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Sammanfattning 
Fysisk säkerhet är idag en av hörnpelarna när det gäller säkerhetsarbete. Denna säkerhet 
bör tillämpas hos alla företag som vill ha sina tillgångar och viktiga data skyddad. 
Organisatorisk säkerhet och logisk säkerhet är andra säkerhetsaspekter som bör 
kompletteras med den fysiska säkerheten. I detta arbete kommer fysiska 
säkerhetsåtgärder att tas upp och användas i undersökningen. Eftersom litteraturen ger en 
generell bild av dessa samt att företagens aspekter inte tas upp syftar arbetet till att 
kartlägga de fysiska säkerhetsåtgärderna hos företagen, samt att ta reda på om dessa 
säkerhetsåtgärder skiljer sig mellan stora och små företag. Angreppssättet till arbetet har 
varit användande av en intervjuundersökning. Arbetets resultat visar att skillnader 
förekom i olika avseenden men att det även fanns likheter. Största anledningarna till 
användning av en säkerhetsåtgärd berodde på kostnader, relevans och hot. 
 
Nyckelord: Fysisk, säkerhet, säkerhetsåtgärder 
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1 Introduktion 
Dagens säkerhetsarbete handlar mycket om fysiska och logiska skydd. Att idag 
skydda sig mot inbrott är en viktig förutsättning för verksamheter då exempelvis stöld 
av datorer och därmed informationen som finns lagrad innebär en stor fara för 
företagen. Det blir säkerhetsmässigt enklare för personal och ledning om de fysiska 
hoten kan kännas igen och på så sätt i ett tidigt stadium identifiera och visualisera 
hoten framför sig. Målet för den fysiska säkerheten är att skydda informationssystem i 
lokaler och utrymmen (SIG Security, 1997). Begränsning av den fysiska 
tillgängligheten till viktig information är också betydelsefull, men det gäller dock att 
hitta en balans mellan det fysiska skyddet och informationens värde. För att uppnå en 
viktig balans måste det fysiska skyddet av lokaler och utrustning beaktas. Med tanke 
på att både systemets utrustning och lokalerna de är placerade i, skyddas mot fysiska 
angrepp med hjälp av lås, larm, passerkort med mera så är fysisk säkerhet en av 
hörnpelarna när det handlar om säkerhetsarbete (SIG Security, 2000).  
 
Detta arbete kom att skrivas då ett brett intresse fanns för att skriva om ämnet 
säkerhet, och då den fysiska säkerheten inte är lika omtalad som andra 
säkerhetsområden gjordes detta val. Borg, med flera (1997) talar också om att det är 
viktigt att inte glömma bort de fysiska resurserna såväl som säkerheten via nätverket. 
En del av de säkerhetsåtgärder som finns i den fysiska säkerheten tas upp i detta 
arbete, dessa är placering av utrustning, försvåra fönsterintrång, säkerhetskopiering, 
loggning, personal som slutar, reservplanering, larm samt katastrofplanering. 
Säkerhetsåtgärderna återfinns i kapitel 2.  
 
Den fysiska säkerheten skiljer sig oftast åt mellan olika företag och till följd kan därav 
säkerhetsåtgärderna vara olika beroende på vilka fysiska hot som finns (Garfinkel, 
2003). Detta arbete syftar till att kartlägga ovan nämnda säkerhetsåtgärder och ta reda 
på om det finns skillnader med dessa. Det har även valts att fokusera på små och stora 
företag för att få en bild av den fysiska säkerhetens utsträckning. 
 
I kapitel två i denna rapport förklaras de begrepp som ligger till grund till arbetets 
problemställning. I kapitel tre redovisas arbetets problem, avgränsning samt vad det 
förväntade resultatet förväntas bli. Den metod som valts för att utföra detta projekt 
presenteras i kapitel fyra. I kapitel fem beskrivs utförandet av den valda metoden för 
att lösa problemet i arbetet. I det sjätte kapitlet ges en materialpresentation av den 
insamlade datan och i kapitel sju redovisas resultatet och analysen av dessa data. I 
kapitel åtta dras slutsatser kring arbetet samt i kapitel nio sker en diskussion över 
arbetets gång och resultat. Vidare ges också förslag på fortsatt arbete. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel avser att ge bakgrunden till detta arbete. Det centrala ämnet är säkerhet 
med fokus kring den fysiska säkerheten. Det görs också förklaringar till varför de 
centrala begreppen tas upp. Vidare redovisas tidigare studier i slutet av detta kapitel. 
 

2.1 Säkerhet 
En enhetlig eller central definition av säkerhet finns ej enligt SIG security (1998). Det 
finns dock en definition av säkerhet (security) som ofta används i litteraturen. När det 
talas om ”datasäkerhet” riktas det mot tre viktiga aspekter i datorrelaterade system 
(Pfleeger, 2003). Dessa är sekretess, riktighet och tillgänglighet.  
 
Sekretess (confidentiality): Informationen och resurserna ska vara otillgängliga för 
obehöriga (SIG security, 1998). Med denna aspekt som är relativt tydlig menas att 
endast behöriga personer eller system kan komma åt skyddad data. Med andra ord får 
känslig information inte avslöjas för obehöriga. Detta kan ske vid eventuellt försök av 
behörig eller obehörig användare som får åtkomst till den känsliga informationen där 
rättighet till användaren saknas. Sekretess innebär även oavsiktliga händelser som 
leder insyn av information, detta exempelvis genom att en monitor vid arbetsplatsen 
är synlig för andra eller eventuell utskrift från en skrivare blir synlig. Obehörig 
åtkomst kan också gälla att förutom information även att olika IT-resurser missbrukas. 
Sekretess krävs hos såväl myndigheter som företag. För myndigheterna ställs även 
sekretesslagstiftningens krav på att viss information skyddas (Statskontoret, 1998b).  

Sekretess är den aspekten som förstås bäst då dess betydelse inte är lika utspridd som 
integritet och tillgänglighet. Sekretess kan också relateras till den verkliga världen 
vilket gör det enklare att förstå (Pfleeger, 2003). 
 
Riktighet (integrity):  Information och resurser ska förhindras för otillåten 
modifiering (SIG Security, 1998). Riktighet i ett system innebär att användardata eller 
andra IT-resurser som tillhandahålls ska ha den korrekta kvalitén. Programmen och 
nätet ska i stort sett vara fullständig och felfri. Riktighet innefattar även andra begrepp 
såsom integritet, systemintegritet och kvalitet. Med integritet menas att ingen 
obehörig ska kunna förändra helheten på systemet. Förlust av riktighet kan innebära 
att integriteten i användardata eller andra IT-resurser förloras. Detta kan orsakas av att 
data i systemet förändras, tillägg eller radering av data i databaser med mera 
(Statskontoret, 1998b). 

Riktighet, det vill säga att informationen är korrekt, aktuell, fullständig samt 
presenteras för ändamålet är ett krav för användaren som är beroende av IT-stöd i sitt 
arbete. Vad det gäller aktuell information menas att senast inträffade händelse ska 
finnas med i systemet. Utdata ska heller inte innehålla inaktuell eller felaktig 
information. Att informationen inte är korrekt och därmed har dålig kvalité kan 
medföra att felaktiga beslut fattas vilket kan leda till stora förluster för verksamheter 
(Statskontoret, 1998a) 
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Tillgänglighet (availability):  Informationen och resurserna ska vara tillgänglig för 
behöriga (SIG security, 1998). Med tillgänglighet menas enligt Pfleeger (2003) att 
tillgångar bara är åtkomliga av behöriga personer under en lämplig tid. Användaren 
har med andra ord tillgång till systemet för speciella ändamål. Brist på tillgänglighet 
uppstår då behöriga användare hindras från att utföra sina uppgifter (Statskontoret, 
1998c). Enligt Statskontoret (1998b), innebär tillgänglighet att behöriga användare vid 
behov har tillgång till definierade resurser och information. Detta i förväntad 
utsträckning och i önskad tid. 

Det är viktigt att systemen fungerar utan problem då behöriga användare av systemen 
behöver ha tillgång till information för att utföra sina arbetsuppgifter. Beroende på 
olika arbetsuppgifter kan kravet på tillgänglighet variera från olika verksamheter. En 
del funktioner kan endast behöva information från ett system ett par gånger i veckan 
medan andra funktioner kan kräva att det ska vara ständig tillgång till systemet. Polis 
och bevakningsföretag är exempel där det ställs höga krav på tillgängligheten. Brist på 
tillgänglighet kan leda till att viss service försämras exempelvis genom långa 
svarstider samt misstro mot verksamhetens förmåga att sköta sina uppgifter. 
Typexempel för förlust av tillgänglighet är driftavbrott och störningar av olika slag. 
 
 
 

T illgäng lighetR ik tighet

Säkerhet

Sekretess

 
 

Figur 1: Relationen mellan säkerhetskraven sekretess, riktighet och tillgänglighet 
(Pfleeger, 2003, sid. 11) 
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Förutom information tar dessa aspekter även upp resurser, vilket exempelvis kan 
innebära själva datorsystemet, programvara eller någon komponent. Definitionen 
börjar också bli allt mer accepterad (SIG security, 1998). 
 
För att bygga upp säkerheten är en av de svåra uppgifterna att hitta en bra balans 
mellan dessa tre aspekter (Pfleeger, 2003). Detta kan ofta resultera i konflikter, 
exempelvis är det enkelt att bevara sekretessen hos ett säkert system genom att hindra 
alla användare att få tillgång till systemet. Genom detta sätt förhindras 
tillgängligheten i systemet för dessa användare som har behörighet. Med andra ord 
måste det finnas en balans mellan sekretess, riktighet och tillgänglighet för att uppnå 
maximal säkerhet (Pfleeger, 2003). 
 
SIG security (1998) anser att den ovan nämnda definitionen av säkerhet är tilläckligt 
bra, fastän inte alla tänkbara fall kan täckas in. Det finns också informella definitioner 
av säkerhet som kan vara värda att notera (SIG security, 1998):  
 

• Säkerhet (Security): egenskap eller tillstånd som avser skydd mot 
okontrollerad insyn, förlust eller påverkan, och oftast sker i anknytning med 
försök att utnyttja eventuella svagheter, eller 

 
• Systemet är säkert, om det beter sig som förväntat och om det går att lita på 

det. 

 

Säkerhet är grunden i detta arbete och har därför valts att presenteras generellt för att 
ge läsaren mer inblick av vad detta arbete handlar om. Eftersom fysisk säkerhet oftast 
fungerar bäst ihop med andra säkerhetsaspekter som organisatorisk säkerhet och 
logisk säkerhet (SIG Security, 1998), kommer även dessa att förklaras kort för att få 
förståelse av vad dessa består utav. 
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2.2 Logisk säkerhet  

Logisk säkerhet omfattar alla tekniska mekanismer som tas till hjälp för att lösa 
säkerhetsproblem i systemet. Säkerheten handlar till största delen om en mängd 
tekniska lösningar till icke-tekniska problem (SIG Security, 1998). Om alla användare 
hade varit lojala, felfria och så vidare så hade säkerhetsarbetet varit mycket enklare 
(SIG Security, 1998). Detta är i praktiken ej möjligt och användarnas beteende hålls 
koll med hjälp av tekniska lösningar (SIG Security, 1998). Exempel på logiska 
säkerhetsåtgärder är kryptering, lösenordhantering, anti-virusprogram och 
brandväggar. 

