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Sammanfattning 

Informationssäkerhet är en viktig aspekt i dagens samhälle då information i alla former är 

väsentligt för företag att förvalta och använda för att driva verksamheten vidare. Inom 

informationssäkerhet existerar det interna och externa hot. Syftet med denna rapport är att 

undersöka hur mindre företag upplever interna respektive externa informationssäkerhetshot 

samt hur de hanterar dem. Frågeställningen till studien presenteras nedan.  

Till vilken grad påverkas mindre företag av informationssäkerhetshot?  

Den primära frågeställningen är uppdelad i två frågor som presenteras nedan 

Till vilken grad upplever mindre företag interna hot?  

Till vilken grad upplever mindre företag externa hot?  

I studien beskrivs shadow security, brist på utbildning och stöld på informationstillgångar 

som tre största interna informationssäkerhetshot. Ransomware, phishing och bring your own 

devices beskrivs som tre av de största externa informationssäkerhetshoten. Detta resultat 

förväntas att kunna ge kunskap och bidra till identifieringen och försåtelsen av olika 

informationssäkerhetshot mot mindre företag. De respondenterna som har deltagit i semi-

strukturerade intervjuerna under denna studie hade alla någon slags roll som IT-ansvarig  på 

respektive företag. Alla intervjuer genomfördes med företag från Hälsingland.  

Nyckelord: Informationssäkerhet, interna hot, externa hot, mindre företag  
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Abstract 

Information security is an important aspect of today's society as information in all forms 
is essential for companies to manage and use to drive the business further. Within 
information security, internal and external threats are two aspects that exist. The 
purpose of this report is to examine how smaller companies experience internal and 
external information security threats and how they manage these threats. The question 
to the study is presented below. 
 
To what extent are smaller companies affected by information security threats? 
 
The primary question is divided into two questions presented below 
 
To what extent do smaller companies experience internal threats? 
 
To what extent do smaller companies experience external threats? 
 
The study describes shadow security, lack of education and theft of information assets 
as three largest internal information security threats. Ransomware, phishing and bring 
your own devices are described as three of the largest external information security 
threats. This result is expected to provide knowledge and contribute to the identification 
and neglect of various information security threats to smaller companies. The 
respondents who have participated in the semi-structured interviews during this study 
all had some sort of role as IT manager at each company. All interviews were done with 
respondents with companies from Hälsingland. 
 
Keywords: Information Security, internal threats, small businesses.     
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1 Inledning 

Dagens samhälle är datadrivet och förlitar sig på att information och data ska vara 

korrekt och pålitlig. På individnivå hanteras en stor mängd data varje dag och 

användaren förlitar sig på att ha tillgång till viss information samt att informationen är 

skyddad från andra. Nationalencyklopedin (u.å) definierar information som det innehåll 

som överförs vid alla typer av kommunikation. Data definieras som en representation av 

informationen eller innehållet, en sorts förmedlare av information 

(Nationalencyklopedin, u.å).  

På grund av att information är ett viktigt medel i kommunikation innebär det indirekt 

att den är sårbar för utnyttjande av obehöriga. Från ett organisatoriskt perspektiv har 

informationssäkerhet varit ett avgörande strategiskt problem. Information har en viktig 

roll för att stödja en affärsverksamhet och bidra till att organisationen uppnår en 

konkurrensfördel gentemot andra. På grund av att information är väldigt värdefull för 

en organisation betyder detta även att den är sårbar internt såväl som externt från hot. 

Alla säkerhetsrisker kan bidra till potentiella förluster för företaget ekonomiskt, 

juridiskt sett och ryktesmässigt (Tu och Yuan, 2014). 

Konsekvenserna från en bristfällig informationssäkerhet kan leda till exempelvis 

dataförlust, integritetskränkning för användarna och exempelvis hur användarnas tillit 

minskar. Åhfeldt och Huvala (2014) beskriver att integritetsaspekten av 

informationssystem är viktig för patienters tillit för sjukvården. Ett mer holistiskt 

perspektiv på informationssäkerhet inom den offentliga sektorn behövs i ett samhälle 

som är informations- och datadrivet (Åhlfeldt och Huavala 2014). 

Organisatoriska informationstillgångar som ett företag erhåller kan vara värdefulla och 

till följd bli utsatt för attacker och hackningsförsök både internt och externt . Banken J.P. 

Morgan blev cyber-attackerade över månads period innan banken upptäckte att de hade 

varit attackerade. Under denna tid hade de som utfört attacken tillgång till bankens 

servrar och möjlighet att utvinna information från över 1 miljon användarkonton från 

kunden. JPMC anses som en av världens största banker och erhåller mycket känslig data 

om sina användare och fortfarande kan en lyckad attack ske mot organisationen (Roman 

2014). Mindre företag har färre resurser för att göra informationssäkerhet till en 

prioritet, detta kan leda till att lyckade externa och interna attacker sker lättare (Roman 

2014).  

Informationssäkerhetshantering kan beskrivas som en systematisk process för att 

effektivt hantera hot inom informationssäkerhet och risker inom en organisation. 

Informationssäkerhet är ofta en kostnadsfråga för en organisation om huruvida det ger 

mervärde för företaget att implementera säkerhetsåtgärder, därav måste prioriteringar 

ske om vilka säkerhetslösningar som ska realiseras (Tu och Yuan, 2014).  

Inom ämnet informationssäkerhetshantering existerar två nyckelbegrepp, externa hot 

och interna hot. Enligt yourdictionary.com (u.å) innebär det externa hotet något som har 
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sitt ursprung utanför ett företag, myndighet eller institution. I kontrast till detta är det 

interna hotet någonting som har sitt ursprung inom en organisation, vanligtvis en 

anställd.  Det är vanligt att organisationer fokuserar enbart på externa hot när det 

kommer till informationssäkerhet och inte interna hot (Carrol 2006). Det visar sig att 

både interna och externa hot kan ha lika stor påverkan på en organisation, samt att det 

inte är enkelt att hantera dessa hot (Carrol 2006).  Hanteringen av interna hot faller på 

tillit på individnivå av användaren, och externa hot faller på tillit av organisationen. 

(Carrol 2006). Vanliga interna hot som en oförmåga att följa etablerad policy, även 

kallad ”Shadow security” där det uppmuntras att kringgå säkerhetsåtgärder för att 

effektivisera arbetsflödet. Detta är en av många interna hot som bidrar till att 

organisationer kan förlora mängder med data vilket kan vara förödande för ett företag 

(Kirlappos et al. 2015).   

Eftersom medelstora och småföretag representerar ungefär 99% av alla företag i EU 

innebär detta att de är en stor del av ekonomin (Europeiska kommissionen 2003). 

Lyckade attacker sker mot stora företag som har hög tillit från kunder, vilket äventyrar 

om kundernas känsliga uppgifter stannar inom organisationen eller inte. Kan detta ske 

mot företag med mer resurser och som har informationssäkerhet som en prioritering 

inom organisationen kan det även ske mindre företag som har en annorlunda fokus 

gällande säkerhetsfrågor (Cisco 2018).  
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2. Bakgrundskapitel 

2.1 Informationssäkerhet 

Information är en tillgång som spelar stor roll i att stödja organisationen, därav blir den 

också mycket sårbar till för alla möjliga hot. Informationssäkerheten kan beskrivas som 

ett väldigt viktigt strategiskt problem inom organisationsmanagement (Tu och Yuan, 

2014). Med den höga pressen av höga implementationskostnader måste organisationer 

överväga vilka säkerhetskontroller som ska implementeras eller inte. Målet med 

informationssäkerhet är att skydda sekretess, integritet och tillgängligenheten av 

information samt att hantera riskerna och hoten mot informationen (Tu och Yuan, 

2014). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015) beskriver att 

informationshantering ska bedrivas på ett effektivt och korrekt sätt, vilket gör 

informationssäkerhetsarbetet en given omständighet. Information är ett verktyg som är 

nyckeln till vår kommunikation och den är en väldigt viktig roll i att hantera processer i 

överlag. Om informationen skulle förloras på något sätt kan det ha förödande 

konsekvenser för myndigheter eller verksamheter. På grund av detta existerar tre 

riktlinjer om varför det är viktigt att skydda information (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2015). 

 Tillgänglighet 

 Riktighet 

 Konfidentialitet 

Tillgänglighet innebär kortfattat att information alltid ska vara tillgänglig vid behov. 

Riktighet betyder att informationen alltid ska vara korrekt och inte manipulerad. 

Konfidentialitet innebär att obehöriga personer inte ska ha åtkomst till informationen 

utan endast rätt personer (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015). 

2.2  Interna hot  

Informationssäkerhetshot inom en organisation varierar mycket från organisation till 

organisation men vissa typer av hot förblir densamma, och det är de interna hoten. 

Interna hot eller ”insider threats” har existerat så länge en organisation har skapats. Det 

interna hotet är vanligtvis kopplat till en brist på policy, misslyckande till att tillämpa 

policy och frestelse att ge ut konfidentiell information till konkurrerande företag (Carrol 

2006). Interna hot kan både vara avsiktliga eller oavsiktliga, båda typer kan vara lika 

förödande. Ofta fokuserar organisationer på yttre hot istället för interna hot, detta leder 

till att interna säkerhetshot blir beroende på användarens moral eller etik för att 

hantera interna hot.  Företaget kan inte bli beroende av användarnas etik och moral på 

grund av att människors etik och moral varierar från person till person. Det är ett 

felaktigt antagande att alla människor kommer göra vad som är bäst för organisationen 

och dess klientel (Carrol 2006). 
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I en studie med 267 informationssäkerhetschefer beskrev de att de största 

säkerhetshoten internt inom en organisation var nedanstående 5 (Whitman and 

Mattord, 2015). 

