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Abstrakt  

IT- och informationssäkerhet är ett ständigt aktuellt ämnesområde. IT-
säkerhetsarbete i små organisationer framstår som ett underforskat område. För 
att göra en kartläggning av hur arbete med risk, hot och säkerhet kan se ut i små 
organisationer har vi genomfört en explorativ intervjustudie med representanter 
för små organisationer om deras arbete med IT- och informationssäkerhet. Vi 
har dessutom genomfört intervjuer med experter på området för att få ett 
bredare perspektiv. Tolkningen och analysen av intervjusvaren har utförts 
genom att först tolka svaren utifrån Security Controls och därefter analysera 
svaren utifrån fem temaområden som vi funnit i materialet. Vi går därefter 
vidare med en diskussion kring hur vi funnit att de studerade organisationerna 
ser på hot, risk och säkerhet och hur de arbetar med Security Controls sett 
genom de tre säkerhetsdimensionerna. Avslutningsvis föreslår vi fortsatt 
forskning inom området. 

 

Abstract 

IT and information security is a recurring theme. IT security in small 
organizations appear to be an under-researched area. To make a survey of the 
work on risk, threat and security might look like in small organizations, we 
conducted an exploratory interview with representatives of small organizations 
about their work with IT and information security. We also conducted interviews 
with experts in the field to get a broader perspective. The interpretation and 
analysis of the interview responses have been carried out by first interpret the 
responses based Security Controls, and then analyze the responses on five 
thematic areas which we found in the material. We will then continue with a 
discussion of how we have found that the studied organizations, look at threats, 
risk and safety and how they work with the Security Controls seen through the 
three security dimensions. Finally, we suggest further research in this area. 
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1 Inledning 

Överväganden kring säkerhet är något som aktualiseras vid i princip all 
implementation av IT-lösningar (Laprie, 1995). Säkerhet kan kortfattat och 
generellt beskrivas genom de tre dimensionerna data- och systemintegritet, 
tillgänglighet och sekretess (Bishop, 2003). 

Säkerhet är alltid ett aktuellt ämne när det kommer till IT-lösningar. Hotbilder 
varierar över tid och med tillämpning, men de tre säkerhetsdimensionerna 
måste alltid beaktas för att en organisation ska kunna vara trygg med sin 
systemanvändning (Laprie, 1995). Genom det ökande intresset för molntjänster 
(och andra tredjeparts hosting-lösningar) tvingas organisationer till nya 
ställningstaganden på säkerhetsområdet. Genom att sprida sina system över fler 
leverantörer från vilka organisationen har pågående leveranser kontinuerligt 
skapas dels en spridning av risker, dels nya beroendeförhållanden för 
organisationen (Alali & Yeh, 2012). 

Vidare kan den ökande användningen av IT och därmed ökande mängder data i 
många delar av samhället anses tala för att säkerhet är aktuellt. IBM (2013) 
hänvisar till en studie utförd av ITG Market Research vilken gör gällande att 
lagrade datavolymer i världen ökar med 30 - 50% per år. Även om siffran kan 
betraktas som osäker, så dristar vi oss ändå till att påstå att det sker en 
kontinuerlig ökning av lagrad data i olika organisationer. Denna data behöver 
organisationerna skydda mot stöld från hackers, säkerhetskopiera för att 
säkerställa att den finns kvar även längre fram i tiden och samtidigt göra 
tillgänglig för den egna organisationens olika syften. Den skall också hållas 
konsistent och okorrumperad så att, till exempel, de analyser som baseras på 
datan är trovärdiga. 

Vår inledande litteraturstudie ger en bild av säkerhet i tre dimensioner, delar in 
aktiviteter på säkerhetsområdet i Security Controls och reder ut olika begrepp 
inom området riskanalys och riskhantering. Den visar också på att stora 
organisationer bygger sitt säkerhetsarbete på på risk-, hot- och 
sårbarhetsanalyser (Dahbur, Mohammad & Tarakji, 2011). Vidare finner vi att 
riskhantering är en metodstyrd och strukturerad process med stora krav på 
specialistkunskaper (ProgSäk, n.d.; ISO 27005:2008, 2008). Små organisationer 
har i allmänhet inte IT-specialistkompetens inom organisationen (Ion, Sachdeva, 
Kumaraguru & Capkun, 2011). Vi har inte funnit någon litteratur som beskriver 
hur små organisationer bedriver denna typ av arbete. Även små organisationer 
arbetar med IT-verktyg och vårt intresse för säkerhet och vår nyfikenhet på hur 
små organisationer kan arbeta med säkerhet ledde oss fram till frågan: 

Hur bedriver små organisationer sitt arbete med hot, risker och säkerhet inom 
IT-området? 

Vår förhoppning är att vi med denna studie kan bidra med kunskap om hur IT-
säkerhet i små organisationer kan beskrivas och kanske även utvecklas. Detta ser 
vi som viktigt både för de små organisationerna och för leverantörer till små 
organisationer. I ett vidare perspektiv ser vi en potentiell samhällsnytta då den 
ökade användningen av IT inom i stort sett alla områden i samhället leder till 
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ökat beroende av systemen och kritiska processer som riskerar att stanna upp 
vid haverier eller liknande. 
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2 Teori 

2.1 Säkerhet 

Ett säkert system är ett system som inte kan utföra otillåtna operationer eller 
försättas i ett otillåtet tillstånd (Bishop, 2003). Systemet ska således vara 
tillförlitligt (Laprie, 1995). Vad det konkret kan innebära varierar mellan system 
och organisationer. En övergripande definition på systemsäkerhet är att de tre 
dimensionerna Sekretess, (data-/informations)Integritet och Tillgänglighet inte 
får inte får äventyras (Bishop, 2003). 

Laprie (1995) beskriver begreppet tillförlitlighet (dependability) hos system 
med sex olika attribut eller aspekter: Tillgänglighet (availability), Tillförlitlighet 
(reliability), Säkerhet (Safety), Sekretess (Confidentiality), Integritet (Integrity) 
och Underhållsmässighet (maintainability). Det tre attributen Tillgänglighet, 
Integritet och Sekretess tillsammans leder även hos Laprie (1995) till säkerhet. 
Dessa tre begrepp kan upplevas som tämligen abstrakta. Ett sätt att konkretisera 
är att välja att se vilka metoder och tekniker som används för att förhindra att 
säkerheten äventyras, samt vilka metoder och tekniker som används för att 
återställa systemen om något som äventyrat säkerheten verkligen inträffat. 
Sekretess och integritet upprätthålls genom att begränsa tillgång till hela eller 
delar av system så att endast de på förhand utsedda användarna eller grupperna 
av användare får använda och förändra innehållet i systemen (Baker & Wallace, 
2007). I praktiken talar vi här om autentisering av användare och genomtänkta 
användarrättigheter. Tillgänglighet säkerställs genom att skydda systemen och 
kommunikationen mellan system och användare mot avbrott (FIPS, 2006). 
Exempelvis genom att installera avbrottsfri elkraft och redundanta 
nätverksförbindelser.  

Traditionellt har många IT-säkerhetsaktiviteter begränsats till att implementera 
olika tekniska lösningar för att säkra informationssystem. Med den ökande 
systemanvändningen har ett behov av att även tillämpa organisatoriska och 
sociala aspekter på informationssäkerhet (Baker & Wallace, 2007). Här rör det 
sig i praktiken om planering, användarutbildning och liknande (Tarwireyi, 
Flowerday & Bayaga, 2011). 

2.1.1 Security Controls 

Security controls kan beskrivas som aktiviteter som vidtas för att motverka 
identifierade hot och risker samt de potentiella följderna av desamma (Baker & 
Wallace, 2007). The US National Institute of Standards and Technology (NIST) 
delar in Security controls i tre kategorier: Technical Controls, Operational 
Controls och Management Controls (NIST, 2009). Technical Controls, den 
tekniska kategorin, syftar till att skydda själva informationstekniken och 
kommunikationen mellan datorer med hjälp av olika produkter och processer 
(Baker & Wallace, 2007; NIST, 2009). Denna kategori innefattar exempelvis 
antivirus, kryptering och brandväggar. Operational controls, den operationella 
kategorin, syftar till att skydda mot operativa brister som skulle kunna utgöra ett 
hot mot system eller infrastruktur (Baker & Wallace, 2007; NIST, 2009). Den 
operationella kategorin kan exempelvis handla om fysisk inpasseringskontroll, 
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skydd mot elavbrott och aktiviteter för att säkerhetskopiera data (IBM, 2012). 
Management Controls, förvaltningskategorin, omfattar de icke-tekniska delarna 
av säkerheten. Förvaltningskategorin kan handla om exempelvis användnings- 
och säkerhetspolicies, utbildning och planering för hur organisationen ska agera 
om riskerna blir verkliga händelser (Baker & Wallace, 2007; NIST, 2009). En 
säkerhetspolicy kan jämföras med en lag, den säger vad man får och inte får göra. 
Policys är till för att skydda de anställda och organisationen, för att skapa ett 
internt regelverk för hur man ska bete sig på just den arbetsplatsen (Bishop, 
2003). Säkerhetskompetens kan ses som att de anställda är medvetna om datan 
de jobbar med och att de förstår risken med att använda den. Därför är det 
viktigt för anställda att veta hur de skyddar sig och datan att till exempel läckas 
ut. Detta brukar oftast lösas med interna utbildningar om exempelvis känslig 
information som de anställda ska jobba med (Tarwireyi, et al., 2011). 

Uppdelningen i olika kategorier av Security Controls kan sammanfattningsvis 
beskrivas som ett sätt att strukturera IT-säkerhetsarbete utifrån olika aspekter 
av säkerhet. Genom att använda NIST:s kategorier får organisationen hjälp att 
täcka in flera aspekter på informations- och IT-säkerhet och därmed få en mer 
holistisk bild av problemområdet (Baker & Wallace, 2007).  

2.1.2 Disaster Recovery 

Om någon typ av fel har inträffat och ett systems integritet fallerat eller hela 
systemet havererat och tillgängligheten eller tillförlitligheten av denna anledning 
inte kan upprätthållas, är återläsning av säkerhetskopior den metod som 
används för att återställa systemet (IBM, 2012). 

Själva processen kring säkerhetskopiering och återläsning är inte helt 
okomplicerad. Till att börja med finns begreppet Recovery Point Objective (RPO) 
som egentligen definierar hur stor dataförlust som kan accepteras vid ett 
eventuellt haveri. Alltså skillnaden mellan innehållet i systemet omedelbart 
innan haveriet och innehållet i den senaste säkerhetskopian. Ju mindre RPO, 
desto mindre förlust men också desto tätare säkerhetskopiering. Ju tätare 
säkerhetskopiering, desto fler säkerhetskopior att hålla ordning på (IBM, 2012). 

