att fånga företagens intresse att medverka i studien. Ytterligare 

kontakt togs under studiens gång för att hålla företagen uppdaterade kring studiens 

utveckling, främst för att visa uppskattning till deras deltagande. Innan respondenterna 

deltog i studien fick de ta del av den intervjuguide som sedan användes (bilaga1). 

Anledningen var att göra respondenterna bekväma med frågorna och förberedda inför 

intervjuerna. 

 

Studiens samhälleliga aspekter har fokuserats kring informationssäkerhetsarbete på 

småföretag och hur informationssäkerhet skyddar företagens från att information 

förstörs, förändras eller ges tillgång till obehöriga. Deltagandet i studien kan så ett frö 

hos de anställda på företagen att vilja lära sig mer och reflektera angående 

informationssäkerhet, både gällande de tekniska och administrativa delarna. Det 

behöver inte vara några avancerade kunskaper, utan exempelvis att anställda förstår 

behovet av delarna från informationssäkerhetsmodellen för företaget och att de baserat 

på modellen arbetar enligt ett säkerhetstänk kring företagets data. Även andra företag 

än de som deltog i studien kan ta del av rapporten och tillgodogöra sig kunskaper. 

9.5 Framtida forskning 

En framtida forskningsmöjlighet är att analysera skillnader mellan företag inom 

kategorierna små och medelstora företag. Sannolikt är skillnader i arbetsmodeller för 

informationssäkerhet stor mellan grupperna, då differenser mellan 10 och 249 anställda 

är potentiella.  Företag ur kategorin småföretag kan först jämföras mot varandra för att 

hitta likheter och skillnader och därefter jämföras mot företag ur kategorin medelstora 

företag. Det går även att fokusera mer djupgående på de tekniska aspekterna gällande 

informationssäkerhet, än som i denna rapport där fokus riktats mot att täcka hela 

informationssäkerhetsmodellen.  
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Bilaga 1- Intervjumall 
Den här intervjun kommer att handla om informationssäkerhet på din arbetsplats. 

Resultatet kommer att användas till ett examensarbete i systemvetenskap vid Högskolan 

i Skövde. Det är helt frivilligt att svara på frågorna och du kan närsomhelst avbryta din 

medverkan. Du kan välja att inte besvara ställda frågor om det känns besvärande eller 

om du av annat skäl inte vill dela med dig av dina synpunkter inom det berörda 

frågeområdet. Efter studien är avklarad har du rätt till att ta del av sammanställt 

material och har under hela processen rätten till anonymitet 

 

Har du förstått den inledande informationen? 

 

Vill du medverka i intervjun? 

 

Beskriv arbetsplatsen (antal, bransch, arbetsroller) 

 

Vad innebär informationssäkerhet för dig?  

 

Skillnaden mellan administrativ och teknisk säkerhet? 

 

Hur fördelas resurserna mellan administrativ och teknisk säkerhet?  

 

Hur arbetar företaget på säkerhetsnivå (utbildning, policys)?  

 

Följer ni någon form av metodstöd/standarder?  

 

 Vilka programvaror och hårdvaror använder företaget?  

 

Vad använder företaget för säkerhetsutrustning till information? (antivirusprogram, 

brandvägg)  

 

Hur går det till när ni köper en ny lösning/programvara/tjänst?  

 

Hur implementerar företaget lösningen/programvaran/tjänsten?  

 

Har förlust av data/backup/molntjänster inträffat? 

 

Hur skulle det påverka företaget om er information läckte ut till 

obehöriga/konkurrent/allmänheten? 

 

Upplevt problem med informationsintegritet som t.ex. felaktig data? 

 

Har företaget haft problem att nå de tjänster ni använder (internet/server ligger nere 

t.ex.)? Vad gör ni då? 



 
 

 

Hur avgörande är kostnaderna när företaget överväger vilka produkter/tjänster som 

ska inköpas? Prioritering?  

 

Hur är företagets fysiska säkerhetsarbete(passerkort, lås, murar) 

 

Hur bra koll anser du dig ha på IT, IT-relaterad säkerhet och vilka de största hoten är 

idag? 

 