 

2.3 Organisationssäkerhet 
Denna säkerhet handlar om administration av systemet samt drift och underhåll (SIG 
Security, 1998). I detta ingår kraven som ställs på användaren samt all mänsklig 
interaktion med systemet. Det gäller att alla känner till vilka regler som gäller, det vill 
säga att reglerna är relevanta och viktigast av allt, se till att alla förstår varför reglerna 
finns. Systemet ska vara utformat på så sätt att om nätverket eller en intern server 
infiltreras så skall inte hela företagets databehandlingssystem stå vidöppet. Spårbarhet 
är ett måste för att kunna avgöra vilken eller vilka delar av systemet som är angripna 
och därefter vidta åtgärder (SIG Security, 1998).   

 

2.4 Fysiska hot 
Det finns olika fysiska hot som är viktiga att känna till för att ha mer förståelse för vad 
som kan hända vid ett eventuellt angrepp på ett företag. Här tas det upp tre olika typer 
av hot, dessa är målinriktade, slumpmässiga samt olyckor (Borg med flera, 1997).   
 

2.4.1 Målinriktade 

Detta görs mot företagens datorsystem genom att en angripare får direkt fysisk 
tillgång till datorsystemen. Angrepp av detta slag görs oftast av personer som har 
vetskap om företaget. Detta kan exempelvis vara en anställd på ett företag som har 
befogenheten att ta sig igenom en mängd spärrar som finns kring datormiljön. Detta 
kan också vara någon form av beställning hos någon konkurrent eller något liknade 
vars mål är att stjäla något som är av värde eller intresse för personen (Borg med flera, 
1997). 
 

2.4.2 Slumpmässiga 

Inbrott som angriparen slumpmässigt gör för att komma åt hårdvara i datorsystemet. 
Det kan obemärkt hända att en person kan komma till en arbetsplats och råka se saker 
som anses vara av värde, och då instinktivt plocka lite av varje. Denna typ av intrång 
är mer av fysisk karaktär (Borg med flera, 1997). 
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2.4.3 Olyckor 

Hit hör olyckor som är näst intill omöjliga att förutspå, exempelvis bränder, 
översvämningar, elavbrott, vattenskador med mera. Det är därför också viktigt att ha 
med detta i baktanken för att inte bli ruinerad när något händer. Mycket av dagens 
utrustning innehåller elektronik vilken är känslig för exempelvis vatten (Borg med 
flera, 1997). 
 
För att kartlägga den fysiska säkerheten hos företag, har det också valts att förklara 
fysiska hot. Eftersom hoten är till stor del varför företagen använder sig av 
säkerhetsåtgärder så hör dessa begrepp ihop med varandra. 
 
 
2.5 Fysisk säkerhet 
Fysisk säkerhet består av alla åtgärder som kan användas för att avhålla sig från 
dataförlust eller stöld av data, och som inte har genererats av datorintrång eller 
programfel. Det är idag lätt att förbise de risker som finns i geografiska närheten av 
datorerna då det oftast är vanligare att angreppen sker via nätverket (Borg med flera, 
1997). Enligt SIG Security (1998) handlar fysisk säkerhet om att skydda systemet mot 
fysiska angrepp, såsom stöld eller modifiering. IT-system skyddas oftast mot logiskt 
skydd, vilket är nödvändigt. Men dessa räcker inte till då en katastrof inträffar eller 
när någon via fysiska åtgärder når informationen. Det gäller att skydda sin 
information även mot fysisk skadegörelse, detta är vad fysisk säkerhet handlar om 
(Mitrovic, 2003). 
 
Behöriga personers rättigheter ska i en viss utsträckning vara begränsade för att 
minska risken för stölder och andra hot. Viktiga områden såsom serverhallar bör 
också enbart vara åtkomlig för vissa personer. Såväl som datorer är skyddade genom 
nätverket, är det lika viktigt att värna sig om att ingen fysisk tillgång till datorn sker 
exempelvis genom att bryta sig in i verksamheten. Fysisk säkerhet innebär även att ha 
god kontroll av obehöriga personer. Utomstående personer som inte har koppling till 
organisationen bör vid besök registreras och vägledas av någon under hela besöket. 
Det är också viktigt att se till att inga känsliga uppgifter ligger på olämpliga ställen 
och att viktiga dokument exempelvis går att hitta i papperskorgar. Detta förefaller som 
en del av den fysiska säkerheten (Borg med flera, 1997).   

Konsekvenserna av att en utomstående person får access till någon av företagens 
datorer och installerar program är för företaget väldigt klara. Det är av samma 
anledning att servrar och all annan viktig utrustning inom företaget skyddas. 
Besökande personer som ber om att få använda sig av Internet på en av 
arbetsstationerna kan ses som en risk (SIG Security, 1998). 
 
Kablage som går till och i organisationens datorer bör också skyddas genom att 
använda sig av sköldade kablar. Det kan också vara angeläget med kryptering av 
informationen som går över nätverket. Nätverkssäkerheten och fysiska säkerheten 
fungerar oftast smidigt ihop (Borg med flera, 1997).   
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2.5.1 Varför fysisk säkerhet 

Freese och Holmberg (1993) menar att information bör skyddas på ett likvärdigt sätt 
som produktionsutrustning, byggnader och kapital då en verksamhet kan lida stor 
skada om information kommer i orätta händer eller förstörs. Det skydd som 
datorsystem har är ej starkare än dess svagaste länk (Borg med flera, 1997).  
 
Det finns okända personer som på kvällar söker efter fakta nära intressanta 
organisationer. Denna aktivitet kan ha i syfte att hitta intressant material eller 
information vilken kan både vara i form av hårdvara eller i pappersform. Hårdvaran 
kan bland annat innehålla fakta som kan leda till hur intrång genom Internet kan ske. 
Det är alltid viktigt att skydda de fysiska tillgångarna fastän de egentliga angreppen 
oftast sker genom nätverket. Detta är väsentligt då dessa inte ska kunna avslöja 
hemlig information som kan ge möjlighet att utnyttja data på annan väg (Borg med 
flera, 1997). 
 
Den fysiska säkerheten glöms oftast bort jämfört med andra typer av säkerhet på 
grund av att de fysiska hoten och åtgärderna är olika mellan olika företag och dess 
platser. Även för olika företag som skulle ha samma typ av system kan behovet av 
den fysiska säkerheten skiljas markant. Många företag som inte betraktar den fysiska 
säkerheten som ett ytterst problem kan råka ut för förödelser (Garfinkel med flera, 
2003). Enligt Akin (2002) så är fysisk säkerhet inte bara ett skydd för avsiktliga 
skadegörelser utan även för naturliga orsaker som exempelvis att en vakt snavar över 
en sladd och hela nätverket kan gå ner. 
 
Eftersom hela detta arbete berör säkerhetsaspekten fysisk säkerhet var det av största 
möjliga grad att förklara innebörden av den fysiska säkerheten. Den fysiska 
säkerheten innehöll ofantlig mycket olika åtgärder och säkerhetsmekanismer varför 
läsaren rekommenderas att läsa litteraturen vid mer ingående fakta.  
 
2.5.2 Föregripa katastrofen 

Alla IT-ansvariga måste ställa sig frågan: 

Vad händer om serverhallen brinner upp och hur mycket kommer detta att kosta oss? 
 
Påföljder av katastrofer är mycket kostsamma och leder oftast till att organisationerna 
inte har råd för följderna. Investeringar bör därför också läggas på att förhindra 
katastrofsituationer. Denna investering kan förstås variera men att ha någon form av 
garanti som någorlunda kan täcka datorförluster eller liknande är nödvändigt. Detta 
kan givetvis också kosta organisationen avsevärda pengar då det kan tänkas ta ett 
antal dagar att rekonstruera en datormiljö efter exempelvis en brand. Stora 
organisationer med många anställda kan drabbas hårt av just av en sån här händelse 
(Borg med flera, 1997). 
 

En annan nackdel är om datorer skulle bli stulna. Detta då speciellt ny hårdvara måste 
köpas in samt att datorerna innehåller även lagringsmedia vilket innebär att känslig 
data kan hamna hos obehöriga. Denna form av incident kan både vara kostsam och få 
förödande konsekvenser (Borg med flera, 1997). 
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2.6 Överväga kostnader 
Organisationer som har obegränsat med kapital kan därmed implementera alla 
säkerhets rekommendationer. Det är idag vanligt att tro att måttet på fysiska 
säkerheten beror på hur mycket pengar som krävs. Detta är dock inte fallet. Det som 
behövs är att platsen eller utrymmet är designat på ett säkert sätt. Detta bör göras med 
en viss sparsamhet. Var en lokal än är lokaliserat så måste kostnaden för byggnaden 
balanseras med säkerheten. Ett bra mål med att säkerhetsdesigna en plats är att 
minimera komplexitet (Anthony, 1993). McLean (2003) tar upp att miljön samt hur 
lokalen är uppbyggd har också en stor betydelse för hur den fysiska säkerheten kan se 
ut. Detta med mycket avseende på att undvika att obehöriga ska kunna ta sig in i 
verksamheten (McLean, 2003).  

 

2.7 Säkerhetsåtgärder 
När en inkräktare får tillgång till tillgängliga användarnamn och lösenord i en 
organisation finns det ej någon gräns på hur nätverkssäkerheten kan skydda företagets 
datorsystem. Användbar information kan också finnas i utskrifter såsom IP-adresser, 
användarnamn samt lösenord med mera. För att undvika sådana här typer av intrång 
är det lämpligt att kombinera fysisk säkerhet med en bra policy. En annan fara för 
organisationer kan bland annat vara samröre med andra organisationer som i sin tur är 
intressant för en angripare. Detta kan även gälla vid inhyrning av konsultfirma eller 
även en provanställning. De fysiska hoten av datorresurser och därmed datan kan i 
vissa fall vara värre än hoten som uppkommer genom Internet och på det egna 
nätverket. Skälen till detta kan bland annat vara användare som är fientliga eller som 
helt enkelt saknar kunskap (Borg med flera, 1997). 

På nästa sida tas det upp ett antal fysiska säkerhetsåtgärder samt vilka hot dessa 
förebygger mot. Varje dag uppstår nya risker genom att det exempelvis hittas kryphål 
i ett system eller att ta sig in i datorer och information på ett sätt som inte har kommits 
på tidigare. Det är därför nästan en omöjlighet att ha heltäckande åtgärder. Detta är 
dock åtgärder som kan minska risken och framförallt att känna sig säkrare i sin 
tillvaro.  

I litteraturen finns punkter som kan användas inom den fysiska säkerheten. 
Säkerhetsåtgärder i olika litteraturer har studerats i litteraturerna (Borg med flera 
1997, Mitrovic 2003, SIG security 1993, Beckman, 1993) som är återuppkommande 
och i viss mån gemensamma. Vidare har det också valts säkerhetsåtgärder som har 
ansetts viktiga av respektive litteratur. De skyddsmekanismer som enligt ovan nämnda 
författare ska finnas, har en direkt anknytning till fysisk datasäkerhet. De 
säkerhetsåtgärder som valdes redovisas i kommande avsnitt. 
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2.7.1 Placering av utrustning  

Denna typ av åtgärd är i de flesta fall billig och kan exempelvis innebära att en 
bildskärm inte ska vara synlig från gatan. Utrustning som kopierings-, fax- och 
skrivarutrustning bör vara lagda på ett sätt som bland annat inte ska göra dessa 
åtkomliga för utomstående. Placeringen av arbetsplatserna är en detalj som blundas av 
många. Denna åtgärd tas givetvis till i samband med andra skyddsåtgärder (Mitrovic, 
2003). Beckman (1993) menar att datorn inte får vara placerad på ett sådant sätt att 
det lätt går att tjuvtitta på skärmen eller skrivaren.  