Vidare finns också begreppet Recovery Time Objective (RTO). Enligt IBM (2012) 
definieras RTO med hur lång tid du måste vänta innan din miljö är återställd och 
tillbaka i drift efter ett haveri. Vid tillämpningar som har höga krav på 
tillgänglighet, bör RTO hållas så låg som möjligt. Värt att notera är att det inte 
finns något solklart samband mellan storleken på en backup och RTO. RTO 
påverkas, förutom av själva återläsingstiden, också av responstiden hos 
driftsorganisationen och av den tid det tar att starta det återlästa systemet efter 
återläsning (IBM, 2012).  

Nedanstående figur illustrerar säkerhetskopiering, RPO och RTO längs en 
tidslinje där ett system är i drift, havererar, återställs och går i drift igen. 

 



IT-säkerhet i små organisationer 

 6 

 

Figur 1, Disaster Recovery Timeline (IBM, 2012) 

2.1.3 Upplevd säkerhet 

I en intervjustudie gjord av Ion, et al., (2011) frågade de användare om de valde 
att lagra diverse känslig data i molnet eller lokalt: Pass och ID handlingar, 
finansiella filer, sjukjournaler och lösenordslista. Majoriteten av användarna var 
villiga att lagra pass och ID handlingar, finansiella filer och sjukjournaler i 
molnet, medan lösenordslista ville de lagra lokalt. Ion, et al., (2011) menar alltså 
att användaren upplever att lokal lagring är ett säkrare sätt att behålla 
sekretessbelagd information hemlig jämfört med att lagra den i en molntjänst. 
Detta då användarna i allmänhet anser internet som varande osäkert i allmänhet. 
Ion, et al., (2011) påpekar också att de flesta molntjänsters sekretess-, 
tillgänglighets- och integritetsnivåer deklareras i respektive tjänsts Terms of 
Service (ToS) eller motsvarande användningsavtal, men att användare mycket 
sällan läser dessa dokument innan tjänsten konsumeras och att det därför kan 
anses oklart hur många som är medvetna om villkoren för dem. Större 
organisationer, som företag och offentliga institutioner har ekonomiska 
möjligheter att anlita expertkompetens för att utföra riskanalyser på köpta 
tjänster. Något som privatpersoner saknar. 

 

2.2 Arbetet med risk 

2.2.1 Sårbarhet 

Med sårbarhet avses någon typ av svaghet som kan utnyttjas för att, till exempel, 
få obehörig åtkomst till ett informationssystem. Som exempel kan opatchade 
mjukvaror eller bristfälliga intrångsskydd nämnas (Dahbur, et al., 2011). En 
sårbarhet kan också härröra från mänskliga faktorer och aktiviteter. Exempelvis 
bristande medvetenhet eller kompetens hos användare och även svagheter i 
rekryteringsprocesser (ISO 27005:2008, 2008). Ytterligare ett exempel på en 
sårbarhet kan vara att ett IT-system behöver ständig försörjning av elektricitet 
för att fungera.  

 

2.2.2 Hot 

Ett hot är den potentiella faran att någon eller något hittar, och därefter 
utnyttjar, en eller flera sårbarheter i ett system eller en process och som 
därigenom åstadkommer någon form av skada på exempelvis ett system eller en 
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webbsida. I en verksamhet bör hoten identifieras och reduceras så att hoten blir 
så minimala som möjligt. Det är även viktigt att verifiera att hoten verkligen är 
reducerade för att minska risken att hoten utnyttjas (Dahbur, et al., 2011; FIPS, 
2006). För att fortsätta med exemplet elektricitet från “Sårbarhet” kan ett hot i 
detta fall exemplifieras med ett avbrott i strömleveransen som skulle få IT-
systemet att stanna. Avbrottet kan vara både avsiktligt orsakat (sabotage) och en 
olyckshändelse (avgrävd elledning), men fortfarande utgöra ett hot mot 
systemets tillgänglighet. 

 

2.2.3 Utfall 

Ett utfall är den konsekvens ett realiserat hot får för en organisation. Ett utfall 
kan vara allt ifrån att en server kraschar eller att känslig information läcker ut 
från organisationen. För att reducera risken att en sårbarhet leder till ett utfall 
bör sårbarhet och hot analyseras. Om sårbarheten för en server reduceras med 
exempelvis ett intrångsskydd reduceras även hotet att en brottsling tar sig in på 
servern. Detta i sin tur reducerar risken att känslig information läcker ut från 
organisationen (Dahbur, et al., 2011; FIPS, 2006). För att knyta an till 
elektricitetsexemplet ovan så är utfallet i första hand att systemet stannar 
okontrollerat. Detta utfall kan sedan få följdkonsekvenser för diverse affärslogik 
hos den drabbade organisationen. Vilka konsekvenser detta blir varierar 
naturligtvis med organisation och system. 

2.2.4 Risk 

Risk och riskhantering är komplexa begrepp som kan variera något beroende på 
sammanhang. I Svensk ordbok definieras risk som: “möjlighet till negativ 
utveckling eller negativt resultat av visst skeende etc.”  

Försvarsmakten beskriver risk som “sannolikhet för att en olycka inträffar, samt 
dess konsekvens” (H ProgSäk p.106, n.d.). Enligt Nationalencyklopedin beskrivs 
risk där som ett tvådelat, eller i vissa fall tredelat, fenomen där dels 
sannolikheten för oönskade följder och dessa följders omfattning, dels 
sannolikheten för att händelsen som ger upphov till följderna verkligen äger 
rum. Risker kan vidare delas in exogena risker, som utgörs av risker över vilka vi 
inte har någon kontroll, och endogena risker, som är risker vilka är beroende av 
våra handlingar (Aubert, Patry & Rivard, 2005). 

Dahbur, et al., (2011) sätter in begreppet risk i sammanhanget hot mot system 
och sårbarheter i system. Deras definition går ut på att risk är en kombination av 
sannolikheten för att en speciell händelse inträffar och den effekt på 
organisationens verksamhet händelsen får. Risk knyter alltså ihop sårbarheter 
och hot med det potentiella utfallet genom en sannolikhetsberäkning. 

Gemensamt för våra olika källor är att sannolikhet är en viktig komponent i 
riskbegreppet. För att kunna beräkna sannolikheter krävs en analys av data med 
någon form av statistiska metoder. Riskhanteringsarbetet förutsätter alltså för 
det första tillgång till kvantitativt data rörande hot, deras konsekvenser och 
frekvensen av hoten och för det andra kunskap och verktyg för att utifrån denna 
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data utföra statistiska beräkningar. Vidare krävs kunskap om den egna 
organisationens sårbarhet för de olika hoten, samt tid. Många företag försöker 
minska riskerna avtalsvägen genom att förhandla med molnleverantören om 
bland annat delat ansvar i händelse av intrång eller förlorad data (Ion, et al., 
2011). 

Sammanfattningsvis ser vi risker som något som måste ses ur ett visst perspektiv 
för att kunna betraktas som just risker. Ett och samma realiserade hot, till 
exempel ett hårdvaruhaveri hos en molntjänstsleverantör, kan medföra olika 
utfall, och därmed olika risker, för olika aktörer. I exemplet är utfallet för kunden 
att tillgängligheten till systemet äventyras och att data helt eller delvis går 
förlorat. För leverantören däremot innebär händelsen ett utfall där den kan 
förlora kunder och därmed intäkter.  

2.2.5 Sannolikhet och rimlighet 

Gemensamt för alla riskdefinitioner är att risk utgör sannolikheten för att något 
oönskat ska inträffa. Som ett exempel kan nämnas att i Handbok i 
Systemsäkerhet, n.d.; Handbok i Programsäkerhet, n.d.; och PTSFS 2007:2 (2007) 
förekommer ordet “sannolikheten” 39 gånger och ordet “sannolikhet” 149. Detta 
innebär att riskanalyser implicerar en föregående kartläggning där 
sannolikheten för olika händelser studeras. Riskhanteringsarbetet förutsätter 
alltså för det första tillgång till kvantitativt data rörande hot, deras konsekvenser 
och frekvensen av nämnda hot och för det andra kunskap och verktyg för att 
utifrån denna data utföra statistiska beräkningar. Vidare krävs kunskap om den 
egna organisationens sårbarhet för de olika hoten, samt tid att utföra analysen. 

Det finns tillfällen då kvantitativt data rörande hot med mera inte är tillgängliga 
för den som arbetar med att kartlägga risker och det kan också finnas tillfällen då 
en aktör inte uppfattar ett hot, och därmed en risk, över huvud taget existerar. 
Detta innebär dock inte att riskmedvetande eller hotmedvetande helt saknas. Vid 
avsaknad av kvantitativa data och där endast kvalitativa data finns tillgängliga 
finns möjligheten att göra en rimlighetsbedömning (ProgSäk). Vi har valt att kalla 
denna typ av riskhantering riskbedömning för att skilja den från riskanalys. 

Vi har valt att dela på risk och utfall och ansluter oss därmed till bland andra 
Dahbur, et al., (2011), då vi anser att denna uppdelning ger en mer entydig bild 
av vad som avses med respektive begrepp. 

För att återknyta till elektricitetsexemplet, så kan organisationen genom att 
studera historiska data om strömavbrott i det aktuella området räkna fram en 
sannolikhet för att ett strömavbrott ska inträffa och därmed får en kvantifierad 
risk för ett dylikt scenario. Denna risk kan sedan användas som beslutsstöd för 
vilka security controls som bör implementeras i det aktuella fallet. 

2.3 Sammanfattning 

För att erhålla ett säkert system krävs att Integritet, Tillgänglighet och Sekretess 
för systemet upprätthålls (Laprie, 1995). System kan innehålla olika typer av 
Sårbarheter som kan innebära Hot mot systemets säkerhet (Dahbur, et al., 2011). 
Realiserade hot leder till olika typer av Utfall för den systemägande 
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organisationen (Dahbur, et al., 2011). För att reducera sårbarheter, mildra hot 
och hantera utfall implementeras Security Controls (Baker & Wallace, 2007). 
Security controls är produkter, processer och aktiviteter som utförs för att öka 
säkerheten, i detta fall, hos system (NIST, 2009). Vilka aktiviteter för att öka 
säkerheten som utförs baseras på någon form av riskanalys (Dahbur, et al., 
2011). Risk är, kortfattat, sannolikheten (Dahbur, et al., 2011), eller i vissa fall 
rimligheten (ProgSäk, n.d.), att ett hot realiseras. Riskanalys är komplext, 
metodstyrt och resurskrävande och något som större organisationer hyr in 
expertkompetens för att utföra (Ion, et al., 2011). Vi har inte funnit några studier 
som specifikt studerar mindre organisationers tillvägagångssätt i arbetet med 
säkerhet och risk. Däremot pekar Ion, et al., (2011) på att privatpersoner 
upplever att lokal lagring av känslig data är säkrare än att lagra samma data i en 
molntjänst och att privatpersoner saknar kompetens på området och resurser att 
köpa in denna kompetens. 