1. Oförmåga att följa etablerad säkerhetspolicy 

2. Avslöjanden på grund av otillräcklig utbildning  

3. Obehörig åtkomst eller obehörig användning av rättigheter/privilegier. 

4. Obehörig informationsinsamling / data sniffing  

5. Stöld på plats av organisatoriska informationstillgångar.  

Det första interna hotet på listan som lyder ”Oförmåga att följa etablerad 

säkerhetspolicy” kan förknippas med ett fenomen som kallas ”Shadow security”. 

Konceptet Shadow security är ett begrepp som definieras som ”Instanser där 

säkerhetsmedvetna anställda som tror att de inte kan följa eller är omedvetna om den 

föreskrivna säkerhetspolicyn skapar ett mer passande alternativ till policys och 

mekanismer skapade av organisationens officiella säkerhetspersonal.”Shadow security 

innebär kortfattat att ta genvägar för att spara tid i ett arbetsflöde. I kontrast till det 

traditionella tillvägagångssättet gällande implementation av säkerhetsåtgärder 

uppmuntrar shadow security att anställda går runt säkerhetspolicys för att 

säkerhetsregleringar kan stå i vägen för att utföra arbetet mer effektivt (Kirlappos et al. 

2015).   

Riskerna med Shadow security är att det skapar en falsk känsla av trygghet där de 

anställda rationaliserar beteendet med att de kringgår säkerhetspolicys för att hjälpa 

organisationen. Problemet är att i många fall förstår inte de anställda riskerna med att 

inte följa policys och regleringar, approachen kan vara effektiv i vissa fall där de 

anställda är fullt medvetna om riskerna. En ineffektiv kommunikation av policys till 

säkerhetsmanagers kan leda till att teams inom en organisation skapar ”Mikrokulturer” 

där ett visst beteende är tillåtet inom teamet även fast det går emot organisationens 

policy. Detta gör att säkerhetsmanagers inte vet hur säkerhetstänket är inom teamet 

vilket i sin tur leder till att det är svårt att följa upp och se när någon agerar utöver den 

etablerade policyn. Det kan även leda till att när en säkerhetsrisk uppstår skapas en 

kortsiktig lösning av de anställda istället för en permanent lösning (Kirlappos et al. 

2015).   

Andra största interna hotet på Whitman och Mattords (2015) lista är avslöjanden på 

grund av otillräcklig utbildning nummer 2. Enligt Ciscos cybersäkerhetsrapport (2018) 

är många företagsledare inom mindre företag inte utbildad inom informationssäkerhet 

och det finns en brist på personal som kan hantera och svara på 

informationssäkerhetshot. Detta leder till en ovisshet i hur ett hot ska hanteras eller 

undvikas, vilket i sin tur kan leda till lyckade attacker (Cisco 2018).  

Det tredje interna största hotet interna hotet på listan är obehörig åtkomst av 

rättigheter/privilegier.  I en studie under en period på ett halvår med över 150000 

användare visade det sig att 0.5% av dessa användare gjorde misstänksamma 
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nedladdningar. Nedladdningar av dokument från obehöriga personer kan påverka 

företaget negativt.  0.5% av användarbasen låter inte så mycket men vid ett företag av 

200 personer är det 1 som gör obehöriga eller misstänksamma nedladdningar av 

dokument. Mängden av dokument som en person kan komma åt kan fortfarande vara 

stor (Cisco 2018). Carrol (2006) beskriver att det är viktigt att personalen i en 

organisation är styrd på ett lämpligt sätt.  

 

Whitman och Mattord (2015) beskriver obehörig informationssamling och stöld av  

organisatoriska informationstillgångar är de 4:e och 5:e största interna 

informationssäkerhetshoten. I ett exempel med företaget Choicepoint som 

tillhandahåller mycket känslig kundinformation var de tvungna att offentliggöra för 

145000 personer att identitetstjuvar kan ha tillgång till deras personliga information 

som exempelvis personnummer. Det visades senare att attacken inte skedde genom 

någon slags hackning utan istället var det någon som hade utnyttjat säkerhetshål i 

arbetsprocessen. Konfidentiell information blev stulen, men ändå lyckas inte 

ChoicePoint identifiera exakt hur informationen kunde försvinna från organisationen 

(Polstra 2005).   

De interna hoten som visas på Whitman och Mattord (2015) lista korrelerar mycket med 

varandra. Exempelvis kan otillräcklig utbildning leda till att en anställd bryter mot 

säkerhetspolicyn och i sin tur använder systemet på ett sätt de inte är behöriga till. 

Behörigheter och rättigheter ingår ofta i policyn (Whitman och Mattord 2015).   

2.3  Externa hot 

Organisationer har förflyttat deras affärsverksamhet till internet och mobila 

applikationer, detta gör dem mer utsatta för oförväntade och underskattade 

säkerhetsrisker och hot. Pereira and Santos (2014). Externa hot är de hot som oftast 

beskrivs som attacker eller cyberattacker. Externa hot innebär att de kommer från en 

extern källa som inte tillhandahålls av organisationen, det finns en stor mängd olika 

externa hot. De vanligaste externa hoten enligt Whitman och Mattford (2015) är följande 

5:         

1. Obehörig informationsinsamling / datasniffning.  

2. Obehörig åtkomst eller obehörig användning av rättigheter / privilegier.   

3. Webbplatsbedrägeri.  

4. Avsiktlig skada eller förstörelse av informationstillgångar.   

5. Stöld av mobil / laptop / tablet och kopplade informationstillgångar.  

Obehörig informationssamling eller datasniffing kan klassas som stöld av information 

som beskrevs tidigare, känslig information kan bli stulen av någon som utnyttjar 

informationssäkerhetshål men istället av externt aktör och inte en intern. På samma sätt 

är också obehörig åtkomst eller obehörig användning av rättigheter / privilegier på den 
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externa listan för informationssäkerhetshot som på listan för interna hot (Whitman och 

Mattord).   

Som nummer 3 på listan antyder är webbplatsbedrägeri ett stort externt 

informationssäkerhetshot (Whitman och Mattord 2015). Webbplatsbedrägeri är ett hot 

som oftast innefattar informationssäkerhetshotet Phishing (Ohaya 2006).  

Phishing kan beskrivas som handlingen att stjäla värdefull information som 

användarnamn, personnummer, kreditkortsnummer och annan information (Ohaya 

2006). Tidiga typer av phishing-hot var enbart e-mail baserade, de involverade att 

skicka ut förfalskade mail till anställda i hopp om att övertyga dem att skicka tillbaka 

känsliga uppgifter. Phishers fick tillgång till anställdas e-mail genom en variation av 

källor som exempelvis handelstidskrifter, kataloger, tidningar, kommersiella bibliotek 

och Internet. Dagens phishers är mycket mer sofistikerade, de använder ofta en 

kombination av förfalskade hemsidor och e-mails och direktmeddelanden som ser ut att 

komma från en anställd från en bank exempelvis. Målet är att lura anställda till 

förfalskade hemsidor som visuellt ser ut som en riktig hemsida. Hemsidan är i själva 

verket skapad för att utvinna information från offret, som användarnamn och lösenord. 

Eftersom de anställda är med avsändaren från mailet eller direktmeddelandet och 

bekant med hemsidan de blir dirigerad till är det mycket större sannolikhet att de ger ut 

känslig information. Denna typ av attack som är väldigt vanlig kallas oftast Spear 

phishing (Ohaya 2006). Phishing är enligt Ciscos (2018) cybersäkerhetsrapport ett av de 

tre största hoten för ett mindre företag.  

Ransomware är ett externt hot som anses vara top 3 av småföretags största 

säkerhetsutmaning. Ransomware är ett typ av malware attack som krypterar data så 

den blir oanvändbar av användaren, och sedan begär en lösensumma för att få tillbaka 

datan. Rent tekniskt kan en ransomwareattack genomföras på olika sätt, ett vanligt sätt 

är genom en phishingattack laddas malware ned på datorn för att sedan kryptera data. 

Ransomware kan vara en kostlig attack för ett mindre företag då säkerhetsexperter 

säger att mindre/medelstora företag är mer benägna att betala lösensumman då det kan 

leda till en stor kostnad under tiden kritisk data inte kan komma till användning (Cisco 

2018).  

Sist på listan av största externa informationssäkerhetshoten är stöld av mobil / laptop / 

tablet och kopplade informationstillgångar. Detta liknar också den interna listan, skulle 

någon extern aktör stjäla en informationstillgång som en dator betyder kan en obehörig 

person få tillgång till värdefull organisatorisk information (Whitman och Mattord 2015).   

 

Efter implementation av säkerhetspolicys kan arbetsflödet påverkas negativt då 

arbetsprocesser kanske blir längre, exempelvis att varje gång användaren använder ett 

system måste ens personliga konto användas samt att utloggning måste ske korrekt 

varje gång för att se till att rätt personer har tillgång till rätt information (Kirlappos et al. 
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2015). Shadow security skapar en falsk känsla av trygghet på grund av att de anställda 

kan känna att de gör det bästa för organisationen medan de kan vara ovetandes om de 

riktiga riskerna.  

Listan för externa hot liknar den med interna hot ganska mycket, men två stora faktorer 

som påverkar informationssäkerheten organisatoriskt är phishing och malware 

attacker. Utförandet av phishing kan ske som nummer 3 på listan som tyder på, att ett 

mail skickas ut till anställda där de blir hänvisade till en hemsida som är designad till att 

hämta känslig information, detta kan i sin tur leda till exempelvis en malware attack. 

(Ohaya 2006).  