Fönster, väntrum, eller liknande är alltså utrymmen som skärmen inte får vara synlig 
ifrån. Utrustning bör heller inte placeras på golvet, då risk för vatten finns samt att 
städningen försvåras. Beckman (1993) talar om att det är vanligt med att kaffe, läsk 
eller diverse dryck hamnar i datorerna samt att vattenskador av olika slag är mer 
vanligt förekommande än vad som förespråkas. Vid placering av utrustning bör det 
funderas över många av dessa faktorer (Beckman, 1993).  

 

2.7.2 Försvåra fönsterintrång 

Att skydda sitt företag för intrång genom fönster kan bland annat göras genom att 
införa galler. Det gör det svårare för en inkräktare att ta sig in via fönstret. Ett 
behagligare sätt för att kunna lösa detta vore att kunna använda galler som går att fälla 
bort för att få bättre utsikt under dagen, detta kan dock medföra en risk att det glöms 
att låsa eller stänga ett galler, och därmed förloras säkerheten (Borg med flera, 1997). 
 
Även fönster på högre våningar finns risken för inbrott och bör därför också 
övervägas skydd. Det kan finnas höga objekt, exempelvis stolpar eller träd som kan 
göra det lättåtkomligt för en obehörig att ta sig in. För att undvika inbrott via fönster 
som ligger högt bör höga ting hållas bort från byggnaden och fastän att fönstren ska 
vara larmade så går inbrott så pass snabbt att det kan kvitta när larmet går. Fönstren är 
ofta en stor svaghet för många verksamheter (Borg med flera, 1997).  

 

2.7.3 Säkerhetskopiering 

Beckman (1993) talar om att säkerhetskopiering handlar om att extra kopior görs av 
all data och alla program som finns. Vid händelse av att datan förstörs eller 
försvinner, finns alltid kopian kvar. Utöver att säkerhetskopior görs dagligen så måste 
det också finnas kopior som är lokalt nåbara. Kopior kan i sin tur också finnas i 
bankfack eller någon annan plats utanför organisationen. Vid lokala kopior så ska 
dessa inte finnas i samma rum som de är kopierade ifrån samt heller inte lagras i 
samma kassaskåp som pengar, data eller annat känsligt då dessa saker är ofta föremål 
som en tjuv är ute efter. Om ett inbrott skulle bli lyckat så skulle denne även få 
tillgång till all data som finns. Säkerhetskopieringen måste skyddas väl, oberoende av 
vilket medium som används (Borg med flera, 1997).   

Det är också nödvändigt att säkerhetskopiorna inte heller förstörs, exempelvis genom 
brand, elektromagnetisk strålning med mera samt att dessa inte kommer i orätta 
händer. Det måste därför tas fram lösningar i förhållande till lämpliga utrymmen, 
regler och rutiner för att hantera och förvara nödvändiga säkerhetskopior (SIG 
security, 1993). 
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Säkerhetskopiering är den viktigaste skyddsåtgärden. Finns det bara bra 
säkerhetskopior i säkert förvar, kan de flesta problem lösas (Beckman, 1993, s.61). 

 

2.7.4 Loggning 

Loggning har en stor betydelse för IT-säkerheten och likaså gäller för den fysiska 
säkerheten. All passering som sker i kontor, datorhallar med mera bör loggas. Detta 
kan göras i form av personlig kod eller användning av kort. Loggning kan vara till 
stor nytta då det i efterhand går att återskapa en eventuell händelse och på så sätt ta 
reda på vilka personer som varit på en angiven plats. Även efter arbetstid bör in och 
utgång till företaget registreras (Borg med flera, 1997). Det finns enligt Borg med 
flera (1997) två nackdelar med användandet av loggning. Exempel på dessa är: 

• Vid en och samma dörröppning kan flera personer ha passerat samtidigt.  
 

• Att hålla reda på var personalen befinner sig på detta sätt kan ses som 
integritetskränkande. 

Loggning fyller många funktioner, den kan förebygga otillåtna handlingar och ta reda 
på vilken person som utfört en viss handling. Loggningen ger en förebyggande 
kontroll när det gäller otillåtna användningar samt bättre koll på personerna 
(Beckman, 1993).   

 

2.7.5 Personal som slutar 

Denna typ av åtgärd är av mycket viktig karaktär. Personal som slutar har förstås 
mycket information om organisationen som kan vara riskfull. Personen ifråga 
uppfattas heller inte alltid som främmande av kvarvarande personal och kan 
möjligtvis arbeta hos en konkurrent för företaget inom samma bransch (Borg med 
flera, 1997).   
 
Efter att en anställd slutat så går det dock se till att personen inte kan komma åt 
verksamhetens lokaler och datorsystem. Viktigt är att nycklar, passerkort etcetera 
återges tillbaka vid ett senare tillfälle till verksamheten. Det som ska göras är bland 
annat att inloggningskontot stängs av, koder och passerkort avaktiveras samt att 
lösenord ändras (Borg med flera, 1997).  
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2.7.6 Reservplanering 

Reservplanering handlar om att det finns en extra hall som kan ta över verksamheten i 
fall en katastrof skulle inträffa. Detta kommer till nytta hos främst stora företag i 
vilken ett avbrott i verksamheten kan bli väldigt kostsam. Ett annat sätt än att använda 
sig av reservplanering är att ha dubblering av viktiga komponenter i systemet. 
Beroende på hur mycket pengar som vill läggas går det att kombinera detta med 
exempelvis service som rycker ut och byter någon komponent inom ett par timmar. 
För att ha en speglad hall krävs det mycket höga investeringar, detta kan vara i 
fastigheter, program, hårdvara och att utbilda personalen (Mitrovic, 2003). 

 

2.7.7 Larm 

Organisationens lokaler måste ha larm som kan sättas på efter arbetstid. Mörka platser 
runt organisationen som utgör risk för eventuella inbrott bör även vara utrustat med 
någon form av belysning. Detta för att undvika att en obehörig ska bli osedd vid 
inbrott (Borg med flera, 1997).  
 
Larm är förstås viktigt att ha, men organisationer måste även ha en katastrofplan när 
inbrott sker oavsett vilka larmanordningar organisationen än har. Larm skrämmer 
heller inte så många bovar från att göra inbrott men gör dock att tiden boven har på 
sig förminskas (Borg med flera, 1997). 

 
2.7.8 Katastrofplanering 

Katastrofplanering eller avbrottsplanering, innebär att det finns färdiga rutiner för vad 
som skall göras vid ett driftstopp, orsakat av en oväntad händelse. 
Katastrofplaneringen kan vara viktig för kritiska system som inte får stå stilla en 
längre tid i den verksamhet den används i. Ett avbrott kan handla om ett litet 
programfel, till en allvarlig katastrof, exempelvis brand eller översvämning 
(Beckman, 1993). Katastrofplanen ska innehålla uppgifter om vilka system eller 
delsystem som har betydelse samt vad som skulle kunna göras för att köra någon 
annanstans. 

Avbrotts/katastrofplaner måste även kunna hantera utslagning av all utrustning som 
finns inom byggnaden eller närliggande byggnader. Detta ifall dessa slås ut i samband 
med en katastrof. Planeringen bör vara gjord på sätt att den ska omfatta att den 
kommunikation som går till byggnaderna kan kopplas om till en planerad 
reservdriftplats. I den utslagna byggnaden ska den interna kommunikationen kunna 
ersättas (SIG Security, 1993). 

Säkerhetskopior måste finnas kvar efter en utslagning av den datorn de är tagna ifrån. 
Viktigt är också att kopiorna har ett innehåll som tillåter att program och data kan 
fungera internt i den återstartade datorn (SIG Security, 1993). 
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2.8 Fysisk säkerhet i stora och små företag  
Haskett & Rohde (1990) menar att den fysiska säkerheten måste anpassas unikt för 
varje företag. Hur informationen kring en säkerhetsåtgärd hanteras är viktigt samt att 
mycket hänger på individerna i företaget (Haskett & Rohde 1990).  
 
Enligt Thurman (2005) har små företag inte lika mycket fokus på sin fysiska säkerhet 
som stora företag har. Detta då stora företag har egna avdelningar som sköter den 
fysiska säkerheten vilket mindre företag inte har. I sin artikel talar Thurman (2005) 
också om att det är viktigt att dra en gräns mellan olika avdelningar hos företagen som 
också behöver klargöras då överlappning av olika avdelningar kan orsaka problem. 
Detta tyder på att större företag har högre säkerhet då mindre företag oftast inte har 
dessa klara gränser mellan avdelningarna. Till skillnad från större företag, har de 
flesta mindre företagen inte personal att hantera sin säkerhet i en större utsträckning 
(Richmond, 2004). Vidare finns det oftast heller inte mycket tid över hos små företag 
till att sköta säkerheten (Richmond, 2004).    
 
Enligt Mitrovic (2003) har större företag inte tid med att råka ut för svåra 
konsekvenser som exempelvis att verksamheten får ett avbrott. I den mån av kapital 
sätter större företag därför oftast extra resurser på sin fysiska säkerhet för att förhindra 
detta (Mitrovic, 2003). Den fysiska säkerhetsåtgärden loggning måste finnas på varje 
företag oavsett storlek på företaget och genom en god process av denna 
säkerhetsåtgärd kan ett företag spara mycket pengar (Mitrovic, 2003). Vidare menar 
Mitrovic (2003) att förvaring säkerhetskopior och liknande utrustning skall finnas hos 
samtliga företag som tillämpar fysisk säkerhet oavsett storleken på företaget. Akin 
(2002) hävdar att storleken på företaget avgör hur säkert viktig utrustning ska 
förvaras.  
 
Garfinkel (2003) talar om att planera sin fysiska säkerhet förefaller som en överdrift 
hos små företag. Men genom användning av planering hjälper det dock företaget att få 
bättre förståelse av hur tillgångarna skall skyddas (Garfinkel, 2003).  
 
Dessa tidigare arbeten ger anledning till att genomföra detta arbete, förhoppningen är 
att kunna ta fram företagens perspektiv och på så sätt ta reda på skillnaderna mellan 
stora och små företag. En annan faktor är att det anses lämpligt att analysera huruvida 
företagen använder säkerhetsåtgärderna och om detta stämmer överens med det 
litteraturen tar upp. I följande kapitel ges arbetets problemställning.  
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3 Problem 
I detta kapitel redovisas det problem som detta arbete syftar till att besvara. Här 
beskrivs även dess avgränsning samt vad det förväntade resultatet anses bli. 

 

3.1 Problemområde 
Med den höga tillväxten inom IT-området så är det mycket av IT-säkerheten kring 
Internet som uppmärksammas och mycket av den fysiska säkerheten kan förbises 
(Borg med flera, 1997). Med tanke på en allt dyrare utrustning hos företagen och 
känslig data som finns lagrad hos företagens kontor är det också viktigt att skydda sin 
datorutrustning kring den fysiska närheten. Fysisk säkerhet är en aspekt som borde 
beaktas hos de flesta företag. Det är därav olika fysiska säkerhetsåtgärder som bör 
användas hos företagen för att bevaka eller skydda sin omgivning och även att 
anpassa dessa på bästa möjliga sätt. De säkerhetsåtgärder som detta arbete kommer att 
ta upp finns beskrivna i kapitel 2.7. 