Som vi tidigare nämnt syftar implementeringen av Security controls till att öka 
säkerheten av IT i en organisation. Det kan uppfattas som att en security control 
reducerar risken genom att minska sårbarheten, skydda mot hotet och/eller 
mildra eller helt eliminera utfallet. För att illustrera hänvisar vi till figurerna 
nedan. 

 

Figur 2, SCT-Modellen 

Modellen (figur 2) ovan är en kombination av Security Controls och de fyra 
delkomponenterna Sårbarhet, Hot, Risk och Utfall från arbetet med 
riskhantering. Vi har skapat modellen för att tydliggöra hur de olika begreppen 
kan användas tillsammans. Vi har döpt den till “SCT-Modellen” för att lättare 
kunna referera till den i text.  

Modellen ovan beskriver fyra säkerhetsdimensioner för varje security control. 
Dessa dimensioner är uppdelade i Sårbarhet, Hot, Risk, och Utfall. Vidare leder 
modellen till exemplet nedan. 
 

 

Figur 3, SCT-Modellen med exempel 



IT-säkerhet i små organisationer 

 10 

I ovanstående modell (figur 3) har vi för att exemplifiera populerat de olika 
fälten i SCT-Modellen med värden. Genom att läsa modellen nerifrån och upp, 
kan vi se hur olika sårbarheter och hot kan leda till utfall och hur risken kan 
kvantifieras i relation till dem. Längst upp finner vi respektive Security Control 
som kan implementeras som motmedel. Värt att notera är att Risk förutsätter att 
det finns värden för Sårbarhet, Hot och Utfall, samt att någon slags sannolikhet 
eller rimlighet finns definierad. Saknas något av dessa värden blir risken lika 
med noll och implementation av någon security control är därför ej motiverad.  
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3 Metod 

Vi vill, som tidigare beskrivits, utforska och försöka förstå hur aktörer i mindre 
organisationer ser på hot, risker och säkerhet i relation till sin IT-användning. 
Forskning som syftar till en djupare förståelse av studieobjektet utförs i 
allmänhet med kvalitativa metoder (Andersen, 1998). För att samla in 
underlaget för vår studie, inledde vi med en litteraturstudie och fortsatte sedan 
med intervjuer som datainsamlingsmetod. Dessa inleddes med en pilotintervju 
vilken ledde fram till två parallella intervjuspår. Det första spåret innebär att vi 
intervjuat representanter för små organisationer och det andra att vi även 
intervjuat två, som vi valt att benämna dem, experter. Därefter har vi tolkat och 
analyserat intervjuerna, samt slutligen presenterat vårt resultat. Avslutningsvis 
för vi en öppen diskussion om resultatet, hur det skulle kunna användas båda av 
små organisationer och leverantörer till små organisationer. Här presenterar vi 
även förslag på vidare undersökningar inom ämnet. 

3.1 Litteraturstudie 

Vi påbörjade vår studie genom att söka i databaser efter artiklar för att bygga 
upp en teorigrund om området vi valt att studera. Fortsättningsvis har vi även 
valt att söka fakta och information i böcker/tidsskrifter för att få en så 
heltäckande bild som möjligt över området. . Sökord som använts i samtliga 
databaser har till exempelvis varit: “IT Security”, “Security Controls”, “IT risks”, 
“IT Risk Management”, “Cloud Storage” osv. Dessa sökord har även kombinerats 
för att finna relevanta sökresultat till vår studie. 

Litteraturstudien mynnade ut i ett avgränsat säkerhetsbegrepp och hur 
riskanalyser är en icke oväsentlig del av säkerhetsarbetet. Riskanalys inom IT-
säkerhetsområdet är, enligt våra källor (Dahbur, et al., 2011), ett systematiserat 
arbete som kräver kunskaper inom bland annat statistiska metoder, IT-säkerhet 
och verksamhetsprocesser och att detta är något som gäller för större 
organisationer. Detta är något som vanligtvis inte en liten organisation 
behandlar eftersom kunskapen inte finns om området (Ion, et al., 2011). Vidare 
har vi i litteraturstudien identifierat grupper av hot som kan anses generella för 
användning av IT över lag. 

3.2 Datainsamling 

För att få fram erfarenheter, upplevelser, känslor och åsikter är intervjuer en 
lämplig metod för datainsamling (Denscombe, 2009). Intervjuer ger 
intervjupersonen ökad kontroll över djupet på insamlad data och är dessutom 
fördelaktiga när det kommer till svarsfrekvens (Denscombe, 2009). 

Ytterligare fördelar med intervjuer är att respondenten kan ges möjlighet att 
delvis styra samtalet i en för en önskad riktning och att respondenten har 
möjlighet att bidra med egna erfarenheter och åsikter (Thomsen, 2010). Vi har 
mot bakgrund av detta valt semistrukturerade till ostrukturerade 
telefonintervjuer, som spelas in i sin helhet, för att samla in den data vi får under 
intervjuerna.  
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3.2.1 Frågekonstruktion 

Intervjufrågorna är utarbetade utifrån Bishops (2003) tre säkerhetsdimensioner 
Sekretess, Integritet och Tillgänglighet. Dessa begrepp kan betraktas om 
abstrakta och svåra att komma åt direkt i intervjusituationen. Vi har därför 
utformat frågorna så att vi frågade om vilka aktiviteter som respondentens 
organisation vidtagit för att bemöta konkreta hot mot just Sekretess, Integritet 
och Tillgänglighet hos organisationens olika IT-system. För att göra de tre 
säkerhetsdimensionerna mindre abstrakta för våra respondenter har vi skapat 
fyra teman: Dataförlust, Dataintegritet, Dataläckage och Tillgänglighet. Då Ion, et 
al. (2011) pekar på att kompetens kring säkerhet och riskanalys är något som 
organisationer ofta hyr in från konsulter. Därför har vi även lagt till temat 
Kompetens för att få veta hur de studerade organisationerna bedömer sin egen 
kompetens och om de anlitar extern expertis. De svar vi fått på våra frågor utgör 
beskrivningar på hur respektive organisation arbetar med IT-säkerhet. Svaren 
ger i flera fall tydliga exempel på vilka Security Controls som organisationen 
implementerat. Vi har dessutom ställt frågor kring exempelsituationer och bett 
respondenterna bedöma hur allvarligt de anser respektive scenario vara för den 
egna organisationen. Svaren på dessa frågor har gett ytterligare information om 
hur respondenterna prioriterar olika hot. (Se även bilaga 1) 

3.2.2 Inledande intervju 

Intervjuerna inleddes med en inledande intervju (se bilaga 1). Denna 
genomfördes med en person som leder kansliverksamheten för en ideell 
organisation. Syftet med pilotintervjun var att testa de frågor och den 
intervjulogik som vi lagt upp. Intervjun inleddes med att respondenten fick 
beskriva sin organisation, vilket IT-stöd de använder och hur beslutsfattandet i 
IT-frågor går till i organisationen. Därefter fortsatte vi med att gå igenom olika 
typer säkerhetsproblem baserat på de säkerhetsdimensioner vi identifierat i 
litteraturen . Vi frågade respondenten om de råkat ut för till exempel förluster av 
data vid något tillfälle, vad som faktiskt hände och hur de agerade vid det 
tillfället. Vi har försökt att i första hand ställa frågor kring konkreta händelser 
som respondenten och dennes organisation råkat ut för. Anledningen till detta är 
att vi vill vara säkra på att vi inte onödigtvis hamnar i hypotetiska och abstrakta 
resonemang om hotscenarier där vi och respondenten riskerar att missförstå 
varandra och lägga in olika betydelser i begrepp, termer och hypotetiska 
exempel. Avslutningsvis har vi bett respondenten värdera kritikatliteten för den 
egna organisationen hos ett antal exempelhändelser som skulle kunna inträffa 
hos dem. Syftet med dessa frågor är dels att se om deras bedömning stämmer 
överens med tidigare beskrivna aktiviteter och problem, dels att få en bild av vad 
respondenten anser vara mest kritiskt eller “farligast” för den egna 
organisationen. 

3.2.3 Intervju med experter inom ämnet 

Expertrespondent 1 

I pilotintervjun framkom att respondentens organisation samarbetade med ett 
externt IT-företag för att hantera sin IT-miljö. Organisationen förlitar sig i ganska 
hög grad på den expertis som IT-företaget besitter. IT-företaget kan alltså ses 
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som en inte oväsentlig del av organisationens arbete med IT-säkerhet. För att 
bredda vår undersökning om hur IT-säkerhetsarbetet i små organisationer kan 
gå till genomförde vi en intervju med en konsult som arbetar med integrations- 
och säkerhetsfrågor hos både stora och små företag. Vårt syfte med denna 
intervju var att dels få en initial bild av IT-säkerhetsarbete och 
riskhanteringsarbete i mindre organisationer, dels få ett leverantörs- och 
expertperspektiv på detsamma. Själva intervjun är att betrakta som tämligen 
ostrukturerad och hade mer karaktären av ett samtal kring molntjänster, risker 
och hot hos både större och mindre organisationer samt om vad som 
kännetecknar organisationer av olika storlek. Själva ramen för intervjun utgörs 
av de tre dimensionerna av säkerhet som vi identifierat i litteraturstudien, samt 
av begreppen risk, hot och utfall. Intervjun inleddes med att diskutera skillnader 
mellan stora och små organisationer i stort. Därefter kom samtalet in på risker 
och hot med IT-anknytning, samt även följdverkningar av eventuella realiserade 
hot. Mot bakgrund av litteraturstudiens bild av riskhantering (och 
säkerhetsarbete) fortsatte vi därefter med att prata om eventuell mer eller 
mindre standardiserad metodik och hur den används eller inte används i mindre 
organisationer. Även kompetensproblem och ekonomiska drivkrafter 
diskuterades. Avslutningsvis gick vi in på regelrätta molntjänster och pratade om 
när, hur och varför molntjänster kan vara en bättre eller sämre lösning för både 
mindre och större organisationer. (Se även bilaga 3) 

Expertrespondent 2 

Under arbetets gång fick vi kontakt med en IT-manager som arbetar i en större 
svensk industrikoncern. En del av hens arbete består av IT-säkerhetsrelaterade 
aktiviteter. Då denna möjlighet dök upp, valde vi att genomföra en intervju även 
med hen. Denna intervju baseras på samma frågor som intervjuerna med 
representanterna med de små organisationerna baseras på. (Se nästa avsnitt) 
Skillnaden mellan denna intervju och de följande intervjuerna är respondentens 
kunskaper och erfarenheter inom området och detta är anledningen till att vi 
betraktar intervjun som en expertintervju. Svaren från denna intervju har vi 
använt för att få en bild av hur en större organisation kan se på IT-
säkerhetsarbete. (Se även bilaga 2) 

3.2.4 Intervjuer med representanter för mindre organisationer 

Efter att ha genomfört den inledande intervjun, byggde vi om intervjun något. 
Några frågor som hade karaktären av ja/nej formulerades om och byggdes in i 
nya frågor. Anledningen till detta är att vi ville minska vår styrning och få rikare 
svar från respondenterna. Förändringarna resulterade i mer aktivitet från 
respondenterna och att deras svar ändå innehöll den information som vi sökte i 
de borttagna frågorna. 