Det finns en koppling mellan hur interna hot och externa hot kan påverka 

informationssäkerheten samspelt varandra. Shadow security och phishing är exempel 

på interna och externa hot som kan påverka varandra till en lyckad attack. När etablerad 

policy inte följs kan exempelvis en phishing attack bli ett mycket större hot, då regler 

inte följs där användare inte bör klicka på vissa mail eller gå in på vilka hemsidor som 

helst. Sekventiellt kan allt detta leda till en lyckad attack för phishers. Som nämnt 

tidigare liknar de listade interna och externa hoten varandra. (Ohaya 2006) I Whitman 

och Mattords (2015) studie nämns även att BYOD eller bring your own devices är en 

specifik teknik som ett stort hot. Detta innebär alltså att någon externt eller internt tar 

med sin egen dator, surfplatta eller mobil till organisationen och utsätter dem för en 

informationssäkerhetsrisk (Whitman och Mattord 2015). 
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3. Problemområde och frågeställning  

Frågor rörande säkerhet är kostnadsfrågor initialt om det skapar mervärde att 

implementera säkerhetskontroller från första början (Kirlappos et al. 2015). Whitman 

och Mattord (2015) beskriver i sin studie med 267 säkerhetschefer att majoriteten av 

deltagande respondenter upplevde en liten minskning eller samma nummer av attacker 

från både interna och externa hot åren 2013-2014. De flesta respondenter upplevde 

även att organisationens säkerhetsåtgärder gjorde enbart liten skillnad eller ingen 

skillnad alls på mängden lyckade attacker mot organisationen. Organisationer stöter 

konstant på nya och utvecklade hot mot deras informationstillgångar (Whitman och 

Mattord, 2015). 

Ciscos SMB cybersäkerhetsrapport (2018) visar att motståndare ser medelstora och 

mindre företag som lätta måltavlor på grund av en brist på utbildad personal och en 

bristfällande informationssäkerhetsinfrastruktur. Externa hot som ransomware, ddos 

och phishing samt interna hot som BYOD kan vara väldigt destruktivt mot ett mindre 

företag med mindre resurser. 54% av alla lyckade cyberattacker resulterar i skador över 

500.000 dollar för företaget, detta mäts inte bara i förlorade intänkter utan även i 

kunder, möjligheter och kostnader från företagets egna fickor. En lyckad attack kan 

resultera i att företaget går i konkurs då kostnaderna samt skadorna på företagets rykte 

kan vara för stora att återhämta sig ifrån (Cisco 2018).  

Studien med säkerhetschefer i organisationer av Whitman och Mattord (2015) visar ett 

klart mönster att de anställda spelar en stor roll i hur organisationstillgångar hanteras 

och skyddas i en affärsverksamhet. En brist på säkerhetsutbildning eller kunskap kan 

leda till avslöjanden av känslig information. Det visar sig vara vanligt att en bidragande 

faktor till att säkerhetsåtgärder misslyckas är på grund av oförmåga att följa etablerad 

säkerhetspolicy. Det traditionella sättet att hantera säkerhetsrisker genom policys och 

mekanismer räcker inte till då det är vanligt att interna tillvägagångsätt uppmuntrar att 

undvika alla steg i implementerade säkerhetspolicys (Whitman och Mattord, 2015). 

Mindre företag har mindre resurser att använda, men det blir också en utmaning hur 

dessa resurser ska användas för att ge insyn till informationssäkerhetshot eller 

minimera skador.  

 

3.1 Frågeställning 

Den primära frågeställningen presenteras nedan.  

Till vilken grad påverkas mindre företag av informationssäkerhetshot?  

Den primära frågeställningen är uppdelad i två frågor som presenteras nedan 

Till vilken grad upplever mindre företag interna hot?  



 9 

Till vilken grad upplever mindre företag externa hot?  

Syftet med att besvara dessa frågeställningar är att ta reda på hur helhetsbilden 

angående informationssäkerhetshot ser ut i mindre företag samt vad mindre företag gör 

för att förhindra informationssäkerhetshot. En jämförelse med Whitman och Mattords 

(2015) studie som har intervjuat säkerhetschefer från större verksamheter kommer att 

göras för att se om det finns någon korrelation mellan interna och externa hot i stora 

respektive mindre företag.  Anledningen bakom varför just dessa frågeställningar 

framställdes var att det gav möjlighet att undersöka dels hur informationssäkerhetshot 

påverkar mindre företag och till vilken grad de förekommer, samt mer specifikt hur de 

upplever interna och externa hot separat. Att dela upp frågeställningen till en primär 

och två underfrågor förväntas ge ett tydligare svar på hur mindre företag påverkas och 

upplever både externa och interna hot.  

3.2 Avgränsningar  

Valet gjordes att intervjua och studera företag med mindre än 50 anställda, detta på 

grund av att mycket forskning bygger på hur större företag sköter sin 

informationssäkerhet. Mindre företag har också mindre resurser att handskas med 

potentiella hot, vilket gör dem till en attraktiv målgrupp för attackerare. Enligt 

Europeiska kommissionen (2003) representerar SME eller small and medium 

enterprises 99% av alla företag inom EU. Två egenskaper som definierar ett litet företag 

är om det är mindre än 50 anställda på företaget och om omsättningen är under 10 

miljoner euro (Europeiska kommissionen 2003). Avgränsningen inom denna studie sker 

enligt hur Europeiska kommissionen (2003) definierar mindre företag.  

Ytterligare en avgränsning har gjorts där rapporten kommer primärt att fokusera på ett 

organisatoriskt perspektiv, detta på grund av att det finns mycket forskning på hur 

informationssäkerhetshantering kan skötas på individnivå/användarnivå. Att ha ett 

organisatoriskt perspektiv handlar om vilka säkerhetsåtgärder organisationen 

implementerar, vilken bild organisationen i helhet har av informationssäkerhet och hur 

organisationen förhåller sig till olika hot.  

Ämnet informationssäkerhet är väldigt brett, valet gjordes att endast kolla på hur 

interna och externa hot kan påverka mindre företag. Inom informationssäkerhet finns 

det en stor mängd interna och externa hot, valet gjordes att diskutera de största 5 

externa hoten i bakgrundskapitlet och 5 av de största interna hoten och se hur dessa är 

kopplade till varandra och vad riskerna är samt vad konsekvenserna blir vid hantering 

av dessa hot. .  

3.3 Förväntat resultat  

Det förväntade resultatet är att ge insyn till hur mindre organisationer förhåller sig till 

olika interna och externa informationssäkerhetshot och hur de påverkas av dem. 

Resultatet förväntas ge mer kunskap över mindre organisationer i kontrast till de 

studier som finns nu som fokuserar mer på större organisationer.  
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4. Metod 

I detta kapitel diskuteras vilken metod som har valts som mest passande för studien och 

för att besvara frågeställningen i problemområdet samt etiska aspekter kring arbetet. 

Kapitlet beskriver även hur genomförandet av intervjuer har gått till.  

4.1 Metodval  

Den kvantitativa forskningsmetoden innebär oftast att en enkätundersökning 
genomförs, det kan vara bra att vara bra att använda en kvantitativ undersökning när 
statistik ska presenteras. Det handlar i stora drag om att generalisera resultat och se 
trender, helst ska undersökningen innehålla kvantifierbara enheter för att sedan de lätt 
ska kunna mätas. I kontrast till den kvantitativa metoden så kan den kvalitativa 
forskningsmetoden tillföra ett större djup till studien. En kvalitativ studie innebär en 
mer tolkande approach på grund av att forskaren gör tolkning och insamling av 
information på samma gång. Kvalitativt ger större möjlighet att ha en öppen intervju där 
följdfrågor kan ställas beroende av hur forskaren tolkar respondentens frågor. (Patton 
2015) 
Valet gjordes att använda den kvalitativa forskningsmetoden på grund av det djup det 

tillför till studien och större möjligheter till flexibilitet med följdfrågor. Inom 

intervjuaspekten av en kvalitativ studie finns det tre tillvägagångssätt eller 

designstrategier som kan väljas beroende av hur studien ska se ut. (Patton 2015)  

 Emergent design flexibility 

 

Med denna strategi öppnas möjligheter till att undersökningen är 

anpassningsbar. Beroende av olika situationer är forskaren öppen att ställa 

diverse följdfrågor eller ändra spår på intervjun. I kontrast till att vara låst i en 

färdig struktur är det möjligt att anpassa.  

 

 Purposeful sampling 

 

Denna insamlingsstrategi fokuserar på att välja en specifik målgrupp att 

intervjua, vilket ska vara av intresse av det fenomen som ska undersökas. Det är 

upp till forskaren att döma vilka respondenter är av intresse och inte.  

 

 Naturalistic inquiry 

 

Den naturalistiska approachen är en approach som används för att skapa en 

helhetsbild av det som forskas inom. Genom att observera verkliga situationer 

ska forskaren sedan tolka och analysera resultaten.  

Valet för denna studie var att använda Emergent design flexibility som approach, 

anledningen bakom detta var att strategin möjliggör anpassningar och förändringar 

under intervjuerna. Istället för att vara låst i en struktur kan semi-strukturerade 

intervjuer genomföras om vilken bild olika organisationer har om interna och externa 
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hot inom informationssäkerhet. Detta gör att följdfrågor kan ställas angående svaren, 

och likt den kvalitativa forskningsmetoden ge mer djup till studien.  

Metodval för datainsamling blev semi-strukturerade intervjuer. Syftet bakom detta val 

var att utgå från den litteraturen som samlats in och samla in ytterligare information 

som är mer djupgående och besvarar saker som inte har framgått i litteraturen i 

bakgrundskapitlet.  