Fysisk säkerhet är en underordnad säkerhetsaspekt hos de flesta system 
administratörer. Garfinkel med flera (2003) menar att trots att fysisk säkerhet oftast 
förbises är denna aspekt extremt viktig. Många företag anser inte att fysisk säkerhet är 
något som ses som ett primärt problem, samt så finns det företag som anser att fysisk 
säkerhet helt enkelt är för komplicerat för att kunna hanteras korrekt (Garfinkel med 
flera, 2003). Mitrovic (2003) hävdar att större företag med kapital ofta inte har råd att 
ha brister i sin fysiska säkerhet och använder sig därför oftast i en viss omfattning av 
extra resurser för att förhindra dessa brister, vilket förespråkar att stora företag har en 
hög nivå av säkerhet kring sin verksamhet. McLean (2003) beskriver att hur hög 
fysisk säkerhet en verksamhet behöver kan bero på en mängd andra faktorer, dessa är 
bland annat hur lokalen är uppbyggd samt hur säker miljön runt omkring är. Enligt Hu 
och Christianson (1995) är hög säkerhet i den fysiska miljön beroende av användaren 
eller systemet samt även datormiljön. I detta arbete strävas det efter att få en klarare 
bild av verksamheterna. 

En resonerande tanke kring detta arbete som bland annat fåtts från ovanstående 
påstående av Mitrovic (2003) är att stora företag har höga krav på sig när det gäller att 
skydda sig mot de fysiska angreppen, detta kan gälla särskilt då mer resurser och 
utrustning står på spel. Små företag med en mindre omsättning och utrustning anses 
inte ha lika mycket av värde som de större företagen har vilket kan innebära att de 
fysiska säkerhetsåtgärdernas utsträckning ligger på en högre nivå hos de större 
företagen. Skyddande av känslig information hos företagen antas dock vara liknande. 
Det talas ofta om att ha åtgärder för att skydda sitt företag, skyddsåtgärder är något 
som måste övervägas noggrant. Denna resurs skall sättas in var de gör mest nytta 
(Svensson, 1999). Har företagen samma åtagande av sina åtgärder som andra företag 
har och finns det i så fall skillnader mellan dessa är tankar som väckts. Trots argument 
av att de större företagen kan tänkas vara mycket mer alerta än de mindre företagen 
finns även funderingar att detta inte är fallet när det gäller samtliga säkerhetsåtgärder. 
Detta då framförallt hur viktig eller känslig en viss resurs eller information värderas 
vilket kan växla från olika företag. 
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Enligt Garfinkel (2003) är fysisk säkerhet är ett tunt förklarande ämne samt att mycket 
av den populära litteraturen som behandlar data säkerhet tar inte ens upp fysisk 
säkerhet. Detta då fysisk säkerhet måste installeras på platsen hos företaget och går 
exempelvis inte att ladda ner från Internet vilket det går att göra med andra 
säkerhetsaspekter (Garfinkel, 2003). Eftersom den fysiska säkerheten ändå anses 
viktig Garfinkel (2003), har detta arbete valt att gå till företagen för att ta reda på hur 
dessa fysiska säkerhetsåtgärder handskas. Detta för att se hur viktigt företagen ser på 
detta samt om hänsyn är taget till denna viktiga säkerhetsaspekt.  

Akin (2002) framhåller att hur stor den fysiska säkerheten är beror på storleken på 
företaget samt på värdet av trafiken som passeras över nätverket. Detta avser speciellt 
förvaring av viktiga komponenter som exempelvis servrar eller routrar. Påståendet 
väcker anledning till frågeställningen och det har således valts att fokusera på stora 
och små företag.  

Vad är det relevanta för ett litet respektive stort företag att ta i akt vid 
säkerhetsåtgärderna och har dessa tagit del av litteraturen på något sätt är också 
orsaker till att utreda denna problemställning.  

 

3.2 Problemprecisering 
Detta arbete kommer att fokusera sig på att: 

Kartlägga de fysiska säkerhetsåtgärderna hos företag, och därmed ta reda på om 
dessa säkerhetsåtgärder skiljer sig åt mellan små och stora företag. 

 

3.3 Avgränsning 
Fysiska säkerhetsåtgärder är givetvis en viktig aspekt, vilket har beskrivits i 
ovanstående text, och bör användas hos de flesta företag. Men vad detta arbete inte 
kommer att ta upp är vad fördelarna respektive nackdelarna med säkerhetsåtgärderna 
är hos varje företag och om det är dessa fördelar och nackdelar är likadana hos de 
stora och små företagen. Genom att dessa fysiska säkerhetsåtgärder används medför 
detta också rutiner av hur företag hanterar dessa. Dessa rutiner kommer ej att gås in på 
djupet på då detta anses vara känsligt för företaget samt att det inte kommer att 
behövas för att få svar på problempreciseringen. Vidare är arbetet inte avsett att göra 
en jämförelse mellan företagen. En säkerhetsåtgärd anpassas unikt till varje företag.  
 

3.4 Förväntat resultat 
Detta projekt förväntas ta upp säkerhetsåtgärder som kan komma att ha en stor 
betydelse för organisationer. Vidare förväntas det att ta fram skillnader mellan små 
och stora företag i förhållande till de säkerhetsåtgärder som detta arbete tagit upp. På 
grund av att ämnet fysisk säkerhet är ett känsligt område för företagen förväntas det 
inte att insamlingen av data blir helt komplett då det kan hända att företagen är 
försiktiga med att tala ut viktig information när det gäller deras fysiska 
säkerhetsåtgärder. Dock förväntas det att få ut tillräckligt med data för att kunna 
utföra detta projekt. 
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4 Metod 
I detta kapitel redovisas de möjliga metoder som kan användas för insamling av 
information samt den valda metoden för att utreda problemställningen i kapitel 3.2.  
 

4.1 Möjliga metoder för insamling av data 
För att svara på problempreciseringen i kapitel 3.2 är det viktigt att rätt metod väljs. 
Med användande av metod menas att systematiskt sträva efter att rikta in sig mot 
problemet (Berndtsson med flera, 2002).  I problemställningen syftas det till att ta 
fram skillnader mellan företagen och därmed ett kvalitativt resultat. De relevanta 
alternativen för insamling av data i detta projekt som anses som mest lämpade 
presenteras nedan. 
 

• Litteraturstudie 
• Enkätundersökning 
• Intervjuundersökning 

4.1.1 Litteraturstudie  

Eftersom det i problempreciseringen är skillnader mellan företagen som eftersöks 
anses en litteraturstudie inte lämplig då det i litteraturen finns mest allmänt skrivet om 
olika säkerhetsåtgärder. Möjligheten med denna metod är att systematiskt kunna 
granska ett problemområde med ett specifikt syfte i åtanke, det vill säga kunna 
analysera olika källor som väljs (Berndtsson med flera, 2002). Den litteratur som söks 
måste dock vara relevant för att ta med denna i resultatet till detta arbete. 

Genom att använda sig av Internet kan det också vara svårt att hitta lösningar till 
arbetets problemställning då företag inte kan tänkas lägga ut information berörande 
deras fysiska säkerhet. Anledningen beror på att detta anses som känsliga uppgifter. 
Litteraturen som studeras kan även vara för gammal då ämnet säkerhet utvecklas hela 
tiden. Vidare antas det heller inte finnas tillräcklig litteratur som handlar om enskilda 
företags åsikter utan mer generell litteratur som gäller för samtliga företag. Företagens 
åsikter behövs i detta arbete för att ta fram skillnaderna. 

Metoden litteraturstudie valdes inte till detta arbete då den ställda problemställningen 
baserar sig på företagens åsikter och ej litteraturens. Tillräcklig litteratur om 
skillnader mellan de nämnda säkerhetsåtgärderna hos företagen anses heller inte 
finnas vilket gör det svårt att dra slutsatser om problemställningen med hjälp av en 
litteraturstudie. 
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4.1.2 Enkätundersökning 

En tänkbar metod till detta arbete är en enkätundersökning. En fördel med denna 
metod är att det går att snabbt nå en stor marknad, exempelvis genom utskick av 
enkäter. Att nå en stor marknad avser inte detta arbete att göra, då det enbart är tänkt 
att använda sig av sex olika företag. Eftersom det i enkätundersökningar är svårt att 
klargöra frågorna på grund av att kommunikation ej finns mellan respondenten och 
intervjuaren, vilket det i detta arbete eftersträvas, är enkät inte ett lämpligt val för att 
svara på problemställningen. För att kunna kartlägga säkerhetsåtgärderna på bästa 
möjliga sätt, måste frågorna förklaras vid behov samt att följdfrågor kan ställas. 
Följdfrågorna kommer att utgöra en viktig del av arbetet för att kunna få ut så mycket 
information gällande säkerhetsåtgärderna som tas upp att problemställningen 
besvaras. Detta är en del av arbetet för att kunna ta fram skillnader mellan företagen 
då enbart fasta frågor skulle resultera i för tunt material till arbetet. Nackdelen med en 
enkät är att diskussioner och följdfrågor inte möjliggörs då den som utför 
undersökningen ej är närvarande vid besvarandet av frågorna. Eftersom 
problemställningen berör företagens fysiska säkerhet antas enkät inte heller vara ett 
lämpligt val då det ej tros att alla respondenter svarar på grund av att ämnet kan 
uppfattas som känsligt samt tillfället att få förklara projektet uteblir. Denna metod 
kommer därmed inte att väljas vid utförande av projektet. 
 
 
4.1.3 Intervjuundersökning 

Intervju är en annan lämplig metod som kan ligga till grund för att besvara det 
preciserade problemet som återfinns i kapitel 3, då den ger utrymme för den 
diskussion som behövs för att få en inblick i hur fysiska säkerhetsåtgärder tillämpas 
hos företagen.  
 
För att skilja fysiska säkerhetsåtgärder mellan olika företag är intervju en lämpad 
metod att använda då samma undersökning görs hos respektive företag samt att 
följdfrågor kan ställas vid intressanta svar som kan leda till att mer information 
utvinns. Intervjuerna som görs kan spelas in på band för att underlätta antecknandet 
av intervjun samt att det blir lättare att koncentrera sig på respondenten. 

En del av intervjun i denna undersökning kommer att vara att försöka skapa tilltro till 
respondenten. Detta anses vara en viktig del av intervjun på grund av att den tar upp 
ämnet säkerhet vilket kan uppfattas som ett känsligt ämne. En välskött intervju är 
starkt beroende av tilltro, vilket behöver klargöras mellan intervjuaren och 
intervjupersonen. Utan denna tilltro, kommer resultatet av studien att få ett begränsat 
värde (Berndtsson med flera, 2002, s 63).   

Intervjuerna som skall utföras i detta arbete är tänkta att vara av öppen karaktär. Detta 
innebär att intervjuaren har en begränsad kontroll av ämnen som kan dyka upp under 
intervjun (Berndtsson med flera, 2002). Detta är ett sätt att få ut viktig information 
som kan besvara problemställningen. Användning av en öppen intervju i detta arbete 
ses som positivt då ju mer relevant information som fås ut ur respondenten så 
förenklas processen att svara på problemställningen.  

I intervjuundersökningen kommer även respondenternas svar att behandlas 
konfidentiellt och företagens namn kommer heller inte att benämnas.  
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4.2 Vald metod 
Problemställningen är följande: 

Kartlägga de fysiska säkerhetsåtgärderna hos företag, och därmed ta reda på om 
dessa säkerhetsåtgärder skiljer sig åt mellan små och stora företag. 

För att svara på problempreciseringen valdes intervju då denna metod bland annat 
behandlar olika företags åsikter. Stor möjlighet ges också att få ut mycket information 
genom diskussioner och följdfrågor. Detta hade inte kunnat utföras med enkät eller 
litteraturstudie. Eftersom det är en kvalitativ undersökning som krävs ses intervjuer 
som den mest lämpade tekniken vilken kommer att utföras med hjälp utformade 
frågor. Syftet med den kvalitativa undersökningen är att skapa en djupare förståelse 
om de fysiska säkerhetsåtgärderna hos företagen. En stor anledning till val av 
intervjuundersökningen är att informationen från verksamheterna kan utvinnas i 
största möjliga mån genom att frågor ställs till respondenten.  