Följande frågor har lagts till eller tagits bort: 

Tillagda frågor 

Vad tycker ni att ni har okunskap om? 
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Vad skulle ni göra om ni stötte på X som ni inte hade kunskap om, och hur skulle 
ni lösa det? 

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

Hur går det sedan till när ni implementerar denna lösning/programvara/tjänst? 

Borttagna frågor 

Tar ni hjälp av någon utifrån med IT? Alltså en konsult eller liknande? 

Har ni någon som är ansvarig för IT-relaterade frågor i organisationen? 

Genom att ställa frågor kring inköp och implementation får vi också information 
om eventuella samarbetspartners, ansvariga och leverantörer. Vid eventuella 
tveksamheter hade vi ju dessutom alltid möjligheten att ställa förtydligande 
följdfrågor. (Se även bilaga 2) 

3.3 Tolkning 

Ett av kännetecknen för en kvalitativ studie är att datainsamling, tolkning och 
analys är delvis parallella tidsmässigt och att själva forskningsprocessen skulle 
kunna betraktas som iterativ (Backman, 2008). Detta implicerar att till exempel 
valda metoder för sammanställning eller sortering av empiriskt material kan 
komma att förändras under undersökningens gång. Vi har valt att sortera in 
respondenternas svar i respektive Security control (NIST, 2009). Om ett svar 
passar i fler än en Security Control har vi lagt det svaret i fler än en Security 
Control. Syftet med att sortera efter Security Controls är att vi därigenom 
förväntar oss att få en bild av om våra respondenter ser på säkerhet ur ett visst 
perspektiv. Därefter har vi inom varje grupp kategoriserat svaren efter våra fyra 
huvudbegrepp (Sårbarhet, Hot, Risk och Utfall). Även här vill vi se om 
respondenternas syn på säkerhet är samlad eller om de väljer att fokusera på 
enskilda aspekter. 

3.4 Analys 

Vi sorterade upp intervjusvaren efter våra olika teman där de passade in. Vi 
valde att sortera in dem i teman eftersom det ger en överskådlig bild för vilket 
problem som intervjusvaren innefattade. I de olika intervjusvaren har vi 
identifierat nyckelord som vi låtit representera respektive utsaga. Dessa 
nyckelord ska således inte tolkas bokstavligt i sin ordalydelse, utan som en 
representation för ett längre stycke i respektive respondents utsaga. Dessa 
nyckelord har vi sedan sorterat in i SCT-Modellen efter var de passar in beroende 
på tema och Security Control. De SCT-modeller som vi fyllt med nyckelord, 
använder vi för att få en bild av hur intervjumaterialet fördelar sig över Security 
controls och därigenom kunna dra slutsatser kring de studerade 
organisationernas säkerhetsarbete. För att få en mer diversifierad bild av 
utsagorna har vi dessutom valt att jämföra expertrespondenternas och 
respondenternas ifyllda SCT-Modeller med varandra. 
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3.5 Bias 

Intervjuarens förförståelse ligger till grund för utformandet av frågorna men 
också av intervjuarens tolkning och förståelse av svaren. Den intervjuades 
förförståelse påverkar hur hen uppfattar och besvarar frågan. Ur ett 
hermeunistiskt perspektiv skulle vi kunna betrakta både själva 
intervjusituationen och tolkningen av det insamlade materialet som en iterativ 
process där svaren (utsagan) ger upphov till nya eller omdefinierade frågor 
(Gadamer & Melberg 1976; 1988). Dessa iterationer bör upprepas tills något 
slags kunskapsmässig mättnad eller mognad nås. Problemet med att verkligen 
dit kan emellertid vara resursberoende (Ödman, 1979). 

Vad gäller förförståelse finns problemet att vi båda anser oss vara mer insatta i 
tekniska säkerhetsaspekter inom IT-området än vad som skulle kunna betraktas 
som allmänbildning. En av oss har flera års yrkeserfarenhet som IT-tekniker och 
IT-samordnare. Den andre har flerårig erfarenhet av IT och IT-säkerhet från 
bland annat IT-tekniskt gymnasium och högskolestudier inom området. Att vi 
dessutom genomfört en litteraturstudie på området har dessutom ökat vår 
förförståelse markant. Vi har medvetet arbetat för att denna vår förförståelse ska 
inverka så lite som möjligt på hur vi tolkar respondenternas svar. 

3.6 Urval 

Vi har valt att studera små organisationer. Den litteratur vi funnit behandlar 
arbete med risker i större organisationer och vi vill försöka förstå hur arbetet 
med IT-säkerhetsrisker ser ut i mindre organisationer. För att finna 
respondenter har vi inventerat våra personliga nätverk och funnit personer som 
arbetar i den typ av organisationer vi söker. När vi tog beslut om att också 
intervjua experter har även dessa hämtats från vår bekantskapskrets. Urvalet 
kan alltså ses som ett slags bekvämlighetsurval (Backman, 2008).  
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4 Resultat och Tolkning 

Tolkningen är baserad på vår intervjustudie och har kategoriserats efter de tre 
security controls som togs upp tidigare; Technical-, Operational- och 
Management Control. Tolkningen är kategoriserad för att bilda struktur över 
respondenternas svar och för att underlätta arbete för analys. Se även bilaga 2 
och 3 för tillgång till intervjufrågorna. 

Beskrivning av respektive respondent 

R1 - Programmerare på utvecklingsföretag 

R2 - Konsultbolag 

R3 - Kansli för ideell organisation 

R4 - Ensamföretagare inom Information, media och kommunikation 

RE1: Teknik- och projektledningskonsult (benämns Expertrespondent 1 i texten) 

RE2: IT-manager i stor industrikoncern (Expertrespondent 2 i texten) 

4.1 Technical Control  

Technical Control syftar till att skydda informationstekniken och innefattar 
oftast produkter och processer. Denna kategori kan handla om exempelvis 
antivirus, kryptering och brandväggar (Baker & Wallace, 2007; NIST, 2009). 

Respondent 2 berättar att det kan bli en negativ effekt av att det är fel data eller 
att datan inte stämmer i databaserna. Detta kan motarbetas med hjälp av 
övervakningssystem och backuper enligt R2. 

“Stor påverkan eftersom mycket körs ifrån databaser, (...) men har man ett bra 
övervakningssystem samt backup på det ska det inte vara svårt att få tillbaka 
fungerande system med aktuell information/data.” 

Liksom Respondent 2 berättar Respondent 1 att fel eller korrupt data är en 
negativ effekt eftersom respondent 1:s onlinetjänst måste stoppas och därefter ta 
tillbaka backuper. Den negativa effekt som skapas är att de möjligtvis förlorar 
kunder och användare i processen av att tjänsten ligger nere. Däremot säger 
respondent 1 att det inte spelar någon större roll vilken tid på dygnet tjänsten är 
nere eftersom produkten används över hela världen. 

“Stor påverkan för då måste vi gå ner. alltså hela tjänsten måste ju gå ner då. (...) Ja 
det får då gå ner så får man dra tillbaka backuper i så fall.” 

Expertrespondent 2 har erfarenhet av en återläsning av en backup som 
resulterade i att data i en förpackningsmaskin blev korrupt. Bakgrunden var att 
maskinen stannat och inte gick att få igång och lösningen blev att läsa tillbaka 
data från backup. Exemplet visar på en situation där organisationen tvingats 
välja mellan olika lösningar. I detta fall blev lösningen att backa i tiden och 
försöka komma rätt därifrån.  
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”Vi fick köra tillbaka en backup som var två dagar gammal och sen när vi drog 
igång den och det blev bild på skärmarna så stod maskinen mitt i ett program, som 
den höll på med på fredagen innan när den backupades. (...) Det tog ungefär två 
veckor att få ihop och tillbaka allting igen.” 

Expertrespondent 1 påpekar att en liten organisation, som till exempel hans 
egen, inte har resurser att kontinuerligt övervaka system och förbindelser och att 
medvetenheten om eventuella intrång eller intrångsförsök inte är lika stor i en 
liten organisation.  

“Till exempel när det kommer till monitorering och intrusion detection, (...) i större 
företag personer som jobbar aktivt med de här frågorna. Du har någon som 
monitorerar attacker eller ser att X håller på och försöker köra SQL-injections på 
vår webb och medan vår webb är ju fullständigt oövervakad.” 

4.2 Operational Control 

Operational Control syftar till att skydda mot operativa brister som skulle kunna 
utgöra ett hot mot systemet eller infrastrukturen. Den operationella kategorin 
kan exempelvis handla om fysisk inpasseringskontroll, skydd mot elavbrott och 
backup (Baker & Wallace, 2007; NIST, 2009) Under intervjustudien har en grupp 
frågor om den operationella controllern besvarats, många svar var angående 
backup. 

Respondent 2 har stort förtroende för att den backup som görs av servrarna 
fungerar och att den är läsbar. 

 “(...)har saker på datorn är man körd, men ligger det på servers är det lugnt. (...) 
Eftersom att allting backupas så går det få tillbaka. Tar jag bort något som ligger 
på en server så går det få tillbaka.” 

Respondent 1:s organisation arbetar i princip uteslutande med lagring av data i 
olika molntjänster och menar att problemet därmed är löst av 
molntjänstleverantören. Även här tolkar vi utsagan som att respondenten i hög 
grad litar på backupen.  

“(...) i och med att ingenting är hos oss, utan allting är uppe i molnet. Så det sköter 
ju tredjepartstjänsterna åt oss. Amazon sköter backupen utav databasen och 
Github som vi har koden på sköter ju dem backupen för kod. Så det är ingenting vi 
själva ansvarar för egentligen. Så vi beror på våra tredjepartstjänster där.” 

Expertrespondent 1 beskriver också stora molntjänstleverantörer som 
trovärdiga när det kommer till att minimera riskerna för informationsförlust.  

“(...)De [molntjänstleverantörerna] säljer sig även på ett väldigt högt SLA vad 
gäller återställbarhet och funktion mot konsument. Alltså hela deras trovärdighet 
ligger i att de levererar utan dataförlust.”  

Av representanterna från de små organisationerna var det bara R1 och R3 som 
hade exempel på tillfällen där de verkligen upplevt dataförluster där de behövt 
läsa tillbaka från backuper. Respondent 1 berättar: 
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“Det var mjukvara som tog väck för mycket saker eller fel saker. Ingen hårdvara 
men mjukvara och det som man fick göra då var att helt enkelt dra tillbaka 
backuper.” 