Som analysstrategi valdes den induktiva analysstrategin. I kontrast till den deduktiva 

analysstrategin där det finns en tydlig hypotes eller teori att utgå ifrån, den induktiva 

analysstrategin lägger istället större fokus på att samla in information, sedan analysera 

och till sist dra slutsatser. Vid en induktiv analysstrategi kan intervjufrågorna bli mer 

flexibla baserat på hur intervjuaren observerat respondentens svar. Detta val blev också 

naturligt med valet av en kvalitativ studie på grund av dess anpassningsbara och 

djupgående natur. Genomgående med alla metod och analysval har anpassningsbarhet 

och djuphet värderats som bra egenskaper i valen då ingen hypotes har existerat från ett 

tidigt skede. (Patton 2015) 

 

4.2 Forskningsstrategi 

Valet gjordes att använda fallstudier som forskningsstrategi. Fallstudien innefattar 

initialt en litteraturstudie för att hitta existerande teorier inom ämnet 

informationssäkerhet generellt och interna samt externa informationssäkerhetshot. 

Sedan kommer semi-strukturerade intervjuer att genomföras. 

 

Figur 1.0 Vetenskaplig metod 

4.3 Etiska aspekter  

Etiska espekter är viktigt att ha i åtanke, speciellt vid forskning om 

informationssäkerhet på grund av att en del verksamheter anser att brister som de 

tillhandahåller inte bör offentliggöras för att skydda organisationens intresse.  

Hermerén (1986) beskriver fyra krav som  vara viktiga att ha i åtanke vid ett 

genomförande av en intervju.  

 Samtyckeskravet: Beskriver att deltagare erhåller rättigheten att bestämma över 

sitt deltagande i intervjun.  

Litteraturstudie Intervjuer Analys
Resultat och 

slutsats
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 Informationskravet: Beskriver att forskaren ska informera respondenterna om 

forskningens syfte. 

 Konfidentialitetskravet: Beskriver att uppgifter om att personuppgifter som 

samlas in ska ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett säkert sätt. 

 Nyttjandekravet: Beskriver att uppgifter som samlas in får ändas användas i 

forskningsmål.   

Hänsyn ska tas av alla dessa 4 krav under studiens gång för att förstärka det etiska 

perspektivet på studien.  

4.4 Genomförande   

Intervjuerna genomfördes med en semi-strukturerad intervjustrategi. Denna strategi 

innebar att följande 5 frågor inkluderades i varje intervju men även finns möjligheten 

för följdfrågor. Tanken är att ställa så många följdfrågor som det går för att utvinna så 

mycket relevant information som möjligt av respondenterna.   

1. Vad är de största interna informationssäkerhetshoten mot er organisation 
respektive de största externa informationssäkerhetshoten? 
  

2. Vad gör ni idag för att skydda er mot dessa hot? 
Tycker ni det räcker?  

  
3. Hur har er organisation påverkats av informationssäkerhetshot/cyberattacker? 

Har ni förlorat väsentlig data exempelvis? 
  
4. Hur ofta upplever ni att ni utsätts för externa / interna attacker?  

  
5. Har er personal gått igenom någon slags utbildning inom informationssäkerhet? 

Det kan vara en kort genomgång till en mer omfattande utbildning.   
 

Syftet med dessa frågor är att besvara frågeställningen och ge klarhet till hur mindre 

företag förhåller sig till diverse informationssäkerhetshot. Detta förklarades även för 

respondenten. Tanken är att presentera Whitman och Mattords (2015) lista på de fem 

största externa hoten och de fem största interna hoten och jämföra med respondentens 

uppfattning.  

Intervjuerna genomfördes över mail, telefon samt Skype, intervjuerna över telefon och 

skype spelades även in och kunde sedan svaren transkriberas. Transkriberingen 

genomfördes med att inkludera svaren från de 5 huvudfrågorna och sedan alla 

följdfrågor som rörde ämnet efter att ha lyssnat på samtalet. Alla samtal lyssnades 

igenom ett flertal gånger för att försäkra sig om att ingen viktig information från 

respondenten missades. Allt som inte var relevant för ämnet och rapporten 

exkluderades, exempelvis som småprat eller hur länge intervjun skulle pågå.  

Respondenterna informerades hur intervjun skulle gå till och ungefär hur länge 

intervjun skulle pågå vilket var estimerat till 20-30min. Samtliga intervjuer pågick i 25-
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45 minuter. Respondenterna informerades även om vilka etiska aspekter som skulle tas 

i hänsyn i förhållande till intervjun och hur uppgifterna skulle hanteras. Detta var något 

som ansågs vara väldigt viktigt att respondenterna skulle förstå för att inte äventyra 

resultatet av studien.  

4.5 Analyserandet av insamlad information 

Insamlad information från de semi-strukturerade intervjuerna och information från 

bakgrundskapitlet kommer att analyseras och jämföras löpande.  Den flexibilitet som 

kvalitativ forskningsmetod ger kommer att ge möjlighet till att analyserandet av 

insamlad data sker under arbetets gång. Vid en tydlig koppling mellan intervjusvar och 

bakgrundskapitlet kommer detta att analyseras och jämföras.. Allt som inte rör ämnet 

eller som är irrelevant till studien kommer att exkluderas under transkriberingen. 

Tanken är att det som står under kapitlet materialpresentation ska kort och koncist 

innehålla relevant information till studien som sedan kan analyseras i förhållande till det 

som presenteras i bakgrundskapitlet. Analyserandet sker genom att basera den fakta 

och teori som bakgrundskapitlet ger som grund och sätta den i förhållande till 

intervjusvaren. Efter materialpresentationskapitlet och analyskapitlet är klara kommer 

resultatdelen av rapporten att utformas baseras på de föregående kapitlen. Analysen 

sker i olika kategorier tillhörande subkategorier inom informationssäkerhet, detta inom 

interna och externa hot.  

4.6 Val av respondenter  

Valet av respondenter blev att intervjua informationssäkerhetsansvarige på varje 

företag. Syftet med detta val var att välja den person på varje företag som har störst 

insyn till olika säkerhetshot och i hur stor utsträckning de förekommer. För att besvara 

frågeställningen och det uttalade problemområdet valdes just denna typ av respondent 

för intervjuer. Samtliga intervjuer pågick i 25 minuter till 45 minuter.  

Det första företaget som intervjuades är en tillverkande industri i Hälsingland, med en 

omsättning med 45 anställda. Rollen respondent 1 hade i företag var IT-konsult 

/informationssäkerhetsansvarig. Det andra företaget som intervjuades är en säljare av 

gymutrustning i Hälsingland, med en omsättning på ca 50 miljoner per år med 37 

anställda. Rollen respondent 2 hade i företaget var It-

tekniker/informationssäkerhetsansvarig. Det tredje företaget som intervjuades var en 

återförsäljare I Hälsingland med 20 anställda.  Rollen respondent 3 hade i företaget var  

IT-tekniker som var ansvarig över informationssäkerheten.  Det fjärde  företaget var 

också ett industriföretag i Hälsingland med ungefär 47 anställda.  Rollen respondent 4 

hade inom företaget var IT-Chef. Det femte företaget  som intervjuades var också ett 

industriföretag i Hälsingland med ungefär 40 anställda . 
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5 Materialpresentation 

Syftet med intervjuerna som presenteras i detta kapitel var att försöka utvinna så 

mycket information som möjligt gällande hur små företag förhåller sig till 

informationssäkerhet. Med fokus på det som presenteras i bakgrundskapitlet, Whitman 

och Mattords (2015) lista på de största externa och interna hoten kommer detta kapitel 

att delas upp i kategorier med tillhörande subkategorier inom interna och externa 

informationssäkerhetshot.   

5.1 Interna hot  

De interna hoten som exkluderas i detta kapitel är obehörig informationssamling samt 

obehörig åtkomst av rättigheter. Anledningen bakom varför dessa exkluderades var på 

grund av att obehörig informationssamling och stöld av informationstillgångar på plats 

sammanfattades som ett hot då båda inkluderar stöld av information på något sätt. 

Obehörig åtkomst av rättigheter tas upp i externa hot inom materialpresentationen då 

hotet överlappar både internt och externt, detta hot kan gälla det externa hotet BYOD 

och därav valdes detta att endast inkludera i externa hot.  

Nedan presenteras två figurer presenteras, den första (figur 2.0) representerar 

hotbilden i Whitman och Mattords (2015) studie och den andra (figur 3.0) representerar 

en mer sammanfattad version baserat på hur mindre företag upplever interna 

informationssäkerhetshot där obehörig informationssamling och obehörig åtkomst av 

rättigheter har exkluderats.  

 

Figur 2.0 Whitman och Mattords (2015) hotbild inom interna informationssäkerhetshot 

 

Figur 3.0 Hotbilden inom mindre företag sammanfattade.  
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Figur 2.0 och 3.0 ovan representerar förändringen i hur kategoriseringen kommer att 

presenteras i detta kapitel.  Hotet om oförmågan att följa etablerad policy har 

formulerats om till shadow security. Hotet om avslöjanden på grund av otillräcklig 

utbildning har kortats ned till benämningen brist på utbildning. Hotet obehörig åtkomst 

eller obehörig användning av rättigheter har flyttats till externa hot. Hoten obehörig 

informationssamling och stöld på plats.  