Beroende på situationen och nåbarheten hos företagen kommer besöksintervjuer och 
telefonintervjuer att utföras. Eftersom företagen ofta är upptagna med sitt eget arbete 
är telefonintervjuer ett bra val då det går att ringa direkt till arbetsplatsen utan någon 
form av tidsbokning. Vidare kommer besöksintervju att utföras i den mån det finns 
möjlighet till detta. Anledningen till detta är att kunna få en personlig kontakt med 
respondenten vilken inte hade fåtts med enkät eller litteraturstudie. Eftersom 
diskussion kring frågorna med intervjupersonen vill uppnås anses intervjutekniken 
vara av öppen karaktär. Det är även viktigt att ge intervjupersonen frihet och att denne 
kan svara på frågorna i lugn och ro.  
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5 Genomförande 
Detta kapitel beskriver arbetets utförande utifrån metoden intervjuundersökning. Detta 
gjordes för att besvara problemställningen beskriven tidigare, i kapitel 3.   
 

5.1 Formulering av intervjufrågor 
Frågorna i intervjun är framställda för att kunna få svar på problempreciseringen. 
Dessa är framtagna med problempreciseringen i åtanke och enligt Patel och Davidson 
(1994) bör dessa vara välformulerade om kvalitativa svar vill fås från intervjun. För 
att få en uppfattning om företagens åsikter och syner om de fysiska 
säkerhetsåtgärderna är det viktigt att fånga de flesta aspekter vid användandet av 
säkerhetsåtgärderna. Genom att utgå från dessa säkerhetsåtgärder blir detta mer 
möjligt att uppnå och fånga intressanta variabler som bidrar till problemställningen.  

Inledningsvis kommer intervjun att börja med allmänna frågor som namn, vad 
företaget arbetar med samt antalet anställda. Detta för att få en bild av vad företaget är 
verksamt i samt storleken på företaget. Efter att de allmänna frågorna ställts ska de 
verkliga frågorna sedan börja (Patel & Davidson, 1994). Enligt Patel och Davidson 
(1998) inleds en intervju oftast med neutrala frågor. Upplägget i detta arbete är att de 
allmänna frågorna kommer först och sedan kommer frågorna som berör 
problemställningen. Det kommer därför att läggas större vikt på dessa frågor och det 
kommer att ges ett större utrymme till respondenten att svara på dessa. Kvalitativa 
intervjuer har oftast låg nivå av standardisering då respondenten får god tid på sig att 
svara (Patel och Davidson, 1998). Detta kommer också att förefalla i detta projekt då 
det vill uppnås diskussioner och tillräcklig information vill fås. Svaren kommer också 
kräva mer tid för strukturering som en följd av detta.  Dessa frågor är åtta till antalet 
och handlar om företagens användning av säkerhetsåtgärderna. 

Frågorna är skrivna på ett strukturerat sätt på så sätt att frågorna inte påverkar 
varandra vilket gör att varje svar blir mer väldefinierat. Detta bidrar till att lättare 
svara på problemställningen. Enligt Patel och Davidson (1994) kan intervjuer utföras 
på strukturerande sätt, det vill säga frågorna i intervjun ställs i en bestämd ordning 
eller ostrukturerat, det vill säga i den ordning som anses mest lämplig. I detta projekt 
kommer frihet att ges till respondenten och frågorna ställs i den ordning so m faller 
sig, projektets intervjuer är därav ostrukturerade. Frågorna som har valts att ställas är 
utformade efter bakgrunden till arbetet, det vill säga de fysiska säkerhetsåtgärderna. 
Detta görs eftersom det anses vara det huvudsakliga ämnet för att besvara 
problemställningen. Dessa åtta frågor samt följdfrågor ska tillsammans utgöra svar på 
frågeställningen efter varje intervju.  

Nedan presenteras frågorna till intervjuerna som utgjorde grundmaterialet för 
insamlingen av data samt syftet med respektive fråga. 

Namn, Sysselsättning och Antalet anställda.  

Denna fråga finns med för att få en kort introduktion om företaget och vad det har för 
sysselsättning samt hur många anställda företaget har. Dessa frågor är tänkt som en 
lätt inledning på intervjun och kommer inte att tas med i resultatet då företagen ska 
vara anonyma.  
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Var förvaras säkerhetskopiorna i förhållande till den dator de är tagna ifrån? 

Denna fråga ställdes för att ta reda på hur företagen tänkt på när säkerhetskopiering av 
viktig data gjorts och hur de förhållandevis förvarat dessa med tanke på säkerheten. 
Här är det förutsatt att företaget använt sig av säkerhetskopiering.  

Finns det något larm vid lokalerna där datorerna finns samt vid övriga delar av 
företaget? 

Detta var en fråga som ställdes för att se om larm användes och i vilken utsträckning 
detta gjordes. Frågan ställdes också för att se om det var något av företagen som inte 
använde denna åtgärd. 

Använder ni er av loggning, samt i vilken utsträckning använder ni denna? 

Frågan ställdes för att ta reda på om de anställda använder sig utav loggning och om 
detta ansågs som en nödvändighet för företaget. 

Ser ni några risker, om en anställd som känner till mycket viktig information skulle 
sluta att jobba hos er! Vad skulle ni i så fall då göra för att förhindra att denne kan 
komma åt viktig information respektive datorutrustning? 

Denna fråga ställdes för att se hur företagen ser på sina anställa i förhållande till deras 
fysiska säkerhet samt hur stor tilltro det fanns. Vidare ville det ses om åtgärder togs 
tillhanda efter att en anställd slutat jobba hos företaget och om företagen kände några 
risker vid ett sådant scenario.  

Hur har ni placerat er datorutrustning, samt vilka faktorer har ni tagit hänsyn till när 
ni gjort detta? 

Denna fråga togs med för att se hur datorutrustningen placerats i förhållande till olika 
hot och risker som kan förekomma. 

Har ni en reservplanering? 

Denna fråga ställdes för att få reda på om företaget har någon extra hall som skulle 
kunna ta över ifall en incident i företagets lokal skulle inträffa samt om redundans på 
viktiga komponenter fanns.  

Skulle driftsäkerhetens kunna ökas om ni hade speglade hallar (reservhall), eller om 
ni hade dubblering av viktiga komponenter? 

Denna fråga ställdes för att se vad företagen ansåg om att ha denna åtgärd i 
förhållande till deras säkerhet. Vidare används denna fråga även för att försöka få ut 
mer behövande information från företagen.  
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Har företaget någon avbrotts/katastrofplan? 

Frågans ställdes för att se om företaget har förberedelser för någon händelse som kan 
drabba företaget. 

Vad har ni för åtgärder för att förhindra intrång som sker genom fönstret? 

Frågan ställdes för att få reda på om företagen tänkt på denna typ av åtgärd och vad de 
i så fall gör för att förebygga detta. Detta kan vara viktigt att veta för att ta reda på hur 
långt företaget har tänkt angående deras fysiska säkerhet. 
 

5.2 Intervjuerna 
Sammanlagt gjordes sex intervjuer, varav tre stycken på små företag och tre på stora 
företag. Två av intervjuerna skedde via personkontakt hos företagen och hos fyra av 
företagen gjordes telefonintervjuer. En del av telefonintervjuerna spelade också in på 
band som efter intervjun spelades upp i lugn och ro. Inspelning av telefonintervjuerna 
gjorde det smidigt då all fakta som sades fanns att tillgå på banden.  

För att på ett effektivt sätt få ut så mycket information som möjligt av 
intervjupersonen försöktes det att hålla en diskussion med intervjufrågorna som 
utgångspunkt. Fokus ville inte helt göras på frågorna utan det skapades en mängd 
följdfrågor under procedurens gång. Det gjordes även i vissa fall återuppringningar till 
företagen vid svar som kändes otydliga. Detta märktes när svaren skulle 
sammanställas, då mer information eftersöktes. Vid varje intervju, innan frågorna 
började ställas berättades det också att informationen som fås utav företaget enbart 
avsåg att användas till detta examensarbete samt att företagens identitet ej heller 
skulle avslöjas.  

 

5.3 Värdering av det insamlade materialet 
I intervjusvaren ingår svar från sex olika respondenter. Fyra av respondenterna svar 
värderas vara väldigt uppriktiga då personerna kände förtroende för intervjuaren. 
Kortfattat kan sägas att dessa fyra kände Intervjuaren till sedan ett tidigare skede 
innan detta arbete sattes igång. De två resterande var okända för intervjuaren men 
informationen som utgavs ansågs vara riktig. Vid varje svar som utgavs vid en fråga, 
ställdes det vid behov följdfrågor för att få ut så mycket information att 
frågeställningen besvaras.  
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6 Materialpresentation  
Här presenteras det material som fåtts genom intervjuundersökningen. Det görs först 
en kort presentation av verksamheterna och därefter görs en sammanställning av de 
svar som generats av intervjuundersökningen. 

 

6.1 Företagen 
Sammanlagt har sex företag deltagit i undersökningen, samtliga har mer eller mindre 
en koppling till fysisk säkerhet. Alla företagen utan ett företag har direkt anknytning 
till IT. Det förväntade resultatet var att ta reda på om skillnaden fanns mellan de stora 
och små företagen i förhållande till de fysiska säkerhetsåtgärderna. Det har därför 
valts att ta med tre små och tre stora företag i denna undersökning. Varje person 
representerade sin egen verksamhet och hade goda kunskaper om sina respektive 
verksamheter. Detta var ett underlättande för arbetet då personerna kunde ge den 
information som behövdes. 
 
Företagens identitet har valts att hållas anonymt då ämnet behandlar deras säkerhet 
samt att detta inte anses vara relevant för frågeställningen. Det bör även nämnas att 
företagen själva inte på grund av säkerhetsskäl inte gett ut all den information som 
handlar om deras säkerhet. Ett antagande av stora och små företag gjordes för att 
kunna sära på de stora och små företagen. Ett litet företag antogs vara en verksamhet 
innehållande maximalt 10 anställda och ett stort företag antogs vara en verksamhet 
med minst 50 anställda och uppåt. För att kunna skilja på de små och stora företagen, 
kommer de stora företagen att identifieras som företag X1, X2 och X3 och de små 
företagen identifieras som Y1, Y2 och Y3. 
 
En kort beskrivning av dessa företag följer nedan. 

Företag X1 – Tillhör en statlig myndighet som har ungefär 4700 anställda. Enheten 
som intervjuades sysslar med mycket inom IT – säkerhetstjänster och 
administrationstjänster. 

Företag X2 – Detta företag har idag lokalt ungefär 170 anställda. Företaget sysslar 
med allt möjligt inom systemadministration. 

Företag X3 – Detta företag startades 1920, och har idag lokalt ungefär 24000 
anställda. Företaget tillhör en extern koncern och sysslar med IT – och IT – 
säkerhetstjänster.  

Företag Y1 - Detta företag startades 1999 och har 2 anställda. Företaget är ett service 
och försäljningsföretag. 

Företag Y2 - Företaget startades 1997 och har idag 5 anställda. Företaget är IT – 
leverantörer och tillhandahåller IT-tjänster till olika företag. 

Företag Y3 – Detta företag startades 1996 och har idag 5 anställda. Företaget är ett 
IT-företag och levererar IT-tjänster till olika företag. 
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6.2 Presentation av den insamlade datan 
Nedan presenteras intervjupersonernas svar. Svaren är uppdelade efter varje 
säkerhetsåtgärd. 
 