Expertrespondent 2 ger ett exempel på en återläsning som fick en del 
problematiska följdverkningar på grund av att backupen förde systemet tillbaka i 
tiden. Anledningen till att en så gammal backup fick användas var att de nyare 
backuper som fanns inte fungerade som avsett.  

”Vi fick köra tillbaka en backup som var två dagar gammal och sen när vi drog 
igång den och det blev bild på skärmarna så stod maskinen mitt i ett program, som 
den höll på med på fredagen innan när den backupades. Det var ett under att det 
bara gick efter ett tag. Det tog ungefär två veckor att få ihop och tillbaka allting 
igen.”  

Respondent 4 inleder med att ange att hen inte skyddar sig mot att förlora 
information över huvud taget, men ändrar sig sedan och berättar om en 
backupteknik hen tillämpar. Genom att e-posta viktiga dokument till sig själv 
(respondenten använder gmail och lagrar inga e-postmeddelanden lokalt).  

“(...)som ensamföretagare är att man i början har en idé om att jobba så 
systematiskt och effektivt som möjligt. Använda alla de här olika tjänsterna som 
finns. (...)så blir det aldrig så. Då är det mer: Lös uppgiften här och nu! Producera, 
producera! Istället för att reflektera lite och komma på att det hade varit smartare 
att göra såhär! Men jag kommer aldrig dit. Noll säkerhetskopiering! Nu kommer 
verkligheten på här. Jo, vet du vad jag gör? Det jag säkerhetskopierar det är... Jag 
har ett ark. Ett helt vanligt worddokument. Där jag fyller i mina jobbtimmar för 
olika kunder. (...) Det är mitt viktigaste dokument, uppenbarligen. Så det brukar 
jag maila till mig själv.” 

När vi följer upp med följdfrågor om hen råkat ut för informationsförluster 
någon gång så blir svaret att så inte skett, förutom vid enstaka hängningar av 
program eller datorer där det senaste ickesparade då försvunnit. Det rör sig i det 
fallen om maximalt ett par timmars arbete per tillfälle. På direkt fråga om hen 
någonsin råkat ut för någon förlust av data blev svaret:  

“Nej, det har aldrig hänt. Och det är ju klart, att det hänger ju ihop med att jag inte 
ser så stor risk att något ska hända. Varför skulle jag då hålla på och lägga ner en 
massa tid på att hitta ett jättebra system för säkerhetskopiering?”  

Expertrespondent 1 är inne på ett liknande resonemang. Hen beskriver ett, som 
hen uppfattar det, vanligt sätt att se på risker och utfall vilket går ut på att om 
risken, det vill säga sannolikheten, är mycket liten, så ignoreras den ofta, även 
om utfallet är mycket allvarligt. 

“I de allra flesta fall är det så att om risken är pytteliten, så tenderar man att 
ignorera utfallet. Det är mänskligt att göra det. Annars hade man inte flugit.”  

Expertrespondent 1 beskriver också att det här finns en skillnad mellan stora 
och små organisationer, där mindre organisationer generellt saknar det 
systematiska arbetssätt rörande risk, som stora organisationer har. 
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 “Jag tror att man behöver hitta en väldigt stor och förberedd organisation för att 
den ska börja, liksom, förstå det här med riskhantering. (...) Jag tror inte att små 
organisationer i allmänhet, det finns naturligtvis undantag, jobbar strukturerat 
med risk.” 

Expertrespondent 2 säger att en standardiserad backuplösning kan lösa många 
problem för hela organisationen i sin helhet. Däremot bör backuperna delas upp 
efter viktig data och mindre viktig data.  

“Backuplösningar är idag olika per enhet men det är något vi jobbar på just nu (...) 
skapa standardiserade tjänster och miljöer som kanske beror på om det är en liten 
enhet, en mellanstor enhet och kanske ett stort bruk så där sätter vi ut 
standardlösningar hårdvarumässigt och lägger till någon form av virtualiserad 
stag i den med windows eller VMware eller liknande och sedan lägger vi 
standardtjänster ovanpå det som file-, och print- och backuptjänster osv. (...) man 
måste ha klart för sig att förlust av data, det finns mindre viktig data och det finns 
riktigt viktig, kritisk data, produktionsvärden, kvalitetsvärden får vi ju helt enkelt 
inte sumpa helt enkelt.” 

Båda expertrespondenterna tar upp tid för återläsning som en viktig faktor ha 
med vid val av backuplösning. Teknik för säkerhetskopiering, säkerhetskopiering 
i flera steg och datavolymerna som säkerhetskopieras och därefter ska läsas 
tillbaka har betydelse för återläsningstiden. 

Expertrespondent 2 nämner att  

“Det är inte tiden att göra en backup som är det viktiga. Det viktiga är tiden att 
göra en restore som är det intressant för att få tillbaka mina filer.” 

“Det kritiska är den dagen något försvinner lokalt då behöver köra tillbaka det och 
då kanske det tar tre dagar att ta tillbaka det via nätet.”  

Vidare nämner expertrespondent 1 att 

 “Backuptjänster är en annan tjänst som kan passa som molntjänst (...). Nackdelen 
då? Ja, det är tiden det tar att återställa . (...) Det måste man ha med i åtanke. (...) 
Det handlar mer om vilka hot man föreställer sig. Större företag har naturligtvis 
råd att investera i större bandbredd och därmed säkerställa sitt recovery time 
objective.” 

Expertrespondent 2 påpekar också att det kan vara skillnad på data och data när 
det kommer till backup och återläsning. Hen säger på att visst data är kritiskt vid 
princip varje givet tillfälle, medan hens organisation kan klara sig utan viss 
annan data i veckor.  

“Vi nog är rätt dåliga på det är av all den data som vi ligger och kör backup på så 
är det nog väldigt lite data som är kritiskt. Sen finns det kanske viktigare data som 
man kanske skulle behöva köra backup på istället för den onödiga datan. (...) 
Egentligen stora delar av det som ligger och lagras är det vi kör backup på åter och 
åter igen och det är mycket väl så att man skulle kunna vara utan det en hel vecka 
kanske och där tror jag att man har en del att göra faktiskt.” 
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4.3 Management Control 

Management Control omfattar de icke-tekniska delarna av säkerheten. 
Förvaltningskategorin kan handla om exempelvis användarpolicies, utbildning 
och planering för hur organisationen ska agera om riskerna blir verkliga 
händelser (Baker & Wallace, 2007; NIST, 2009). 

Respondenternas utsagor om hur deras respektive organisation skulle påverkas 
om intern information läckte ut, till konkurrenter eller publikt, varierar. 
Anledningen till detta är att de olika respondenterna bedömer sina respektive 
organisationers data som olika skyddsvärt. Respondent 1, som arbetar med 
onlinetjänster, vill inte att deras nya funktioner ska komma ut före release, men 
beskriver annars inga problem med läckage.  

“Det värsta som skulle kunna hända är att våra konkurrenter som jobbar inom 
samma område ser vilka features vi håller på med och isåfall kopierar dem. (...) Jag 
tror inte vi har några större grejer sekretessbelagda heller.” 

Respondent 4 ser potentiella problem i relationen till sina kunder om någon för 
kunderna känslig information läckte via den egna organisationen. Respondenten 
betraktar däremot inte den egna informationen som känslig och oroar sig 
egentligen inte för läckage.  

“Det jag främst tänker på är mina kunder. Det hade ju varit väldigt jobbigt om jag, 
på grund av att jag inte stärkt upp min hemmaarena, och att det skulle påverka 
mina kunder. Det hade känts jättejobbigt.” 

Respondent 2 litar även här på att servertjänsterna inte fallerar och påpekar 
också att det finns policys för hur data skall lagras.  

“Policyn säger att man ska ha saker på filservers både för att man ska få tillbaka 
filer samt säkerhet. (...) Då har man har säkerhet i servrarna som krypterar filerna 
blir det svårare för brottslingen som har försökt komma åt informationen.” 

Den som skiljer ut sig här är Expertrespondent 2. I dennes organisation finns 
policys för särskilt skyddsvärd data och hur tillgången till denna begränsas både 
tekniskt och organisatoriskt. Expertrespondent 2 betonar också vikten av att 
informera och utbilda den personal som hanterar kritisk information.  

“Vi har en grupp av människor (...) som sitter på dokumentation eller data som är 
extra känslig (...) de har speciell utbildning och dessutom har de då krypterade 
devices, telefoner osv. (...) Jag tror fortfarande att mycket handlar om att det är ju 
mycket om vad personen gör som sitter på denna känsliga informationen. Den 
personen måste förstå det. Det är inte ett helt it-tekniskt problem utan personerna 
som sitter på det måste förstå hur de ska hantera det, så det är en utbildnings 
fråga.” 

Alla respondenter har höga krav på att systemen ska vara tillgängliga och de 
använder i varierande utsträckning tjänster som kräver nätuppkoppling, men 
alla minst en tjänst som innefattar nätverkskommunikation utanför den egna 
arbetsplatsen. Ingen av respondenterna uttrycker egentligen att det skulle vara 
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ett problem för dem att de är så beroende av sin kommunikation. 
Expertrespondent 2 är den enda som beskriver att organisationen har avtalade 
SLA1 för, bland annat, sina nätverksförbindelser.  

“Generellt sett försöker vi klassificera system via SLA vilka krav, upptid och hur 
länge får de vara nere osv.”  

Respondent 1:s organisation har byggt hela sin affär på onlinetjänster. För det 
första är det som de utvecklar och säljer en onlinetjänst. För det andra finns all 
deras interna data i molntjänster. 

Respondent 1 svarar på frågan om de upplevt tillgänglighetsproblem. 

“(...)Det har varit gånger då vi inte hunnit skala upp till så många servrar vi 
behöver, då vi helt enkelt nått max load. Det var för mycket användare som var 
inne samtidigt.”  

Även hos respondent 2 körs de flesta tjänster via nätverket på ett eller annat sätt.  

“Man kan nästan säga att hela verksamheten körs via molnet idag eftersom det 
körs via nätet som går upp till Stockholm och Köpenhamn, våra servertjänster.“ 

Respondent 4 är den som är minst beroende av externa tjänster och använder 
endast e-post som onlinetjänst. Den kan hen i de flesta fall klara sig utan något 
dygn, men menar att det å andra sidan kan vara frågan om timmar om det är en 
viss dag då det krävs att hen kan kommunicera med hjälp av e-posten.  

“Om du skulle bli utan mail eller annan onlinetjänst i en dag? Hur allvarligt vore 
det på en skala 1-5?” 

“(...) Är det en dag för leverans till en kund, då är den en femma (5) är jag däremot 
inte inne i en “kritisk fas” så kan det vara en etta (1).” svarar respondent 4. ”Om du 
skulle vara utan tjänsten i en vecka, då? 1-5””Där måste jag säga 5. Allt rasar ju. 
Jag kommunicerar mycket via mail.” 