 

5.1.1 Shadow security 

Samtliga respondenter nämnde att anställd personal ansågs vara det största interna 

hotet, kopplat till slarv. Respondent 1 beskriver att slarv ofta sker av okunskap i 

datahantering vilket innebär att de anställda kan använda mail och affärssystem på sätt 

som går emot policyn, detta kan vara för privata syften. Respondent 3 beskrev som 

respondent 1 att användarna utnyttjade IT-systemet för egna intressen och inte för 

företagsrelaterade anledningar. Respondent 2 beskriver att slarv kan förekomma 

gällande egen IT-personal med uppdateringar, rensning av gamla konton som kan 

användas av andra. Respondent 2 beskriver att det är lätt att fuska med datasäkerhet för 

att få en lättare IT-miljö, genom en metafor beskriver respondenten handlingen ”En 

takläggare lägger taket dubbelt så snabbt utan säkerhetslinor att trassla med, det är 

också billigare.” Respondent 4 och 5 beskriver att det inte synbart har lett till en lyckad 

attack men att det förmodligen förekommer ibland att användarna slarvar med den 

etablerade informationssäkerhetspolicyn.  

5.1.2 Stöld av informationstillgångar 

Stöld av informationstillgångar klassas här som organisatoriska tillgångar som blivit 

stulen av någon obehörig.  

Respondent 1 svarar under intervjun att en illvilja av en anställd kan förekomma om 

anställningen upphör, detta kan innebära att en anställd tar med sig information till en 

konkurrent om de börjar jobba åt någon annan arbetsgivare. Respondent 1 beskriver att 

deras organisation har blivit drabbad av stöld av information tidigare av en före detta 

anställd som har tagit företagsinformation från ett mailkonto till sin nya arbetsgivare. 

Respondent 2 säger att de också förmodligen har blivit drabbad av detta, men att det är 

svårt att bevisa och spåra. Respondent 1 berättar att stöld av information kan vara mer 

förödande och att det är svårt att upptäcka innan skadan redan är skedd. Respondent 2 

nämner stöld av information som det största interna hotet samtidigt som slarv i 

datahantering. Respondent 3 beskriver inte någonting om att en intern stöld av 

information, endast att organisationen har blivit stulna på datorer som innehöll viktig 

information. Respondent 4 och 5 beskriver att de inte har blivit drabbad av stöld av 

information, men båda beskriver att det är svårt att veta och bevisa. Respondent 4 säger 

”Nej, vi har klarat oss, vad vi vet. Man brukar säga att det finns två läger, de som vet att 

de har blivit hackade och de som har blivit hackade men inte upptäckt det ännu”.  
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5.1.3 Brist av utbildning  

Samtliga respondenter som deltog i studien har svarat på att anställda är det största 
interna informationssäkerhetshotet. Respondent 1 och 2 beskriver att de anställda inte 
har fått någon utbildning inom informationssäkerhet men att det förmodligen skulle 
förhindrat mycket slarv och genvägar i datahanteringen. Respondent 3, 4 och 5 nämner 
att de anställda får någon typ av utbildning inom informationssäkerhet. Samtliga 
respondenter beskriver att de tror att med mer utbildning skulle interna hot som 
shadow security minskas. Respondent nämner i intervjun ”Nej, mer utbildning och 
oftare behövs då hoten ändrar karaktär, hoten ändras hela tiden.  Det behövs bättre 
rutiner för handhavandet av datasystemet.” Respondent 5 beskriver att de interna och 
externa hoten korrelerar med varandra, stress och kompetensbrist av användare leder 
till en lyckad attack.  
 

5.2 Externa hot   

De externa hoten som inkluderas i detta kapitel är baserat på vad respondenterna anser 

är de största externa hoten inom informationssäkerhet.  Whitman och Mattord (2015) 

beskriver 5 hot. De som exkluderades i detta kapitel är stöld av informationstillgångar 

och obehörig informationssamling då dessa hot diskuteras i 5.1 om interna hot. Varför 

stöld av information faller inom kategorin om interna hot var på grund av att detta 

beskrivs av respondenterna som vanligast genomfört av en tidigare anställd. Hotet 

avsiktlig skada eller förstörelse av informationstillgångar klassificieras här som 

ransomware på grund av att ransomware  krypterar data vilket gör den oanvändbar 

(Cisco 2018). Webbplatsbedrägeri klassificeras som phishing istället på grund av att 

phishing ofta ingår i handlingen av något slags webbplatsbedrägeri, men att phishing 

också inkulderar andra steg i ett försök att få tillgång till information (Ohaya 2006).  

Hotet obehörig åtkomst eller obehörig användning av rättigheter har ändrats om till 

hotet BYOD på grund av samma natur i hoten. Ett exempel på detta är om en anställd 

kopplar upp sig på företagsnätverket med sin telefon och utsätter företag för potentiella 

informationssäkerhetshot. Obehörig användning av rättigheter är någonting som 

beskrivs både som ett externt och internt hot i Whitman och Mattords (2015) lista. Detta 

kommer nu endast att klassificeras som ett externt hot på grund av att hotet innebär att 

externa enheter tas med till företaget. Detta kommer att simplifiera resultaten då det 

blir en tydlig uppdelning i upplevda interna och externa hot.  

På nästkommande sida presenteras två figurer, en figur är på Whitman och Mattords 

(2015) lista om vilka externa informationssäkerhetshot som anses som störst, samt en 

till figur som har blivit mer sammanfattad och förtydligad och representerar hur externa 

hot kommer kategoriseras i materialpresentation och analysen.    
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Figur 4.0 Whitman och Mattords (2015) största externa hot inom informationssäkerhet 

 

Figur 5.0 De största informationssäkerhetshoten sammanfattade. 

 

Baserat på figur 4.0 och 5.0  figurer sker en tydlig förändring i hur de externa hoten 

kategoriernas i detta kapitel. Hoten obehörig informationssamling och stöld har 

förflyttats till kategorin interna hot. Hotet som inkluderar avsiktlig skada eller 

förstörelse av informationstillgångar har formulerats om till ransomware. Hotet som 

inkluderar webbplatsbedrägeri har formulerats om till phishing. BYOD har också 

inkluderats i den nya kategoriseringen own devices och liknar hoten obehörig åktomst 

av rättigheter som inkluderas i Whitman och Mattords (2015) lista.   

5.2.1 Ransomware  

Respondent Respondent 1, 2 och 3 beskriver att de har blivit drabbad av en ransomware 
attack. Respondent 1 och 2 säger under intervjun att de inte har förlorat data utan 
istället den tid det har tagit att återfå data. Respondent 3 beskriver att de har blivit 
drabbad av ransomware utan att ha lyckats få tillbaka den förlorade datan. Respondent 
4 och 5 har aldrig blivit drabbad av en lyckad ransomware attack utan bara försök, trots 
detta beskriver respondent 4 och 5 att ransomware är det största externa hotet, detta 
gör även respondent 2.  
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Stöld av mobil / laptop / 
tablet och kopplade 

informationstillgångar. 
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5.2.2 Phishing 

Respondent 1 och 2 beskriver att anledningen bakom de lyckade ransomware attacker 

de upplevt har varit en phishing attack. Samtliga respondenter beskriver att attacker 

som phishing och ransomware sker dagligen men att de sällan upplever en lyckad 

attack. Respondenterna beskrev inte en stor tydlig hotbild av en phishing attack förutom 

i ransomware sammanhang.  Respondent 3 säger detta under intervjun ”Ja, phishing 

upplevs ofta där användare blir länkade till felaktiga siter för att lämna sin information”. 

Samma respondent beskriver att phishing upplevs mycket oftare än interna hot.  

5.2.3 Bring your own devices  

Respondent 1 beskriver att de har olika typer av nätverk för att skydda sig mot hotet 

BYOD, olika användare har olika nätverk för att dela in klienters åtkomst till 

information. Respondent 1, 2 och 5 beskriver att de styr användarna genom olika 

behörigheter och rättigheter och anser att detta är ett bra skydd mot eventuella externa 

och interna informationssäkerhetshot.  

Respondent 1 beskriver att det största externa informationssäkerhetshotet är konsulter, 

kunder, leverantörer. Respondent 1 menar att BYOD är det största externa hotet, om 

någon extern person tar med sig en egen enhet och kopplar upp sig mot 

företagsnätverket. Respondent 3 nämner att det största hotet är dåligt uppdaterat skydd 

som antivirus och brandväggar.  

5.3 Beslut och prioriteringar 

Respondent 4 uppfattade att inom deras organisation hade ledningen inom företaget en 

större koll på informationssäkerheten än resterande anställda. Detta skiljer sig från 

resterande av respondenterna som alla svarade att ledningen inte hade större koll på 

informationssäkerheten inom företaget jämfört med de anställda. Respondent 2 

beskriver att anledningen bakom detta är dels att större företag har fler resurser på att 

anställa en IT-säkerhetschef som då anses vara med i ledningen och därav kan delta i 

samtal och möten med ledningen angående budget och säkerhetsfrågor. Samtliga 

respondenter nämnde under intervjun att anledningen bakom varför att 

informationssäkerhet inte är en större prioritet är en resursfråga. Respondent 4 

beskriver även att många inte erhåller kunskapen om varför det är viktigt att skydda sig 

mot diverse informationssäkerhetshot och vad konsekvenserna kan innebära. 
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6. Analys 
Analyserandet av datainsamlingen utfördes med att materialpresentationen och 

litteraturen som presenteras i bakgrundskapitlet. Analyserandet delas upp i kategorier 

tillhörande subkategorier med fokus på interna och externa informationssäkerhetshot.  

6.1 Interna hot  

6.1.1 Shadow security 

 

I Whitman och Mattords (2015) studie där de listar upp de första 5 största interna 

informationssäkerhetshoten är oförmågan att följa etablerad policy . Samtliga 

respondenter i studien svarade på frågan genom att säga att de största interna hoten är 

de anställda och att det ofta sker av slarv, okunskap och genvägar i datahantering som 

sedan definieras enligt respondenten som att gå emot uttalad policy. Denna syn på de 

största interna hoten stämmer överens med Whitman och Mattords (2015) studie som 

listar ”Oförmåga att följa etablerad säkerhetspolicy” som det största interna 

informationssäkerhetshotet.   