6.2.1 Säkerhetskopiering 

Fem av de intervjuade företagen förvarade sina säkerhetskopior i en helt annan 
byggnad i förhållande till var de är tagna ifrån. Företag X1 har sina säkerhetskopior i 
bankfack och ett problem för X1 var att tillgängligheten för dessa var begränsad på 
grund av att banken ej kan vara öppen dygnet runt. Företag X2 har sina 
säkerhetskopior i en serverbyggnad i ett annat hus, datan som lagras för dagen finns 
dock i samma byggnad som de är tagna ifrån. Företag X3 använder sig av stora SAN 
och bandkopior som förvaras i olika hallar. X3 har även en hall som kan ta över 
verksamheten ifall något skulle hända.   

Y2 har sina säkerhetskopior fysiskt åtskilda, det vill säga, dessa finns i andra lokaler 
som företaget har. Y1 menar på att deras säkerhetskopior finns i ett lager som ligger 
relativt nära och finns under samma byggnad, detta lager kommer till användning ifall 
något skulle hända. I Y3 är det någon av de anställda som har dessa säkerhetskopior 
hemma hos sig. 

 
6.2.2 Larm 

Samtliga av de intervjuade företagen använder sig av larm av olika karaktärer och 
utsträckning. X1 använder sig av brandlarm, stöldlarm, inbrottslarm och 
vattenskyddslarm i sin verksamhet. X2 har samtliga salar larmade förutom vissa salar 
där det finns tunna klienter som inte är mycket av användning eller värde för en 
utomstående. X3 använder sig utav larm i stor utsträckning på sina lokaler men menar 
att det ej går att gå in specifikt på detta. Y1, Y2 och Y3 har larm på sina dörrar med 
sensorer, inbrottslarm och brandlarm. 

 

6.2.3 Loggning av personer 

Samtliga av de större företagen använder sig av loggning i viss utsträckning, detta kan 
exempelvis vara ingångar till viktiga lokaler. De små företagen använder sig dock inte 
av någon typ av loggning förutom då det görs av vissa skäl. X1 menar på att detta 
används på lokalernas ingångar och om något skulle inträffa, exempelvis stöld av en 
dator, så kommer den data som fås genom loggningen att granskas. X2 använder sin 
loggning till platser där viktiga komponenter finns, det vill säga på vissa platser men 
dock inte alla. I X3 används loggning vid alla ingångar som sker till deras område 
samt att vissa loggningar sker också på deras innemiljöer. I Y2 sker viss stämpling på 
vissa ställen och i Y1 och Y3 användes ej någon loggning, vilket motiveras med att 
det är för få anställda för att behöva använda sig av ett sådant system.   
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6.2.4 Personal som slutar 

Samtliga företag vidtar här åtgärder för att förhindra att personen ifråga ej skall ha 
tidigare erhållna tillträden till företaget. Vidare ser inte de små företagen stor fara med 
detta då bland annat diskussioner har skett kring detta samt att tilltro till varandra 
finns. Åtgärder som tas är bland annat att konton, nycklar och lösenord tas bort. 

X2 och X3 menar på att alla behörigheter för denna person tas bort, detta kan vara 
bytande av viktiga lösenord, ta bort personens access i företaget, konton samt se till 
att nycklar och diverse tillhörigheter lämnas tillbaka. Vidare menar X3 att den 
information som personen ifråga känner till, inte går att ta bort oavsett vilka åtgärder 
som tas. Det finns även sekretesstaganden där viss information som fåtts av företaget 
ej får föras över till någon. Skulle ett sådant scenario visa sig så har företaget ett 
sekretessavtal som skulle reglera detta menar X3. Enligt Y2 så finns det beredskaper 
för det, det vill säga att de anställda satt sig ner och diskuterat ett sådant scenario. 
Vidare finns det olika tekniker för detta som Y1 ej kan gå vidare in på. Y2 byter 
larmkoden, men hittills har Y2 inte haft en oro över ett sådant scenario då förtroende 
finns hos de anställda. Y3 skulle eventuellt byta lösenord, men inte mer än så, detta på 
grund av den låga personalomsättningen. 

 
6.2.5 Placering av datorutrustning 

Här ses en skillnad mellan de större och mindre företagen. Bland de större företagen 
har datorutrustningen hos samtliga placerats efter olika säkerhetsfaktorer, medan de 
mindre företagen inte har haft mycket åtanke kring denna åtgärd. X1 och X2 har 
placerat sin utrustning efter de flesta faktorer om vad de kan tänka sig, bland annat 
faktorer som brand, vatten, kyla, stöld och även utrustningens egenskaper har tagits 
hänsyn till. Vidare har X3 tagit väldigt mycket hänsyn till hur datorutrustningen 
placerats. Mycket hänsyn har tagits kring bland annat infrastrukturen och ingenting på 
företaget sker utan att det har planerats väl menar X3. Y2 har datorutrustning och 
annan viktig datorutrustning placerad efter hur kontoret är uppbyggt. Vidare aspekter 
har företaget inte tänkt på och Y1 har lagt viktiga komponenter på ett enskilt rum i ett 
kassaskåp. 

 

6.2.6 Reservplanering 

I detta område svarade de tre större företagen X1, X2 och X3 väldigt lika. Samtliga 
menar på att det finns en sådan hall som kan ta över ifall en katastrof skulle inträffa. 
Det påpekas också att det finns backup av viktiga komponenter som också kan täcka 
en incident. X2 nämner även att det är en kostnadsfråga för hur stora reserver eller 
backupar man vill ha. Bland de små företagen så har inget av företagen någon hall 
eller något liknande som kan ta över ifall en incident inträffar. Y2 menar på att det 
viktiga för dem är datan och inte själva utrustningen och har också en del redundans 
för det som anses viktigt för företaget.  
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6.2.7 Ökad driftsäkerhet vid speglade hallar 

Samtliga företag fick en fråga om säkerheten skulle ökas med speglade hallar eller vid 
dubblering av viktiga komponenter. Denna fråga ställdes för att få reda på vad 
företagen anser om denna åtgärd i förhållande till deras säkerhet. X1 och X3 menar att 
det är en självklarhet för deras verksamhet, då företagen skulle få förödande 
konsekvenser om något skulle hända verksamheten.  

De mindre företagen tycker att det har med kostnader att göra, verksamhetens storlek 
och hur mycket data det är som är lagrat i systemen. Y1 och Y3 påpekar att en sådan 
åtgärd ej skulle vara av värde för deras verksamhet. Vidare tycker Y1 att detta inte är 
något som är till för deras verksamhet då dessa deras verksamhet bygger på service 
och försäljning. En reservhall för Y1 skulle bara innebära ytterligare kostnader. 

 
6.2.8 Avbrott/katastrofplan 

På de tre större företagen gäller någon form av katastrofplan vid en incident. Det 
skiljer dock på vilket sätt detta används. X1 och X3 har en katastrofplan som är 
omfattande i olika nivåer och beroende på vad det är som havererar så finns det en 
plan för olika scenarion. Företag X2 har däremot en plan på vad som får och inte får 
göras. 

På de tre mindre företagen finns inte någon sådan planering. Y2 påpekar dock att de 
använder sunt förnuft samt att det finns backupar. 

 

6.2.9 Fönsterintrång 

Samtliga av företagen använder någon form av larm som också täcker fönstren. I X1 
finns även olika typer av detektorer. X3 påpekar också att det finns vakter och spärrar 
för att ta sig in området. 
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7 Resultat & Analys 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av resultatet som samlades in i 
föregående kapitel som också analyseras. I avsnitt 7.2 redovisas en sammanfattande 
analys och en jämförelse mellan litteraturen och resultatet ges i avsnitt 7.3.   

 

7.1 Analys av intervjupersonernas svar 
Nedan analyseras resultatet från intervjupersonerna i undersökningen. Resultatet och 
analysen delas upp efter varje säkerhetsåtgärd som tagits upp i detta arbete. För varje 
säkerhetsåtgärd så redovisas först det sammanställda resultatet och sedan analysen.  
 
7.1.1 Säkerhetskopiering  

För samtliga av de intervjuade företagen föll det naturligt att använda sig av 
säkerhetskopiering samt att förvara dessa på annat ställe än vad de är tagna ifrån. 
Detta visade på hur viktig datan var och vilka risker som skulle riskeras om dessa 
skulle förloras eller hamna i felaktiga händer. Kartläggningen kring detta visade också 
att om något skulle hända i lokalen, exempelvis en brand så finns stor chans att allt 
skulle brinna upp vilket är en anledning till att förvarandet av säkerhetskopiorna finns 
i en annan plats än originalen. Det framgick inte någon större skillnad av att använda 
sig av säkerhetskopiering mellan företagen och förvaring av kopiorna vilket tyder på 
att detta var genomtänkt hos företagen. Det kunde dock märkas att de större företagen 
hade säkrare platser i förvaringen.  
 
Säkerhetsåtgärden säkerhetskopiering var en av åtgärderna som var väldigt vanliga 
hos företagen oavsett storleken på dessa. Anledningen till detta är att detta ansågs som 
en grundläggande åtgärd för säkerheten samt om datan hos företagen på något sätt 
skulle komma bort skulle detta bidra till förödande konsekvenser. Alvarliga problem 
skulle drabba företagen eftersom utan datan eller annat som driver företagen så skulle 
ett företag med stor sannolikhet inte klara sig. Eftersom säkerhetskopieringen gör det 
möjligt att återuppta verksamheten förvarades den därför med stor omsorg. Detta 
delas även med Beckman (1993) som talar om att så länge säkerhetskopiorna är i 
säkert förvar, kan de flesta problem lösas.  

 
7.1.2 Larm 

Larm fanns hos samtliga företagen vilket tolkas som att det är något grundläggande 
skydd. De större företagen hade mer av olika typer av larm som även uppfattades som 
kraftfullare än larmen hos de mindre företagen. Detta är dock svårt att dra slutsatser 
kring då larmen hos de mindre företagen ansågs vara tillräckliga för deras respektive 
verksamhet. Vidare så var det hos de större företagen fler lokaler med värdefull 
utrustning att ta hänsyn till än de mindre företagen vilket kan också ha haft betydelse 
för larmets karaktär. I det insamlade materialet går det att se att samtliga företagen 
använde larm i ungefär lika stor utsträckning, det vill säga för att skydda sina lokaler 
och utrymmen. Eftersom larm förekom hos alla företagen tydde detta inte heller på 
stora skillnader. Skillnader på typer av larm fanns dock mellan de små och stora 
företagen. 
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Larm var som förväntat ett grundläggande skydd då det fanns hos samtliga företag. 
Anledningen till detta berodde mest för att larmet kompletterade andra skydd samt att 
det ansågs naturligt att ha detta genomgripande skydd för att skydda sitt företag. Borg 
med flera (1997) talar om att enbart larm ej avskräcker många inbrottstjuvar samt att 
oavsett vilket larm som används så skall det även finnas en katastrofplan. Detta visade 
sig generellt sätt stämma hos företagen då det oftast fanns andra säkerhetsåtgärder 
som kompletterades med larmet. Dessa var bland annat just katastrofplanering och 
detektorer av olika slag som skyddar mot fönster. Vid gällande av typer av larm 
berodde en del av detta på värde av utrustning som fanns i respektive byggnad. Detta 
tolkas som ju värdefullare utrustning som fanns desto kraftfullare larm tillsattes det. 
Vidare berodde larm också på vilka bolag företaget beställde detta ifrån eller om detta 
ansågs som passande för företaget samt även kostnader.  
 

7.1.3 Loggning av personer 

Denna åtgärd fanns hos de större företagen och ansågs vara nödvändig för företagen 
där antalet anställda är många. Bland de mindre företagen tolkades det som att de 
hade någorlunda koll på personalen och behövde heller inte använda sig utav denna 
åtgärd. Skillnaden var därav klar samt att även behovet av denna åtgärd var 
annorlunda för företagen.  
 