Expertrespondent 1 har en något vidare syn på begreppet tillgänglighet och 
delar upp det i två delar: Dels att leverantören levererar (både tekniskt och 
organisatoriskt), dels att kunden faktiskt har teknisk möjlighet att konsumera 
tjänsten.  

“Om du köper mailtjänster av Microsoft får du bedöma om de ostrukturerat 
kommer att sluta leverera det här under pågående leverans.” 

“(...)men en vanlig konsument kan oftast inte härleda till att det är ett problem hos 
leverantören, exempelvis Flickr funkar inte, eller någon annan konsumenttjänst, 
(...) då vet man inte nödvändigtvis att det rör sig om en outage hos 
tjänsteleverantören. Det kan lika väl vara min telefon som inte fungerar.”  

                                                        

1 Service Level Agreement - avtal mellan kundorganisation rörande nivån på den köpta tjänsten. Kan 

omfatta responstid vid fel, nivåer för accepterad nertid etcetera. 
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Expertrespondent 1 fortsätter med att beskriva tillgänglighet ur ett tekniskt 
perspektiv och påpekar att förutom att existera, så måste förbindelsen vara 
tillräckligt snabb för att få den funktionalitet som efterfrågas. Hen påpekar också 
att det finns ekonomiska faktorer som i kombination med tekniken avgör om det 
över huvud taget är möjligt att använda onlinetjänster.  

“Här är ett typiskt exempel där det inte fungerar att köpa fillagring, även om det är 
private cloud. Här behöver man ha någon typ av högre bandbredd. Det är 
bandbredden som avgör att det inte längre blir möjligt att bedriva det här på ett 
bra sätt. (...) Det här är ytterligare ett exempel där det inte går att köpa en 
molnlösning, eftersom kostnaden för infrastrukturen blir besinningslös. Man skulle 
behöva införskaffa så enormt stor bandbredd för att klara av toppbelastningarna 
att det inte finns någon rim och reson i det.” 

Respondent 1 pratar om att deras organisation har en person (ansvarstagande 
roll) som sköter support och frågor, och att denna post varar högst i en vecka 
innan någon annan i organisationen bytar av den nuvarande personen.  

“(...) vi alltid en backend goalie som tar backend frågorna som är en roterande 
arbetssyssla på en vecka. så om det är något problem i vår service inom 
organisationen ska folk gå till honom eller henne, så får han delegera det vidare 
eller lösa det. Men det är en roterande post.“ 

Respondent 1 berättar hur hen uppfattar molnet och varför det har skapat ett 
förtroende för hen. Dock nämner respondent 1 att hen är tveksam på säkerheten 
av lagring.  

“Jag tror alla litar på tjänsterna rättare sagt.. jag vet inte om alla har det i 
baktanke men jag tror att alla litar på det. eftersom det är en så självklar grej att 
lägga allt på så som produkten, dokument och presentationer lagras ju i cloudet 
med dropbox.. och jag chansar att i och med att alla gör det så litar alla på det 
också. Ja, du.. Jag är väll inte den just bästa på just cloud hostingen, det finns nog 
folk som vet mycket bättre än mig ja.. just säkerheten av lagring av saker i molnet 
sådär är väll inte just jag den vassaste på” 

Respondent 4 visar på att det kan finnas kompetensbrist inom organisationer 
och att intresset för att lära sig är inte högt.  

“jag ÄR tekniskt obegåvad och är inte superintresserad och missar säkert 
jättemycket pga det.”  

Respondent 4 berättar att hen försöker arbeta smartare och vill någon gång 
effektivisera sättet hen arbetar på. Respondent 4 nämner även att hen inte 
problematiserar risk och att begreppet risk finns inte för hen.  

“(...) Jag tror att, alltså jag går hela tiden och har en känsla att jag inte nyttjar alla 
de fördelar som finns och tänker att någon dag ska jag sätta mig ner och se hur jag 
kan jobba smartare. Då brukar jag aldrig tänka på risk. Risk finns inte. Det är inte 
högt upp på min lista. Jag letar efter fördelar i hur jag ska använda det.”  
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Expertrespondent 1 nämner att större organisationer har oftast intern IT-
kompens medan mindre organisationer inte har det.  

“I en större organisation finns det nästan alltid någon form av intern IT-kompetens 
(...) Här skiljer sig en stor och en liten organisation ganska mycket.”  

Expertrespondent 2 berättar att de har kompetens för nästan allt på 
organisationen, skulle det inte räcka till så hyr de in extern kompetens.  

“Ja men vi har mycket internt folk också.. vi har en som bara jobbar med licenser 
också och ja, vi har de mesta kompetens här.. och räcker inte det så tar vi externt.” 

Enligt exportrespondent 1 är alla IT-arbeten någon form av riskanalys. Detta tar 
hen även upp i ett exempel för hur en bank arbetar med riskanayls inom IT.  

“(...) Jag tycker att allt är riskanalys. Alltså, det finns nästan ingenting som inte är 
riskanalys vad gäller datahantering i princip. (fortsätter med att ge exempel på 
kostnader för lagring med och utan SLA) I stora företag, till exempel en bank, så är 
det ju lite skillnad.(...)Här har risken ett värde. Vad kostar ett datastopp på Nordea 
eller SEB eller var det nu är? (...)varumärket som tar stryk.(...)det är 
följdverkningarna av det här. Alltså att folk inte litar på att det funkar. Och att 
stora kunder inte litar på att det funkar.” 

Expertrespondent 1 pratar om att organisationer, speciellt små, väljer att inte 
köpa in kompetens för att minska kostnaderna och att det även finns ett 
motstånd, framförallt i små organisationer, mot att köpa in utrustning då man 
betraktar det som dyrt på kort sikt, istället för att kvantitativt värdera nyttan 
med inköpet.  

”Man väljer att dels inte köpa tid av andra personer för att man tror att man kan 
göra det själv, dels väljer man att inte köpa saker därför att det är dyrt. Här tror 
jag att ett litet företag är mer benäget att behandla varje inköp som om det kom ur 
den privata plånboken. Det är jag helt övertygad om. Man har heller inte vanan att 
köpa saker som kostar stora belopp. Bland annat beroende på att man sällan gör 
det. Man kanske köper stora mängder tid väldigt sällan. Man har alltså ingen skill 
på att bedöma det här.” 

Expertrespondent 1 beskriver hur detta ensidiga fokus på kostnader kan leda till 
beslut som dels inte ger de besparingseffekter som eftersträvas, dels inte tar 
hänsyn till andra faktorer som till exempel risker med lösningen.  

“Har man otur i en liten organisation, alltså slaglängden är mycket större, då kan 
man hålla på under lång tid och ägna sig åt att dels älta olika typer av problem, 
dels bedöma kostnaderna under så lång tid att kostnaden för bedömningen av 
kostnaden överstiger kostnaden.” 

“Och här finns ju då en risk och den tror ju inte jag att små organisationer, om man 
nu ska skilja på små och stora organisationer, har någon möjlighet att bedöma, 
dels tenderar de att köpa billiga saker (och med billiga menar jag gratis varpå man 
blir upprörd när ingen vill leverera den här gratissaken längre).” 
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Eftersom att respondent 4 inte har någon IT-personal testar hen på egen hand 
först innan hen tar till med hjälp. 

“Jag har ju ingen IT-avdelning att ringa... Jag brukar prova att starta om datorn.”  

Expertrespondent 1 uttrycker tankar kring hur avsaknad av kontinuerlig tillgång 
till IT-kompetens kan påverka en organisation negativt vid en eventuell incident 
och jämför detta med hur ett motsvarande scenario skulle ha kunnat se ut i en 
organisation där en permanent IT-funktion finns. 

“I en liten organisation kanske du inte alls har, alltså funktionen kanske inte ens 
finns. (...) Och har man lite otur där, så kanske det första man måste göra är att 
sätta igång en sökprocess [efter extern kompetens]. Man måste leta rätt på någon 
som kan tackla problemet. Det är en skillnad. (...) En liten organisation skulle ha 
kunnat vara utan en fungerande leverantör under längre eller kortare tid. I 
extremfallet kanske flera år. (...) Allt har fungerat tills dess att det slutade fungera. 
Och här finns det då, (...) ett startsträckeri. Risken är då större att man under flera 
år inte observerat att det till exempel inte gick någon backup, vilket i en stor 
organisation i princip är omöjligt, ja, det ska jag inte säga, men i princip så är det 
omöjligt att det inträffar, för att någon borde ha kollat det här varje dag.” 
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5 Analys 

I analysen återvänder vi till våra teman från frågekonstruktionen.Dessa teman är 
dataförlust, dataintegritet, dataläckage och tillgänglighet. Vidare använder vi 
SCT-Modellen tillsammans med dessa teman för att skapa en sammanfattning 
över analysen och sätter på detta vis våra teman i relation till Security Controls. 
Dataförlust och Backup 

Samtliga respondenter talar om att förlora information och vad det kan innebära 
för organisationen. De beskriver också olika aktiviteter för att skydda sig mot 
dataförluster. Ingen har upplevt scenarion där stora mängder information 
verkligen gått helt förlorad och inte gått att återställa från backup eller liknande. 
Ingen av icke-expertrespondenterna problematiserar själva backupprocessen, 
hur återläsning går till eller om den ens är möjlig. De båda expertrespondentera 
ger en annorlunda bild. För det första påpekar de att återläsning tar tid, att 
denna tid är beroende på val av backupmetod och att tid är en viktig aspekt att 
tänka på vid val av backuplösning. För det andra ger de exempel på även 
återläsning efter haverier kan orsaka problem (Expertrespondent 2) samt att det 
ofta finns ett tidsfönster mellan senaste backuptillfället och tidpunkten för 
återläsning (Expertrespondent 1) där det data som sparats i många fall går 
förlorat vid återläsning. 

Enligt våra expertrespondenter är RTO (Recovery Time Objective) en viktig del 
av backup. De beskriver att det inte är själva backupen som är viktig, utan det 
viktiga är hur lång tid det tar att få tillbaka den förlorade datan igen. Vi har 
därför valt att titta närmre på detta problem och förstå vad det innebär. 

Expertrespondent 1 nämner att backuptjänster är viktigt för en organisations 
datasäkerhet och att molnet har bidragit till att organisationer har investerat i att 
backupa i molnet. Nackdelen med detta är att datan tar betydligt längre tid att 
återställa om något skulle hända. Detta leder i sin tur till att organisationen får 
investera i högre bandbredd för att säkerställa sitt RTO. IBM (2012) nämner ett 
liknande påstående i IBM Business Process Manager v8.0.1 där RTO definieras 
“Hur lång tid du måste vänta innan din miljö är återställd och tillbaka i drift. IBM 
(2012) nämner även att hastigheten att få tillbaka datan kan variera från 
organisation till organisation. Ju snabbare RTO som organisationen har som mål 
behövs exempelvis snabbare datorer eller mer bandbredd för att nå målet. Med 
detta sagt visar det på att RTO kan vara viktigt för en organisation. Problemet 
anses viktigt eftersom om inte datan finns kan inte arbetet gå vidare vilket kan 
resultera att organisationen förlorar pengar medan datan är förlorad. 