Kirlappos et al. (2015) studie om ”Shadow security” beskriver att det finns olika 
anledningar att gå emot uttalad policy, bland annat att det kan underlätta arbetsflödet. I 
detta fall beskriver respondent 1 och 3 att anställda kan gå emot policyn för privata 
syften. Respondent 2 nämner i intervjun att det är lätt att fuska med datasäkerhet 
respondenten beskriver handlingen som följande ”En takläggare lägger taket dubbelt så 
snabbt utan säkerhetslinor att trassla med, det är också billigare.” Denna metafor 
överensstämmer med vad Kirlappos et al. (2015) säger om ett snabbare arbetsflöde.  
 

6.1.2 Stöld av information  

Stöld av information klassas här som organisatoriska tillgångar som blivit stulen av 

någon obehörig.  

Whitman och Mattord (2015) beskriver att det fjärde största interna hotet är obehörig 

informationssamling och det femte största hotet är stöld på plats av organisatoriska 

tillgångar.  Tre av fem respondenter nämnde att det hade blivit bestulna på information, 

varav en av dem hade blivit bestulna på datorer.  En av anledningen bakom interna 

informationsstölder beskrevs av respondent 1, 2 och 3 som en illvilja av en anställd att 

gå med informationen till ett annat företag, exempelvis att en anställd del med sig av sitt 

gamla mailkonto. Denna typ av hot beskrevs av respondenterna som ett hot som är svårt 

att upptäcka, spåra och bevisa. Vid en jämförelse med företaget ChoicePoint som blev 

utsedd av en attack där känsliga uppgifter blev stulna, och respondentens svar om 

stulen information verkar det svårt att upptäcka hur informationen blir stulen. 

ChoicePoint kunde inte identifiera exakt hur deras information kunde lämna företag 

(Polstra 2005). Som respondenten svarar i fråga 4 är det möjligt att liknande attacker 

inte upptäcks förens det är försent vilket styrker faktumet att det är svårt att veta exakt 
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hur ett hot som stöld av information genomförts och till följd av detta är det svårt att 

skydda sig mot just detta hot. Respondent 4 beskriver hur hanteringen kan gå till med 

denna mening ”Man brukar säga att det finns två läger, de som vet att de har blivit 

hackade och de som har blivit hackade men inte upptäckt det ännu”.  

 

6.1.3 Brist på utbildning 

Avslöjanden på grund av otillräcklig utbildning är det andra största hotet på Whitman 

och Mattords (2015) lista för största interna informationssäkerhetshot. Enligt Ciscos 

(2018) cybersäkerhetsrapport finns det en brist på utbildning inom 

informationssäkerhet på mindre företag. Detta kan leda till en ovisshet hur olika hot ska 

hanteras. Samtliga respondenter svarade under intervjun att deras uppfattning var att 

om en större prioritet hade lagts ned på informationssäkerheten hade hot som 

exempelvis shadow security hindrats mer.  Under intervjuerna framgick det tydligt att 

det alltid finns mer att göra angående utbildningsaspekten men att det är en 

kostnadsfråga om det skapar något slags mervärde. Alla respondenter utom 1 beskrev 

att det skulle hjälpa att minska hot om de anställda skulle få mer utbildning, men att det 

är kostnad resurser och tid. Detta framgår också i litteraturen där Tu och Yuan (2014) 

beskriver informationssäkerhet som en kostnadsfråga.  

6.2 Externa hot  

6.2.1 Ransomware  

Ransomware är ett av de tre största informationssäkerhetshoten enligt Ciscos (2018) 

cybersäkerhetsrapport, detta är något som inte anses vara ett lika stort hot för större 

företag. Respondent 2, 4 och 5 ansåg att ransomware var det största externa 

informationssäkerhetshotet för dem även fast respondent 4 och 5 aldrig har blivit 

drabbad av en lyckad attack. Anledningen bakom varför det anser att det är det största 

externa hotet kan bero på att mindre företag inte råd med att bli av med väsentlig data, 

detta gör även att det är större sannolikhet att ett mindre företag betalar lösensumman 

får att få tillbaka data (Cisco 2018). 

6.2.2 Phishing 

Webbplatsbedrägeri ett stort externt informationssäkerhetshot (Whitman och Mattord 

2015). Webbplatsbedrägeri är ett hot som oftast innefattar informationssäkerhetshotet 

Phishing. (Ohaya 2006). Som tidigare nämnt beskriver respondenterna i intervjun att 

ransomware anses som ett stort hot.  Respondent 1 och 2 nämner att phishing var 

anledningen bakom de lyckade ransomware attacker de upplevt. Samtliga respondenter 

beskriver att attacker som phishing och ransomware sker dagligen men att de sällan 

upplever en lyckad attack. Enligt Ohaya (2006) är phishing ett väldigt vanligt hot, Cisco 

(2018) nämner i sin rapport att phishing är ett av de tre största hoten för ett mindre 

företag och att ransomware ofta sprids genom en phishing attack. Det visar en tydlig 
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koppling på att ransomware och phishing är två externa hot som korrelerar mycket med 

varandra.  

6.2.3 BYOD  

Respondent 1 besvarar att de största externa hoten är konsulter, kunder, leverantörer 

och service. Respondenten menar att ”Bring your own devices” eller ”BYOD” bedöms 

inom deras verksamhet som det största externa hotet och inte hot som Phishing och 

ransomware, även fast respondenten beskriver att dom blivit utsatt för sådana hot och 

drabbade och av lyckade attacker. Detta är något som inte nämns i Whitman och 

Mattords (2015) lista över de fem största externa hoten. Whitman och Mattord (2015) 

nämner däremot att företag anser att BYOD är ett stort hot som en specifik teknik, men 

klassar inte detta som ett externt hot i studien.  Eftersom BYOD innebär att en extern 

enhet tas med till företaget och utsätter det för hot externt kommer detta klassificeras 

som ett externt hot.  

6.3 Beslut och prioriteringar  

Under intervjuerna diskuterades olika aspekter av ett mindre företag  i förhållande till 

resurser, budget, beslut, prioriteringar och hur mindre företag förhåller sig i allmänhet 

till informationssäkerhet på ett mindre företag. Detta ansågs vara en viktig punkt att 

inkludera i rapporten då allt detta bidrar till varför informationssäkerhetsmiljön ser ut 

som den gör i just ett mindre företag. 

Samtliga respondenter under intervjuerna beskrev att det finns olika säkerhetsåtgärder 

som kan göras för att förbättra informationssäkerheten men att de inte genomförs på 

grund av det är en kostnadsfråga för verksamheten och att större fokus istället ligger på 

att producera. Respondent 1 säger detta om prioriteringen i ett mindre företag ”Det är 

en kostnadsfråga, den största fokusen ligger på att producera. Allt annat kommer i andra 

hand”. Som Tu och Yuan (2014) beskriver så måste organisationen överväga vilka 

säkerhetskontroller som ska implementeras på grund av höga pressen av 

implementationskostnader. Det blir tydligt att i synnerhet mindre företag inte kan lägga 

alltför stor fokus på informationssäkerhet på grund av implementationskostnaderna. 

Respondent 2 nämner under intervjun att ett större företag har mer IT-resurser i form 

av olika hierarkier med IT-avdelningar. Enligt en respondent kan detta innebära att 

företaget kan ha tilldelat specifika roller till en IT-informationssäkerhetsansvarig. Större 

företag kan då ha mer påverkan på informationssäkerheten till följd av en inkludering av 

informationssäkerhetsansvarig på möten angående budget och prioriteringar. På ett 

mindre företag inkluderas ofta inte IT-ansvarige på möten, denna aspekt kan bidra till 

att informationssäkerhet blir en mindre prioritet i mindre företag.  

 

.  
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7. Resultat  

Whitman och Mattords (2015) lista ger bara översikt över största hoten, det ger ingen 

insikt över varför just de hoten är dem största. Denna lista är också skapad baserat på 

intervjuer med större företag med fler resurser. Hotbilden kan se väldigt annorlunda ut 

för ett större företag jämfört med en mindre företag på grund av begränsade resurser 

och människor med kunskap över informationssäkerhet.  I detta kapitel kommer 

resultatet av den genomförda studien att presenteras samma figurer som presenterades 

i materialpresentation .  

7.1 Interna hot 

Figur 6.0 Resultat av de största externa informationssäkerhetshoten i ett mindre företag. 

Färgerna av dessa hot representerar vilket internt hot som anses som störst och vilken 

som anses som mindre stort. Röd anses vara störst, gult mindre stort och grönt minst. 

7.1.1 Shadow Security 

Hotet om oförmågan att följa etablerad policy som även kallas shadow security har 

framgått som ett stort internt hot för mindre företag.  Samtliga respondenter under de 

semi-strukturerande intervjuerna nämner att det största interna hotet för deras företag 

är just slarv genvägar i datahantering. Respondent 2 beskriver detta som att ”fuska med 

datasäkerhet för att få en lättare IT-miljö”. I ett mindre företag verkar det lättare att falla 

in i kulturen att effektivisera arbetsflödet trots regleringar, en respondent under 

intervjun beskriver att produktionen är det viktigaste och allt annat bortprioriteras. 

Eftersom det är svårare för ett mindre företag att lägga resurser på utbildning av 

personal inom informationssäkerhet, blir det en större sannolikhet att slarv i 

datahantering förekommer. Denna koppling med utbildning och shadow security 

beskriver också Kirlappos et al. (2015) där de beskriver att de anställda ofta inte vet 

konsekvenserna av vad en oförmåga att följa policyn kan innebära.  