Anledningen till att loggning hade mest inverkan hos de större företagen beror på att 
dessa hade olika avdelningar som i sin tur bestod av många anställda. Här var 
kännedomen till varandra inte stor samt att utan användande av loggning skulle det 
vara svårt att identifiera personen då det finns väldigt många att välja mellan. I de 
mindre företagen var detta mest olämpligt då de anställda arbetade oftast tillsammans 
och hade ibland delade uppgifter. Det skulle inte vara svårt att komma underfund med 
var en viss person befunnit sig. Här kan tilläggas att kostnader också har en betydelse 
vid en sådan här säkerhetsåtgärd. Loggning hos de mindre företagen ansågs inte vara 
behövlig då för det första, så var utrymmet ej stort samt att personalen ofta arbetade 
tillsammans. Loggningen tar reda på vilken person som utfört en viss handling 
(Beckman, 1993), vilket ej behövdes i de små företagen.  

 
7.1.4 Personal som slutar 

Frågan som syftar till att skapa en viss uppfattning av hur personalen känner viss 
tilltro till sina anställda i förhållande till tidigare åtkomster och vetskap om känslig 
information, anträffades en skillnad här med. I detta sammanhang var det för de större 
företagen en självklarhet att åta åtgärder för att förhindra tidigare åtkomster. Vidare så 
sköttes detta av olika avdelningar på ett smidigt sätt samt att sekretessavtal fanns för 
vad som inte fick avslöjas. Bland de små företagen var det helhetsmässigt ingen större 
risk med personal som slutar. Det kunde dock göras åtgärder men av enklare 
varianter, exempelvis byte av larmkoden. Skillnaden märktes här då det vid de större 
företagen fanns färdiga rutiner av vad som skulle utföras vid uppsägning av en person 
medan det i de mindre företagen enbart fanns informella diskussioner av vad som 
skulle åtas.  
 
I denna säkerhetsåtgärd hade personalomsättningen en stor betydelse och då det var 
en större bekantskap hos de mindre företagen än i de större fanns det därmed mer 
förtroende för personalen hos de mindre företagen. Vad eller om åtgärder skulle tas 
hos de mindre företagen kunde delvis bero på vem det var som slutade, på vilket sätt 
denne slutade samt om tilltro till personen i fråga fanns. Användning av åtgärder för 
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personal som slutar är mycket viktigt (Borg med flera, 1997), dock var inte behovet 
stort för denna åtgärd hos de mindre företagen vilket det var hos de större företagen. 
En annan orsak till skillnader mellan stora och små företagen var också att det hos de 
större förekom som en regel och en policy att åta åtgärder när en av företagets 
personal slutar.  
 

7.1.5 Placering av datorutrustning 

Vid säkerhetsåtgärden placering av utrustning märktes således också en klar skillnad 
mellan de små och stora företagen. De mesta säkerhetsfaktorerna har tagits hänsyn till 
av de större företagen. Detta gäller även servrar som företaget har i andra byggnader 
samt själva datorutrustningen som finns i företagen. Säkerhetsfaktorer kan vara 
stöldrisk, vattenrisk och brandrisk med mera. De mindre företagen hade inte mycket i 
åtanke vid denna åtgärd vilket uppfattades som att detta ej är något som är av viktig 
karaktär. Placering av utrustningen togs mer efter hur uppbyggnaden av deras 
utrymmen var, vilket tolkas som att åtgärden ej är något som dessa direkt tänkt på. 
Den klara skillnaden kan även bero på de mindre företagen inte har lika mycket 
datorutrustning som de större företagen.  
 
Placering av sin datorutrustning ansågs som en mycket viktig aspekt för de större 
företagen. Det visade sig även att de större företagen kände till de flesta av 
säkerhetsaspekterna när viktig utrustning placerades i företaget. Detta tänkande 
saknades hos de mindre företagen, vilket troligtvis betyder att dessa helt enkelt inte 
såg denna aspekt som en viktig del av deras säkerhet. En del orsaker berodde även på 
tidsbrist då större delen av tiden gick åt att arbeta med sina tjänster. Vidare fanns det 
kompetent personal hos de större företagen som skötte dessa fysiska 
säkerhetslösningar vilket inte fanns hos de mindre företagen.  
 

7.1.6 Reservplanering 

Reservplaneringen var enligt de mindre företagen en kostnadsfråga och skillnaden var 
därmed stor. För de större företagen var detta mycket nödvändigt då bland annat om 
något skulle hända som gör att systemen stannar så leder till stora kostsamma 
förluster. Reservplaneringen var viktig och fanns hos samtliga i de tre de större 
företagen. Detta förekom dock inte hos de små företagen. Reservplaneringen var som 
förväntad betydelsefull för de större företagen vilket framgick av kartläggningen. 

Detta var en säkerhetsåtgärd hade mycket stor betydelse för de större företagen. 
Anledningen till detta var bland annat för att förhindra att arbetsprocesserna skulle stå 
stilla ifall något skulle inträffa vilket skulle bidra till att företagen inte kan fortsätta 
med arbetet. Mitrovic (2003) menar också att en reservhall som kan ta över 
verksamheten kan stora företag har stor nytta av, vilket också har framgåtts av 
ovanstående resultat. Bland de små företagen fanns ingen reservplanering vilket 
berodde på kostnaderna för en sådan samt att åtgärden inte har lika stor inverkan för 
ett litet företag. Med tanke på låg personal och datorutrustning hos de mindre 
företagen anses det inte heller vara värt att lägga tid och pengar på att ha en reservhall.  
Denna säkerhetsåtgärd var en lönsam investering för de större företagen.  
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7.1.7 Ökad driftsäkerhet vid speglade hallar 

Frågan vars syfte att få reda på vad företagen anser om åtgärden i förhållande till 
deras säkerhet ficks liknande svar för de stora respektive små företagen. Det 
påpekades av samtliga företag att säkerheten skulle ökas men att det inte skulle passa 
alla verksamheter.  
 
Eftersom detta är ytterligare en säkerhetsaspekt så ökas givetvis säkerheten hos 
företagen. Men detta är dock inte lämpligt att inskaffa om det ej finns ett behov av 
denna säkerhetsaspekt samt att det skulle kosta mycket, detta i synnerhet för de 
mindre företagen. Generellt sett är denna säkerhetsaspekt mycket bra men samtidigt 
också mycket krävande. Anledningen till att detta skulle passa de större företagen är 
att de har mer resurser och mer personal som arbetar. Vid fall då verksamheten skulle 
stå stilla, bidrar detta bland annat till försämrad leverans till kunden samt 
personalkostnader. För de mindre företagen ansågs det att en speglad hall skulle kosta 
mer än vid stopp i verksamheten.  

 
7.1.8 Avbrott/katastrofplan 

Frågan om denna säkerhetsåtgärd gav generellt olika svar. Denna omfattande åtgärd 
visade sig inte vara befintlig för de små företagen utan vid ett sådant scenario skulle 
detta antagligen lösas genom samarbete med varandra. Vidare var alltså denna åtgärd 
inte något vidare som dessa företag haft funderingar över. Däremot fanns det hos de 
större företagen färdiga rutiner av hur katastrofplanen skulle utföras. I denna 
säkerhetsåtgärd märktes därmed en klar skillnad mellan de små och stora företagen. 

Avbrotts/katastrofplanering var viktig för de större företagen då det som i likhet med 
reservplaneringen, ska snabbt gå att återställa företaget till dess ordinarie arbetsrutiner 
vid en incident. Av denna anledning spelade denna säkerhetsåtgärd en stor roll hos de 
större företagen. I de mindre företagen verkade detta inte behövas samt att det krävdes 
en del arbete för att få till en katastrof/avbrottsplanering. En annan orsak var att de 
mindre företagen inte hade samma säkerhetstänkande som de större företagen. Det 
saknades underlag för just att använda sig av en sådan här säkerhetsåtgärd hos de 
mindre företagen. 

7.1.9 Fönsterintrång 

I och med att den tidigare nämnda säkerhetsåtgärden larm till viss del också kan 
täckas in i att försvåra fönsterintrång, så nämndes denna åtgärd även vid denna fråga. 
Detta var gemensamt för samtliga verksamheter. Utöver detta märktes det skillnader 
på så sätt att de större företagen även hade andra säkerhetsåtgärder som också 
försvårade fönsterintrång, detta kunde i sin tur vara specifika skydd för just fönster 
eller andra skydd som kunde täckas in i detta. På så sätt fanns det skillnader mellan 
företagen. 
 
Fönsterintrång är en underskattad svag länk (Borg med flera, 1997). Detta märktes en 
del då företagen hade larm som täckte hela företagets lokaler inklusive fönstren vilket 
var anledningen till att det inte lades så mycket fokus på just fönstren. Vidare aspekter 
för att skydda fönstren var det glest om, vilket berodde mest på att då larmet gav en 
trygghet så blev det lättare att överse ytterligare skydd mot fönsterintrång. Vidare 
påpekar Borg, med flera (1997) att larm oftast inte är tillräckligt för att skydda 
fönstren vilket innebär att för att förhindra fönsterintrång så bör det även kompletteras 
med andra åtgärder.  



 29 

7.2 Sammanfattande Analys 
Av den intervjuundersökning som gjorts har det framgått stora och små skillnader 
mellan de mindre och större företagen. I vissa fall har även av kartläggningen inga 
synliga skillnader märkts.  

Svaren som gavs på intervjuerna anses som trovärdiga och därav går det också att 
besvara arbetets problemställning. De större skillnaderna kan bero på att de större 
företagen hade annorlunda struktur och arbetssätt. I de mindre företagen var det 
exempelvis samma personer som skötte det mesta i företagen vilket inte var fallet på 
de större företagen då olika poster sköttes av olika personer. Generellt sett kan 
skillnaderna mellan företagen bero på ett visst säkerhetstänkande, det vill säga om 
säkerheten kring företaget var något som övervägdes noggrant. Anledningar till detta 
kunde vara hur måna företagen var om säkerhetsåtgärderna och även erfarenheter av 
att täcka alla säkerhetsluckor. 

Orsaker till stora och små skillnader är också att den dyrare utrustningen skyddades 
mer än den mindre dyrare utrustningen. Vidare så är medvetenheten kring de anställda 
mycket högre hos de mindre företagen då alla här känner till vilka regler som gäller 
samt att det är mycket enklare att ta del av dessa på grund av den låga personalen. 
Detta är svårt för de större företagen då personalomsättningen är hög. Enligt en källa 
från ett av de större företagen så är att medvetgöra sina anställda om 
säkerhetsåtgärderna ingen garanti på att dessa följs till 100 %. Vad samtliga företagen 
hade gemensamt var att vara väldigt aktsamma med datan och att den inte hamnade i 
felaktiga händer eller förstördes på något sätt. De säkerhetsåtgärder som inte hade stor 
inverkan i de små företagen var heller inte behövliga samt kunde utgöra kostnader 
som företaget inte ville lägga ut på. 

Fastän likheter eller skillnader förekom mellan företagen så fanns mycket annat som 
kunde ligga bakom användandet av en säkerhetsåtgärd. I de större företagen kunde det 
vara mer komplicerat av hur företagen förhåller sig till säkerhetsåtgärderna samt att 
det oftast var färdiga skisser, planer eller scenarion som kunde baseras på en 
säkerhetsåtgärd. Detta kunde exempelvis vara regler kring reservhallar, 
katastrofplanens innefattande samt var eller hur säkerhetskopieringen skulle vara. 
Detta fanns inte i de mindre företagen i samma utsträckning. Vidare så försöktes det 
att inte gå in i djupet hos varje företag då eventuellt en mängd fakta hade tagits upp 
som inte är relevant i förhållande till problempreciseringen. All data som svarar på 
problemställningen har däremot analyserats i detta arbete.   
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7.3 Jämförelse mellan litteratur och resultat 
Mitrovic (2003) har tidigare nämnt att stora företag är mer måna om sin utrustning 
samt att avbrott i arbetet kan leda till kostsamma förluster. Detta i enlighet med 
resultatet kan stämma då de tre stora företagen har påpekat detta, samt att mycket 
arbete hos de stora företagen lades på de säkerhetsåtgärder som förebyggde mot en 
sån här händelse. Garfinkel (2003) har talat om att den fysiska säkerheten kan skilja 
sig mycket från olika företag fastän dessa skulle ha liknande system. Detta visade sig 
att stämma i detta arbete också då det skilde sig mellan företagen och systemen hade 
oftast en oberoende roll.   
 