Som tidigare sagt är RTO viktigt för en organisation enligt våra 
expertrespondenter och IBM (2012), men för att RTO ska vara viktigt krävs det 
att en organisation gör backup av sin data som även anses viktigt för att 
säkerställa datan. Expertrespondent 2 nämner även att en viktig faktor för 
backup i allmänhet och RTO i synnerhet är hur du prioriterar dina backuper, dvs 
att den kritiska datan prioriteras först så organisationen kommer igång så 
snabbt som möjligt.  
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5.1 Dataintegritet 

Enligt expertrespondenterna är problem med dataintegritet olika typer av 
datalager (till exempel databaser eller filkataloger) där korrupt data lagras och 
används. Detta kan påverka både systemens upptid och deras tillförlitlighet. För 
att lösa databasproblemen är det vanligt att organisationer drar tillbaka en 
backup där datan stämmer. Korrupt data kan vara svårt upptäcka och att 
förebygga. Det som oftast är problematiskt är att veta hur länge datan varit 
korrupt och vilka följdeffekter detta kan ha fått för organisationen. Utifrån vår 
intervjustudie visar det på att respondenterna inte har några direkta 
erfarenheter av problem med informationsintegritet och de saknar kunskaper 
om vad informationsintegritet innebär. 

Den enda egentliga lösningen till korrupt data är att dra tillbaka en backup då 
datan inte var korrupt. Expertrespondent 2 nämnde en händelse från hens 
organisation då en återläsning som fick en del problematiska följdverkningar på 
grund av korrupt data. Expertrespondent 2 berättar att de fick läsa tillbaka en 
backup som var två dagar gammal. När datan väl var tillbaka och systemet 
kördes igång fick det negativa följdverkningar på produktionen, eftersom det tog 
två veckor att nå det ett läge där de hade kontroll på situationen igen. Utifrån vad 
expertrespondent 2 beskriver är det viktigt att försöka motverka datakorruption 
på ett eller annat sätt, annars kan det ge stora följdverkningar på en organisation 
vilket i sin tur kan resultera till att organisationen förlorar stora summor pengar 
på grund av att ett system ligger nere. 

5.2 Dataläckage 

Respondenterna berättar om hur deras respektive organisation skulle påverkas 
om intern information läckte ut, till konkurrenter eller publikt, och utsagorna 
varierar mellan respondenterna. Anledningen till detta är att de olika 
respondenterna bedömer sina respektive organisationers data som olika 
skyddsvärt.  

För att skydda sig mot dataläckage kan organisationer skapa policys inom 
företaget som ska förebygga att data läcks ut. Expertrespondent 2 beskriver att i 
hens organisation finns policys för särskilt skyddsvärd data och hur tillgången 
till denna begränsas både tekniskt och organisatoriskt. Expertrespondent 2 
betonar också vikten av att informera och utbilda den personal som hanterar 
kritisk information för att förebygga eventuella läckage. Expertrespondent 2 
nämner att “Vi har en grupp av människor (...) som sitter på dokumentation eller 
data som är extra känslig (...) de har speciell utbildning och dessutom har de då 
krypterade devices, telefoner osv. (...) Jag tror fortfarande att mycket handlar om 
att det är ju mycket om vad personen gör som sitter på denna känsliga 
information. Den personen måste förstå det. Det är inte ett helt IT-tekniskt 
problem utan personerna som sitter på det måste förstå hur de ska hantera det, 
så det är en utbildnings fråga.”  
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5.3 Tillgänglighet 

Samtliga respondenter har höga krav på att systemen ska vara tillgängliga och de 
använder i varierande utsträckning tjänster som kräver nätuppkoppling, men 
alla använder minst en tjänst som innefattar nätverkskommunikation utanför 
den egna arbetsplatsen. Ingen av respondenterna uttrycker egentligen att det 
skulle vara ett problem för dem att de är så beroende av sin kommunikation.  

Respondent 1 berättar att det är otroligt viktigt för dem att hens tjänst ligger 
uppe och att det inte spelar någon roll vilken tid på dygnet tjänsten är nere 
eftersom produkten används över hela världen. Respondent 1 argumenterar för 
vilken påverkan det skulle ha om hens tjänst gick ner på grund av någon 
anledning. “Stor påverkan för då måste vi gå ner. alltså hela tjänsten måste ju gå 
ner då. Och tjänsten är ju vår produkt och vi beror ändå på att vara uppe 24/7. 
Och med jordens alla tidszoner spelar det nog ingen roll när det går ner heller. så 
det innebär nertid för oss då.” Respondent 1 beskriver även att hens organisation 
har förebyggt problemet med hjälp av att förlägga tjänsten till molnleverantören 
Amazon. Organisationen bedömde att detta skulle öka tillgängligheten av deras 
tjänst. Vidare nämner respondent 1 att om tjänsten är nere förlorar de pengar så 
länge den är nere. Detta tyder på hur viktigt tillgänglighet är för en organisation 
som levererar en tjänst till kunder över internet. 

5.4 Kompetens 

Kompetens och kunskap tas även upp då företag gärna jobbar med utbildningar 
och certifieringar för att försäkra sig om att deras medarbetare klarar av sitt 
jobb. Enligt respondenter är IT-support något som alltid finns på större 
organisationer medan de mindre organisationerna får hyra in på grund av 
bristande kompetens. 

Ur intervjustudien beskrev respondenter hur de ser på kompetens i deras 
organisation. Respondent 4 beskriver att de inte har någon IT-personal eller IT-
kompetens i hens organisation och därför testar hen på egen hand först innan 
hen tar till med hjälp. Respondent 4 nämner att “Jag har ju ingen IT-avdelning att 
ringa... Jag brukar prova att starta om datorn.” Expertrespondent 1 nämner hur 
avsaknad av kontinuerlig tillgång till IT-kompetens kan påverka en organisation 
negativt vid en eventuell incident och jämför detta med en organisation där en 
permanent IT-funktion finns. Expertrespondent 1 berättar att “funktionen 
kanske inte ens finns. (...) Och har man lite otur där, så kanske det första man 
måste göra är att sätta igång en sökprocess [efter extern kompetens]. Man måste 
leta rätt på någon som kan tackla problemet. Det är en skillnad. (...) En liten 
organisation skulle ha kunnat vara utan en fungerande leverantör under längre 
eller kortare tid. I extremfallet kanske flera år. Risken är då större att man under 
flera år inte observerat att det till exempel inte gick någon backup,” Medan 
respondent 4 inte löser kompetensproblemet inom hens organisation menar 
expertrespondent 1 på att kompetens kan vara viktigt för att kunna lösa 
incidenter snabbare och möjligen förebygga dem så att det inte händer igen. 
Däremot nämner expertrespondent 1 att i mindre organisationer finns inte det 
kompetensstödet som egentligen skulle behöva finnas. Därför kan det bli 
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problematiskt när det inträffar en incident hos en liten organisation som inte har 
kompetens för att lösa problemet. 

5.5 Sammanfattning 

För att sammanfatta vår analys har vi valt att gå tillbaka till intervjumaterialet 
och plocka ut nyckelord som beskriver de olika utsagorna. Vi har därefter 
placerat in de teman som användes i analysen, lodrätt, i SCT-Modellen som 
presenterades i teorikapitlet. Därefter har vi placerat in nyckelorden i SCT-
Modellen då vi anser att detta kan summera, på ett mer detaljerat sätt, hur 
expertrespondenter och respondenter skiljer sig i deras sätt att se på IT-
säkerhet. Vi gjorde två analysmodeller för att beskriva detta på enklaste sätt, en 
för expertrespondenternas svar och en för respondenternas. Nedan presenteras 
expertrespondenternas analysmodell och därefter respondenternas 
analysmodell. 
 

 

Figur 4, SCT-Modellen med nyckelord från expertrespondenterna 

I SCT-modellen ovan har nyckelord hämtats från expertrespondenternas svar i 
tolkningen. Därefter har nyckelorden placerats in i den ruta de passar in i utifrån 
sammanhanget i tolkningen. Vi kan se att expertrespondenternas utsagor 
fördelar sig över alla Security Controls. Vi tycker oss också se en viss dragning åt 
policys och planering i Management Control. 
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Figur 5, SCT-Modellen med nyckelord från respondenterna 

I SCT-Modellen ovan har nyckelord hämtats från respondenternas svar i 
tolkningen. Figur 5 visar på att respondenternas svar fördelar sig annorlunda än 
expertrespondenternas . 
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6 Diskussion 

Om vi jämför expertmodellen och respondentmodellen med varandra, kan vi se 
att experternas svar är mer jämnt fördelade över Security Controls än som är 
fallet med respondenterna. Vi har här återvänt till Lapries (1995) tre 
säkerhetsdimensioner för att diskutera hur de studerade organisationerna 
arbetar med Security Controls i respektive dimension. Vi har dessutom lagt till 
ett avsnitt som vi kallar Kompetens eftersom utsagor om kompetens, kunskaper 
och brist på desamma varit frekvent förekommande i det empiriska materialet. 

6.1 Säkerhetsdimension Integritet 

Den första säkerhetsdimensionen Integritet beskrivs av och Laprie (1995) som 
att data och inte får förändras på ett otillåtet sätt. Connolly & Begg (2009) 
beskriver att korrupt data är data som blivit oläsbar eller oanvändbar pågrund 
av exempelvis ett virus, hårdvaruproblem eller ett användarmisstag. 
Respondenterna beskriver inga dedikerade aktiviteter kring att säkerställa 
systemens och informationens integritet. De ser, enkelt uttryckt, inte riktigt att 
detta är en viktig aspekt på lagrat data. De har heller inga tankar kring hur 
eventuella integritetsproblem ska lösas om de väl uppstår, förutom att läsa 
tillbaka säkerhetskopior. Taget Recovery Point Objective (RPO) och Recovery 
Time Objective (RTO) (IBM, 2012) i beaktande innebär detta att 
respondenternas organisationer inte med säkerhet kan veta när, eller ens om, 
deras system går att återställa i ett säkert läge efter eventuella driftsproblem. 

En av respondenterna har hela sin infrastruktur och därmed säkerhetskopiering 
med mera utlagt på ett antal molntjänstleverantörer och har därigenom köpt sig 
fria från att behöva hantera de tekniska och administrativa aktiviteter som kan 
kopplas till problem med integritet. Huruvida respondentens organisation ifråga 
har kunskap om hur dessa aktiviteter utförs framgår inte av svaren. 
Respondentens svar implicerar att hen förutsätter att det bara ska fungera.  