7.1.2 Brist på utbildning inom informationssäkerhet  

Brist på utbildning inom informationssäkerhet i mindre företag är något som är väldigt 

tydligt. Samtliga respondenter svarade under intervjun att mer utbildning hade bidragit 

till en minskad risk av lyckade informationssäkerhetshot.  Som tidigare beskrivet kan 

inte mindre företag prioritera informationssäkerhet på samma sätt som ett större 

Shadow security Brist på utbildning 
Stöld av 

informationstillgångar
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företag på grund av en diskrepans i resurser. Respondent 4 beskriver också att 

ytterligare en anledning de inte lägger större fokus på utbildning inom 

informationssäkerhet är att det inte ska bli för betungande och för de anställda och att 

de inte kommer att ta in informationen om de inte är intresserad. Det framgick att brist 

på utbildning var ett av de största hoten, men inte det största. Eftersom samtliga 

respondenter beskrev att det kunde läggas större fokus på detta interna hot ansågs 

detta vara det näst största.  

Mindre företag har i allmänhet inte utbildad personal för att hantera 

informationssäkerhetshot Cisco (2018). Det blir tydligt att detta är ett av de största 

interna hoten för ett mindre företag, det stämmer överens med litteraturen som 

diskuteras där avslöjanden på grund av otillräcklig utbildning listas som ett av de fem 

största interna hoten (Whitman och Mattord (2015). Hotet av brist på utbildning är ett 

hot som påverkar andra interna hot, om det anställda är ovetandes hur de ska hantera 

systemet kan saker som slarv och genvägar ske och till följd av detta kan en lyckad 

attack ske mot företaget (Kirlappos et al. 2015).  

7.1.3  Stöld av informationstillgångar 

Stöld av informationstillgångar är något som framgick som ett internt hot som är stort. 

Det är tydligt hur de föregående hoten om slarv och brist på utbildning kan påverka att 

stöld av informationstillgångar blir en lättare möjlighet för potentiella förbrytare. Finns 

det ett hål i säkerhetsprocesserna finns det alltid en möjlighet att någon kan utnyttja 

detta. 60% av de som ställde upp i intervjun hade blivit drabbad av stöld av information. 

Anledningen bakom att detta skedde visade sig vara att de anställda kan av illvilja ta 

med sig information från företaget och överlämna till ett annat. Det beskrevs också 

tydligt av respondenterna att denna typ av obehörig informationsöverlämning var 

väldigt svår att spåra och bevisa, detta kan ske utan att företaget ens vet om att det har 

hänt. Denna sorts hot inträffar större företag på en större skala som erhåller fler 

resurser och bättre informationssäkerhetsprocesser (Polstra 2005). Att detta sker 

mindre företag är ingen överraskning. En respondent beskrev i intervjun att detta är ett 

hot som anses som förödande och att det inte behöver upptäckas förens det är försent.  

Sammanfattningsvis är hotet av stulen information svårt att spåra och bevisa, men kan 

vara väldigt skadligt när väsentlig data blir stulen. Om hoten de anställda följer policyn 

och är väl utbildad minskar det att chansen att information blir stulen av någon 

obehörig, detta är också en anledning ansågs detta hot vara minst störst av alla.  

7.1.4 Övriga kommentarer gällande interna hot 

En allmän insikt om interna hot blev att flera interna hot korrelerar med varandra. 

Avslöjanden på grund av otillräcklig utbildning kan leda till att en policy inte följs, då de 

anställda kanske inte riktigt förstår konsekvenserna av att inte följa 

informationssäkerhetspolicyn. Med detta synsätt är informationssäkerhetshotet shadow 

security och brist av utbildning två interna hot som korrelerar starkt med varandra. 

Detta kan även sägas om stöld av informationstillgångar, som är ett hot som kan 
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korrelera med oförmåga att följa policy. Alla de tre interna hoten som diskuteras kan 

beskrivas som kopplade till varandra på något sätt. Det diskuterades även att interna 

hot kan ha en likvärdig eller mer förödande effekt än ett externt hot, trots detta framgick 

det tydligt att en mindre fokus lades på interna hot. En av anledningarna bakom en 

bortprioritering av interna hot visade sig vara en svårighet med att spåra och bevisa när 

ett internt hot som stöld av information eller oförmåga att följa etablerad policy sker.  

7.2 Externa hot 

Nedan presenteras figuren med de tre externa hoten som framgick som de tre största 

externa informationssäkerhetshoten.  

 

 Figur 8.0 Resultat av de största interna informationssäkerhetshoten i ett mindre företag 

 

Färgerna av dessa hot representerar vilket internt hot som anses som störst och vilken 

som anses som mindre stort. Röd anses vara störst, gult mindre stort och grönt minst.  

7.2.1 Ransomware  

I studien framgår det tydligt att det externa hotet ransomware är ett hot som anses som 

stort för mindre företag då de får större konsekvenser av att systemet ligger nere om 

väsentlig data är krypterad. Det är generellt större sannolikhet att mindre företag 

betalar lösensumman av en ransomware attack jämfört med större företag (Cisco 2018). 

3 respondenter av 5 ansåg att ransomware var det största externa 

informationssäkerhethotet för deras företag, på grund av denna grad ansågs det vara det 

största externa hotet i studien.  

7.2.2 Phishing 

Phishing även kallad webbplatsbedrägeri är ett hot som Cisco (2018) nämner som ett av 

de 3 största informationssäkerhetshoten för mindre företag, detta framgick också i 

intervjuerna då alla respondenter som deltog beskriver att de blir drabbade av försök 

till phishing attacker varje dag. 2 av respondenterna beskrev phishing som anledningen 

varför de blev drabbad av en lyckad ransomware attack. Detta är anledningen bakom att 

det ses som det näst största hotet. En lyckad phishing attack kan bidra till en lyckad 

ransomware attack vilket leder till förlust i data permanent eller temporärt. En 

respondent beskriver att phishing upplevs väldigt ofta jämfört med interna hot.  

Ransomware Phishing BYOD
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7.2.2 Bring your own devices 

Detta externa hot upplevdes av en respondent som det största 

informationssäkerhetshotet för deras företag. En anledning bakom varför fler 

respondenter inte upplevde detta som ett stort hot kan bero på grund av att majoriteten 

av respondenter beskrev att de skyddade sig mot detta bra med olika behörigheter och 

styrda användarna för att förhindra denna typ av hot.  

7.3 Beslut och prioriteringar  

I materialpresentationen och analysen diskuterades även hur ledningen i ett mindre 

företag  genomför beslut och prioriteringar i ett mindre företag. En respondent berättar 

att i ett mindre företag förekommer det ofta att den som är IT-ansvarig på företaget inte  

inkluderas i samtal om budget och prioriteringar och till följd av detta inte kan 

poängtera ut saker som bör förbättras inom informationssäkerheten i ett företag. I 

kontrast till detta har ett större företag ofta en IT-chef som sitter med på styrelsemöten  

och gör beslut som gynnar informationssäkerheten på företaget, exempelvis om en 

tydlig brist i informationssäkerhetsprocesser upptäcks kan detta snabbt prioriteras av 

företaget.   
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8.0 Slutsats  

I slutsatskapitlet kommer frågeställningen i studien att besvaras, detta kommer att 

baseras på respondenternas svar i de semistrukturerade intervjuerna samt litteraturen 

från bakgrundskapitlet. Eftersom samtliga respondenter hade någon form av IT-

säkerhetsansvarigroll i företaget anses detta ge insyn till hur ett mindre företag förhåller 

sig till informationssäkerhetshot internt och externt. Den framtagna frågeställningen 

presenteras nedan.  

Till vilken grad påverkas mindre företag av informationssäkerhetshot?  

Den primära frågeställningen är uppdelad i två frågor som presenteras nedan 

Till vilken grad upplever mindre företag interna hot?  

Till vilken grad upplever mindre företag externa hot? 

För att besvara frågeställningen ”Till vilken grad upplever mindre företag interna hot?” måste 

skillnaden mellan interna och externa hot diskuteras. De interna hoten beskrevs av 

respondenterna som svårt att bevisa, upptäcka och spåra. Hoten beskrevs som potentiellt mer 

förödande än externa hot men att de inte förekommer lika ofta. För att besvara 

frågeställningen rangordnades också tre av det största interna hoten som upplevs i ett mindre 

företag. Shadow security eller oförmågan att följa etablerad policy rangordnades som det 

största interna informationssäkerhetshotet baserat på att samtliga respondenter beskrev det 

som det största hotet. Brist på utbildning ansågs vara det näst största hotet på grund av att 

samtliga respondenter ansåg att mer utbildning kunde minska riskerna. Stöld av 

informationstillgångar var det hotet som ansågs vara tredje störst på grund av att 3 av 5 

respondenter hade varit med om någon slags stöld av information på företaget, detta slags hot 

beskrevs i synnerhet som svårt att spåra och bevisa.  

Frågeställningen ”Till vilken grad upplever mindre företag externa hot” besvaras på samma 

vis. Skillnaden mellan externa och interna hot är att de externa hoten beskrevs som att de sker 

dagligen, men att det sällan sker lyckade attacker. Anti-virus och brandväggar kan skydda 

mot de externa hoten men inte mot de interna hoten. De tre största externa hoten rangordnades 

också baserat på vad respondenterna svarade i intervjun. Ransomware ansågs vara det största 

hotet, dels på grund av att tre av fem ansåg att ransomware det var största externa 

informationssäkerhetshotet och tre av fem hade blivit drabbad av en sådan attack. Phishing 

ansågs som det näst största externa hotet på grund av att två av de lyckade ransomware 

attacker som hade skett två företag lyckades på grund av phishing attacker. Detta innebär en 

direkt koppling till det största externa informationssäkerhetshotet, phishing attacker upplevdes 

dagligen enligt flera respondenter. Byod var ett hot som en respondent beskrev som det 

största externa hotet. De andra beskrev att de skyddade sig mot detta hot genom att styra 

användare och rättigheter. 