Mclean (2003) framhåller om att i vilket företag som helst där säkerhet är inblandat så 
är identifiering och verifiering av användare av största vikt. Detta tordes stämma då 
det i de större företagen var väldigt måna med att se till att loggning gjordes. Detta 
behövdes inte riktigt i de små företagen på grund av antalet anställda i företaget och 
kan därför bero på att de små företagen inte la mycket vikt på att identifiera och 
verifiera sina användare då tillräcklig tillit och kännedom till varandra fanns.  

SIG Security (2000) och Anthony (1993) talar om att det ska finnas en balans mellan 
det fysiska skyddet och värdet på resurserna. I studien har det visats indikationer på 
detta, framförallt om det jämförs med utrustningen hos de mindre respektive större 
företagen. De större företagen hade generellt sett dyrare utrustning än de mindre 
företagen och därmed också högre säkerhet. 
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8 Slutsats 

Slutligen i detta arbete har det framkommit i enlighet problemprecisering i kapitel 3.2. 
att det återfanns skillnader mellan stora och små företag. Dessa var i vissa fall väldigt 
klara och i andra avseenden inte lika starka. 
 
Insamlingen av data kan tänkas i vissa fall inte vara helt fullbordad eftersom företaget 
känt oro för att ge alltför mycket information om deras fysiska säkerhet. Alla 
företagen ansåg de olika säkerhetsåtgärderna som viktiga på sitt sätt, men kanske inte 
har en passande form på alla verksamheter. Därtill kommer det att företaget i sig anser 
vad som är viktigt för sin egen del, vissa säkerhetsåtgärder har en avgörande roll för 
ett visst företag medan kan vara betydelselöst för ett annat. De större företagen hade 
mer koll på sin fysiska säkerhet än vad de mindre företagen hade. Detta gäller främst 
på de åtgärder som är kostsamma men som dock kan få en avgörande och viktig roll 
vid händelse av något. På grund av det fåtalet företag som intervjuades, det vill säga 
tre små och tre stora företag är detta ett urval av samtliga verksamheter som finns, och 
därför kan inte en slutsats om helheten dras. Detta anses dock som ett stickprov av 
vilka skillnader som finns mellan små och stora företag i förhållande till 
säkerhetsåtgärderna som tagits upp i detta arbete. Vad som slutligen framkommit i 
studien är att användning av säkerhetsåtgärderna beror på kostnader, relevans och hot. 
1) Kostnaderna har att göra med att företagen anser att säkerhetsåtgärden är för dyr att 
tillämpa. 2) Med relevansen (behovet) menas att säkerhetsåtgärden inte är riktigt 
behövlig för företaget utan går mer eller mindre att klara sig utan samt att beroende på 
hur 3) hoten för företaget ser ut är betydelsefullt.  
 
Med resultatet som utgångspunkt är det mycket tänkbart att de större företagen har 
hög prioritet på sina säkerhetsåtgärder eftersom konsekvenser för säkerhetsbrister kan 
bli mycket farliga. En slutsats av detta kan dras att varje säkerhetsåtgärd som de större 
företagen använder sig av är väl genomtänkt. Vid projektets början antogs det att en 
del brister skulle förekoma vid insamlingen av data på grund av dess känsliga ämne 
men av resultatet att döma känns det som att insamlingen av data blev trots 
förväntningarna lyckad. Vidare hade de större företagen det mer komplicerat än de 
mindre företagen samt att i vissa fall fanns det en mängd fakta som kunde relateras till 
en säkerhetsåtgärd. Kartläggningen av säkerhetsåtgärderna hos företagen bedöms ha 
gjorts på en ”måttlig” nivå, det vill säga att datan som ficks ut varken var för 
djupgående eller för ytlig. Faktorer som inte var relaterat till storleken på företaget 
men som ändå hade betydelse för svaret var erfarenheter om säkerheten. Hade 
personerna detta kunde mycket av säkerhetsbristerna kring åtgärderna täckas. 
 
Sammantaget kan slutsatsen dras att skillnader mellan de stora och små företagen 
förekom samt att de större företagen hade mer säkerhetstaganden än de mindre 
företagen. Det ska dock påpekas att säkerheten de mindre företagen har anses vara 
tillräcklig för deras verksamhet.   
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9 Diskussion 
I detta kapitel görs reflektioner av arbetsprocessen och av det resultat som tagits fram. 
Vidare ges också förslag till fortsatt arbete.  

 

9.1 Diskussion kring resultatet 
De utförda intervjuerna som utgjorde resultatet för detta arbete gav praktisk kunskap 
och erfarenhet. I och med att diskussioner erhölls fick författaren sig en inblick av vad 
företagen gör samt kännedom om området som respektive företag sysslar med. 
Resultatet av intervjuerna gav tillräckligt med material för att utföra detta arbete, 
vilket till en början befarades. Av denna anledning användes även inspelningsapparat 
vid ett par tillfällen för att inte riskera att missa viktig information. Detta var 
framförallt viktigt eftersom vissa respondenter var upptagna med andra 
arbetsuppgifter. Det gjordes dock ändå återuppringningar då det gällde ämnen som 
kändes behöva tilläggas med ytterligare information eller som i samband med 
diskussion glömts bort att nämna.  
 
Vid skapande av diskussioner ficks mer information som var på djupet, vilket ledde 
till att bättre slutsatser kunde dras fastän detta inte hade behövts för att besvara 
problemet. Även intressanta områden nåddes som kanske inte har någon direkt 
anknytning till problemet men som ändå gav en bild av hur verksamheten fungerar 
och därav deras tankesätt kring säkerhetsåtgärderna.  
 
En del företag som kontaktades uteblev på grund av att dessa var upptagna med annat 
samt så var en del inte intresserade av att delta i undersökningen. Det kan givetvis ha 
haft en inverkan på resultatet eftersom det istället fick väljas andra företag. Det anses 
dock att skillnaden inte kan ha varit stor fastän om dessa uteblivande företag hade 
varit med i undersökningen. Vad som tros ha påverkat undersökningens resultat är 
positionen där företagen befinner sig. Detta kan bland annat vara om företagen finns 
högt upp i en byggnad vilket kan ha en effekt på den fysiska säkerhet samt om 
företagen befinner sig mitt i centrum där exempelvis risken för inbrott är större. 
 
I samband med problempreciseringens syfte förekom det skillnader mellan de små 
och stora företagen. Resultatet som togs fram gäller de sex företagen som ingick i 
undersökningen vilket kändes vara ett minimum för att kunna få svar på 
problempreciseringen.  
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9.2 Reflektion kring arbetsprocessen 
När det gäller val av metod, det vill säga intervjuer så har denna metod varit ett bra 
hjälpmedel till att få fram den information som söktes då man bland annat fick 
företagens perspektiv på det hela. Användandet av litteraturen gav inblick i ämnet i 
form av läsande av olika litteraturer. 
 
Vad som ibland kunde försvåra undersökningen var att företagen inte ville ge ut 
alltför detaljerad information men detta löstes mer eller mindre genom att introducera 
sin bakgrund, syfte och mening med undersökningen. Vidare så fanns det vanliga 
problemet att försöka få respondentens tid att kunna delta i undersökningen. Eftersom 
utbudet av de små företagen var många samt med hjälp av tidigare kontakter kunde 
detta lösas på ett smidigt sätt. Med ett positivt förhållningssätt och diskussion med 
respondenten kunde processen också förenklas lite. I denna undersökning gjordes det 
både besöksintervjuer och telefonintervjuer. När det gäller de använda 
säkerhetsåtgärderna som detta arbete innefattat var det i projektets tidigare stadium 
tänkt att använda sig av fler. Detta gjordes dock inte vilket känns nu i efterhand varit 
ett bra val då arbetets utgångspunkt skulle i stort sett fortfarande ha varit densamma. 
Arbetets kvantitet hade visserligen varit större men detta är inte något väsentligt för 
arbetet. 
 
Att ha genomfört detta arbete har också gett nya erfarenheter, då arbetet bland annat 
drivits på egen hand vilket i vissa fall har varit jobbigt då man inte haft någon att 
diskutera projektet med. Utförandet av intervjuerna har författaren också lärt sig en 
del om, bland annat genom att ha klara frågor och vara väl föreberedd för eventuella 
kommande diskussioner och följdfrågor. Vad som varit jobbigt med intervjuerna har 
bland annat varit att få företagens tid att ställa upp på intervjuerna. De fall där det 
hade bestämts en tid gick det väldigt bra då respondenten var medveten om 
intervjufrågorna. 
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9.3 Förslag till fortsatt arbete 
Under arbetets gång uppkom det funderingar som kan vara intressanta att undersöka. 
Eftersom ämnet är stort så finns många problemställningar som kan vara av intresse 
för säkerhet. Nedan följer några förslag till fortsatt arbete: 

I denna studie har det undersökts vad skillnaderna är mellan dessa fysiska 
säkerhetsåtgärder hos de stora och små företagen. Vad som skulle kunna göras är ta 
reda på om det finns likheter mellan dessa. Finns det något som dessa företag har 
gemensamt i förhållande till säkerhetsåtgärderna och kan dessa dra nytta av varandra.  

Vad är fördelarna respektive nackdelarna med dessa säkerhetsåtgärder hos företagen 
samt är dessa fördelar och nackdelar likadana för samtliga företag. Detta är en aspekt 
som skulle kunna leda till fortsatt arbete till detta projekt.  

Vilka specifika hot skyddar dessa säkerhetsåtgärder emot och används dessa för 
samma syfte hos olika företag samt i vilken utsträckning används dessa då i så fall. 
Detta är tankar som kommit upp under arbetet.  
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Bilaga
 
Intervjufrågor 

Dessa Intervjufrågor utgörs som grundmaterial för insamling av data. Vidare fokuserades 
det ej helt på frågorna utan det skapades en mängd följdfrågor under procedurens gång 
för att på så sätt få ut så mycket information som möjligt av intervjupersonen. Det 
skapades snarare en diskussion med dessa frågor som utgångspunkt. 

      

    Var förvaras säkerhetskopiorna i förhållande till den dator de är tagna ifrån? 

    Finns det något larm vid lokalerna där datorerna finns samt vid övriga delar av företaget? 
       
   Använder ni er av loggning, samt i vilken utsträckning använder ni denna? 

Ser ni några risker, om en anställd som känner till mycket viktig information skulle 
sluta att jobba hos er! Vad skulle ni i så fall då göra för att förhindra att denne kan 
komma åt viktig information respektive datorutrustning? 

Hur har ni placerat er datorutrustning, samt vilka faktorer har ni tagit hänsyn till när   ni    
gjort detta? 

   Har ni en reservplanering? 

Skulle driftsäkerhetens kunna ökas om ni hade speglade hallar (reservhall), eller om ni  
hade dubblering av viktiga komponenter? 

Har företaget någon avbrotts/katastrofplan? 

Vad har ni för åtgärder för att förhindra intrång som sker genom fönstret?  