För att besvara den primära frågeställningen ”Till vilken grad påverkas mindre företag av 

informationssäkerhetshot?” kan det konstateras att mindre företag är lika om inte mer utsatta 
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av interna och externa informationssäkerhetshot som större företag. Med ett begränsat antal 

resurser och tid kan inte mindre företag prioritera informationssäkerhet lika som ett större 

företag. En till bidragande faktor till detta kan vara at IT-chefen på företaget inte blir 

inkluderad i styrelsemöten om budget och prioritering och därav inte kan föra fram idéer om 

hur informationssäkerheten kan förbättras. Sammanfattningsvis kan det beskrivas som att ett 

mindre företag måste generellt fokusera på att producera eller genomföra sin affärsmodell och 

inte på saker som informationssäkerhet. I de inblandade respondenternas fall hade ingen 

större dataförlust skett där de påverkades i en stor grad. Det framgick även i studien att de 

flesta interna hoten korrelerar med varandra och de flesta externa hoten korrelerar med 

varandra samt att dessutom korrelerar de interna och externa hoten med varandra. På grund av 

denna anledning kan det bli en utmaning att sammanställa en topplista på vilka hot som är 

mer potent än andra.  
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9.0 Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer metodval, resultat, etik samhälleliga aspekter, 

vetenskapliga aspekter och potentiell framtid forskning att diskuteras.  

9.1 Metodval 

Denna studie har genom en fallstudie genomförts med en granskning av vetenskaplig 

litteratur inom informationssäkerhet och semi-strukturerade intervjuer. Litteraturen 

har inkluderat både hur större företag förhåller sig till informationssäkerhet och hur 

mindre företag förhåller sig till informationssäkerhethot med fokus på interna och 

externa hot. Den litteraturen som tillhandahölls har inte beskrivit mycket djup kring 

interna och externa hot och hur företag beskriver dem och därav har intervjuerna varit 

ett starkt supplement i studien. Varje intervju pågick i 25-45 minuter. Det var endast 

fem intervjuer som genomfördes men eftersom det var semi-strukturerade intervjuer 

kunde följdfrågor ställas till respondenternas svar. Frågorna var baserade på den 

vetenskapliga litteraturen som presenterades i bakgrundskapitlet, det framgick tydligt 

vilka interna och externa hot som just varje respondent ansågs vara viktiga och det 

underlättade hur studien strukturerades.  

Valet av en kvalitativ forskningsmetod gav en större insyn på hur mindre företag 

förhåller sig till informationssäkerhet, eftersom många hot korrelerar med varandra kan 

det vara viktigt att fråga vad personen menar med olika hot och vilken kategori ett hot 

faller inom, om det är externt eller internt. Den kvalitativa forskningsmetoden gav 

underlag för att gå djupare in på förståelsen om hur informationssäkerhetshoten 

shadow security, brist på utbildning, stöld av informationstillgångar, ransomware, 

phishing och byod kan påverka ett mindre företag.  

9.2 Resultat  

Resultatet som framtogs av studien kan användas av mindre företag för att sprida 

medvetenhet om hur olika interna och externa hot kan påverka mindre företag och i 

vilken grad de upplevs. Det kan också vara bra för mindre företag att identifiera olika 

hot som det kanske inte har tagit hänsyn till tidigare. Exempelvis kan ett företag tydligt 

se att shadow security är ett hot och att de anställda spelar stor roll i att förbättra 

informationssäkerheten generellt på ett företag. Det framgick under intervjuerna att 

interna hot är svårt att spåra och bevisa och i sin tur svårt att skydda sig emot, men att 

det kan ha minst lika skadlig effekt som en extern attack. Detta är något mindre företag 

kan ta hänsyn till, att möjligtvis skifta fokusen till en mer intern hotbild.  

Det måste dock tas i hänsyn att varje företag skiljer sig från varandra processmässigt 

och hur IT-system används, därav kan inte alla insikter appliceras på alla företag på 

grund av att olika företag har olika förutsättningar gällande informationssäkerhet. 

Skulle alla respondenter vara från samma bransch hade kanske resultatet sett 

annorlunda ut. Hade alla respondenter varit IT-chefer som genomförde ledningsbeslut 

hade också resultatet sett annorlunda ut. Resultatet som togs fram av respondenternas 
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svar stämde till stor del överens med litteratur som togs fram om just 

informationssäkerhet inom mindre företag. Men en stor skillnad kunde synas i 

litteraturen där frågerespondenterna kom from större företag och hade en annan bild av 

olika informationssäkerhetshot. Ett exempel på detta är ransomware som beskrevs som 

ett större hot för mindre företag, detta stämde överens med vad respondenterna 

svarade under intervjun. Eftersom studien bara inkluderade 5 respondenter kan detta 

påverka resultatet då det blir svårt att göra en generalisation baserat på 

respondenternas svar. Dessa fem respondenter kanske besvarar frågorna på ett mycket 

annat sätt om fem andra respondenter skulle ha inkluderats istället, exempelvis kan 

andra respondenter anse att de största hoten är något helt annorlunda än de som 

inkluderades i studien. I efterhand hade fler respondenter skapat en större trygghet till 

att göra generaliseringar i resultaten i studien.  I förhållande till den initiala teorin hade 

det varit intressant att lägga en större fokus på hur de interna och externa hoten 

relaterar till varandra, det framgick att olika interna hot relaterar med olika externa hot. 

En brist på utbildning kan leda till att policyn inte följs vilket kan innebära att policyn 

innefattar att personal inte får klicka på mail med länkar från okända avsändare, detta 

kan i sin tur leda till en lyckad phishing attack och en lyckad ransomware attack. Detta 

är ett exempel på hur ett internt hot leder till ytterligare ett internt hot och sedan två 

externa hot som utsätter företaget för fara. Denna aspekt är något som skulle vara 

intressant att undersöka djupare men som inte gjorde det just under denna studie.  

I studien valdes det att dela upp olika externa hot och externa hot, dessa val diskuteras i 

materialpresentation. Problematiken med att dela upp externa och interna hot är att 

många hot kan anses som både ett externt hot och ett internt hot. Exempelvis hotet 

BYOD eller bring your own devices, om ett extern anställd som en konsult kopplar upp 

sig på företagsnätverket är det svårt att definiera om det är ett externt eller internt hot. 

Denna uppdelning kan anses som subjektiv då valet måste göras angående om det är ett 

internt eller externt hot. I studien gjordes valet att inkludera samma hot under interna 

och externa, för att göra en tydligare lista på vilka få interna hot som anses som stora 

och vilka externa hot anses som stora. Det ansågs därför viktigt i materialpresentationen 

att motivera varför varje hot hamnade under kategorierna externa hot eller interna hot.  

9.3 Etik  

De etiska aspekterna togs upp i intervjun inkluderade de som presenteras nedan. 

Hermerén (1986) 

 Samtyckeskravet 

 Informationskravet 

 Konfidentialitetskravet  

 Nyttjandekravet 

Dessa fyra krav togs i hänsyn under intervjuernas gång. När intervjuerna rör ämnet 

informationssäkerhet är det extra viktigt att ha etiska aspekter i åtanke. Alla intervjuer 

anonymiserades på grund av att verksamheter generellt inte vill dela med sig av olika 
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brister, hur utsatt dom är och hur hotbilden ser ut. För att dessa faktorer inte skulle 

påverka resultatet alls tydliggjordes detta med respondenterna flera gånger. Detta kan 

fortfarande ha påverkat svaren under intervjun om respondenterna inte ville dela med 

sig med för mycket information hur deras företag opererade inom olika 

säkerhetsaspekter. En genomgående fokus på etiska aspekter har erhållits under hela 

studiens gång på grund av vetskapen av att känsliga uppgifter om olika verksamheter 

kommer att tillhandahållas. Den primära fokusen med studien är att göra nytta och inte 

skada.  

9.4 Vetenskapliga aspekter 

Från den vetenskapliga aspekten kan denna studie ses som ett supplement till de teorier 

och studier som redan genomförts inom interna och externa hot inom 

informationssäkerhetshot. Eftersom det är lättare att få tillgång till information om 

informationssäkerhet generellt och i större företag än det är att få tillgång till 

information om interna och externa hot i mindre företag kan denna studie bidra till en 

bättre förståelse.  

9.5 Samhälleliga aspekter 

Denna studie bidrar till generella förståelsen om informationssäkerhet generellt men 

mer specifikt på mindre företag och interna och externa hot. Studien ger en viss insyn till 

varför informationssäkerhetshot ser ut som dem gör och varför kanske inte 

säkerhetsåtgärder implementeras även fast det är tydligt att det skulle förbättra den 

allmänna informationssäkerheten inom ett företag.  

9.6  Framtida forskning  

Denna studie fokuserar primärt på att identifiera hur mindre företag upplever interna och 

externa informationssäkerhetshot och vilka som anses vara dom största. En vidare forskning 

kanske skulle kunna bidra med fler lösningsbaserade förslag på hur informationssäkerheten 

kan förbättras i ett mindre företag nu när de största interna och externa hoten är identifierade. 

Vidare forskning skulle också kunna utforska en specifik bransch kanske, eller jämföra två 

branscher med varandra och vad skillnaden är i hur de förhåller sig till olika interna och 

externa informationssäkerhetshot.  
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