Återställande av korrupt eller på annat sätt “skadat” data kan vara en tämligen 
komplex och tidskrävande process vilket bland annat Expertrespondent 2 gett 
exempel på. Problem kan till exempel uppstå med att hitta säkerhetskopior där 
data är korrekt och sant. Återläsningen i sig, som i praktiken innebär en 
tillbakaskruvning av tiden, kan dessutom förändra data så att nya 
integritetsproblem uppstår. 

Sammanfattningsvis ger vårt empiriska material en bild av att respondenterna 
har stort förtroende för att med hjälp av säkerhetskopior kunna upprätthålla 
sina systems integritet. De har, i de flesta fall, implementerat någon form av 
Technical och Operational Controls för att skydda sig mot integritetsproblem. 
Anledningen till dessa implementationer är däremot i de flesta fall oklar. Några 
spår av riskanalys eller genomarbetad utfallshantering har vi inte kunnat finna 
bland respondenternas svar. Vi noterar en avsaknad av Management Controls i 
form av procedurbeskrivningar och riskanalyser eller dito -bedömningar som 
skulle kunna hjälpa organisationerna att få en helhetsbild av problemområdet.  



IT-säkerhet i små organisationer 

 35 

6.2 Säkerhetsdimension Tillgänglighet 

Tillgänglighet är den säkerhetsdimension som upptar störst utrymme i 
respondenternas svar. Laprie (1995) och Bishop (2003) beskriver tillgänglighet 
som “ready for use” eller åtkomligt. Tillgänglighet kan således ses som att ett 
system är uppe och går att jobba mot. Samtliga respondenter beskriver sig ha 
stora behov att komma åt sina system och i en av organisationerna är dessutom 
systemtillgänglighet en del av affärsidén då organisationen lever på att leverera 
en onlinetjänst. Även i tillgänglighetsdimensionen handlar många av svaren om 
säkerhetskopiering och återläsning av kopior som metod för att säkerställa 
systemen. Fokus ligger således här på Operational Controls. Respondent 1 
beskriver hur organisationen köper hela infrastrukturtjänsten av några 
molntjänstföretag för att därigenom säkerställa så hög systemtillgänglighet som 
möjligt. Molntjänster  

IBM (2012) nämner även att hastigheten att få tillbaka datan kan variera från 
organisation till organisation. Ju snabbare RTO som organisationen har som mål 
behövs exempelvis snabbare datorer eller mer bandbredd för att nå målet. Med 
detta sagt visar det på att RTO kan vara viktigt för en organisation. Problemet 
anses viktigt eftersom om inte datan finns kan inte arbetet gå vidare vilket kan 
resultera att organisationen förlorar pengar medan datan är förlorad. 

Expertrespondenterna berättar att RTO (Recovery Time Objective) är en mycket 
viktig byggsten inom backup- och återläsningslösningar. Respondenterna lägger 
dock stor vikt vid backup och varför de gör backup i dess organisation. Däremot 
nämner de inte vad och hur de ska göra om de blir tvungna att dra tillbaka en 
backup. Respondenterna nämner inga planer för hur en disaster recovery skulle 
kunna gå till i deras respektive organisation. Genom att göra en backup 
säkerställer en organisation sin data för att förhindra dataförlust vid exempelvis 
ett systemhaveri. Backuplösningen kan därefter användas för att få tillbaka den 
förlorade datan och organisationen kan fortsätta sitt arbete. Det viktiga att tänka 
på här, enligt expertrespondenterna och IBM (2012), är att veta vad som är viktig 
och mindre viktig data, hur lång tid det tar att få tillbaka datan och på vilket sätt 
datan kommer tas tillbaka på. Expertrespondenternas svar antyder att detta är 
ett område som troligtvis inte är så väl genomlyst hos mindre organisationer. Det 
skulle kunna beskrivas som brist i små organisationers IT-säkerhet. Vi har heller 
inte funnit något i respondenternas svar som motsäger detta antagande. 
Molnlösningar skulle kunna vara ett sätt att adressera backuplösningar för 
mindre organisationer om det inte äventyrar RTO för det aktuella systemet. 
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6.3 Säkerhetsdimension Sekretess2 

Alla respondenter beskriver sig ha data som kan betraktas som skyddsvärt ur 
organisationens synvinkel. Vilken typ av data som respondenterna beskriver 
som konfidentiellt varierar med organisation. Bishop (2003) beskriver också att 
organisationers behov av att förhindra att information sprids till obehöriga 
varierar stort. Respondenterna har inte tagit upp några direkta aktiviteter eller 
policys för att skydda data. Förtroendet för att data är intrångsskyddat i 
systemen verkar vara tämligen stort. Vi har inte funnit några belägg för att de 
organisationer som använder sig av molntjänster gjort någon riskanalys eller 
liknande bedömning kring beslutet att förlägga delar av sin data hos en annan 
organisation. Det kan vara värt att ta i beaktande att en organisation förlorar viss 
kontroll över den data som läggs i molnet (Townsend, 2009).  

Vi kan se två huvudområden där respondenterna uttrycker farhågor kring 
följdeffekter av dataläckage. Det första är rädsla för att egna lösningar eller 
liknande ska läcka till konkurrenter. Vi kan kalla det industrispionage. De utfall 
som beskrivs handlar om konkurrensfördelar som går förlorade och om 
ekonomiska förluster eller åtminstone uteblivna intäkter. Expertrespondent 2 
beskriver hur dennes organisation med hjälp av olika policys begräsar tillgången 
till denna typ av data till så få användare som möjligt. Dessa användare har 
speciell utbildning i informationssäkerhet och arbetar med speciell hård- och 
mjukvara och därigenom menar hen att sårbarheten minskas. Enligt Tarwireyi, 
et al., (2011) kan kompetens ses som att de anställda är medvetna om datan de 
jobbar med och att de förstår risken med att använda det. Därför är det viktigt 
för anställda att veta hur de skyddar sig och datan att till exempelvis läckas ut. 
Detta brukar oftast lösas med interna utbildningar om exempelvis känslig 
information som de anställda ska jobba med (Tarwireyi, et al., 2011). 

Bishop (2003) pekar också på vikten av policies eller regler som en viktig 
delkomponent för att information inte ska läcka ut till obehöriga. Några liknande 
resonemang har vi inte funnit hos någon av de studerade organisationerna. Ett 
par respondenter pratar om kryptering och lösenordsskydd på system, men 
några belägg för ett mer policystyrt synsätt, speciella utbildningar eller speciell 
användarinformation kring informationssäkerhet har vi inte funnit. Även här kan 
vi se en dragning åt att förlita sig på i första hand Technical Controls. 

Det andra är att information om kunder som skulle kunna skada kunderna i fråga 
ska läcka ut på grund av säkerhetsbrister i den egna organisationen. Ett par 
respondenter utrycker funderingar i den riktningen och beskriver vilka effekter 
på den egna organisationens rykte och varumärke som ett dylikt läckage skulle 
kunna få. Däremot beskriver de inga aktiviteter för att skydda sig mot denna typ 
av läckage. Expertrespondent 1 för ett resonemang som tangerar detta och att en 
organisations varumärke kan skadas av att säkerhetsbrister hos organisationen 
blir kända hos till exempel kunder och leverantörer. Detta är, enligt 

                                                        
2
 Vi vill göra läsaren uppmärksam på att samtliga intervjuer genomfördes innan rättegången 

om dataintrång hos Logica och Nordea genomfördes. Även den mycket uppmärksammade 
historien kring PRISM, NSA och Edward Snowden kom till allmän kännedom efter att vi 
genomfört våra intervjuer. 
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Expertrespondent 1, särskilt allvarligt i organisationer som verkar i en 
förtroendebransch, som till exempel banker. Respondenterna verkar även här 
nöja sig med de Technical Controls som omtalats tidigare. 

Gordon (2007) beskriver dataläckage som otillåten tillgång till data från en 
organisation till en utomstående via en elektronisk eller fysisk metod. Enligt 
Bishop (2003) kan en säkerhetspolicy jämföras med en lag, den säger vad man 
får och inte får göra. Policys är till för att skydda de anställda och organisationen, 
för att skapa ett internt regelverk för hur man ska bete sig på just den 
arbetsplatsen. Vi kan i exemplet från Expertrespondent 2:s utsaga om hur 
organisationen begränsat tillgången till känsliga data till ett fåtal personer, 
speciellt utbildat och informerat dessa personer, samt försett dem med speciell 
teknisk utrustning tagit ett helhetsgrepp över situationen och på så sätt skyddat 
sig mot läckage av känsliga data 

6.4 Empiribegreppet kompetens 

Både expertrespondenterna och respondenterna har i flera sammanhang på 
olika sätt kommit in på kunskaper och kompetens. Dels rör det sig om 
kompetensbrister i olika delar av säkerhetsarbetet, dels om, som vi pekade på i 
exemplet om skyddsvärt data från Expertrespondent 2, hur användare kan 
utbildas för att öka deras medvetenhet om informationssäkerhet. Information 
och utbildning av användare som hanterar skyddsvärt data kan vara en viktig 
komponent i säkerhetsarbetet (Tarwireyi, et al., 2011). Ett par respondenter har 
direkt beskrivit att de, trots att de gärna vill, inte har ett strukturerat arbetssätt 
kring sin IT- och informationssäkerhet och istället fokuserat på enskilda 
problem. Respondenterna har inga erfarenheter av regelrätta haverier i sina 
organisationers IT-miljöer. Ingen av respondenterna har tappat data i någon 
större omfattning. Denna brist på konkreta erfarenheter på området skulle 
kunna vara en förklaring till att vi sett så få exempel på strukturerat 
säkerhetsarbete. Vi har också sett exempel på hur respondenterna saknar 
generell IT-kompetens i sina organisationer och därför inte alltid vet vad de 
skulle behöva göra i olika sammanhang. Expertrespondent 1 beskriver hur ett 
större eller mindre problem hos en liten organisation utan egen kompetens på 
IT-området kan få problem att lösa problem som uppstår och att denna 
problemlösning kan dra ut på tiden, då den måste inledas med att hitta hjälp 
utanför organisationen. Ion, et al., (2011) beskriver en skillnad mellan å ena 
sidan privatpersoners och å andra sidan företags och offentliga organisationers 
olika möjlighet att köpa in IT- och informationssäkerhetskompentens vid behov 
och pekar då på att privatpersoner inte har samma ekonomiska möjligheter. 
Detta skulle kunna vara giltigt även för små organisationer, då en mindre 
organisation oftast har snävare ekonomiska ramar än en större dito.  
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7 Slutsats 

Respondenterna har i högre eller lägre grad beskrivit att arbetet med risk, hot 
och säkerhet är något som är komplicerat och som de inte har tillräckliga 
kunskaper om. Denna uppfattning delas också av en av expertrespondenterna 
som pekar på att kunskapen om och arbete med riskhantering och riskanalys 
ofta är låg eller helt saknas i organisationer som saknar dedikerade funktioner 
för den typen av arbete. 

Studien har visat att inga av de studerade organisationerna bedriver något 
strukturerat och regelbundet riskanalysarbete i relation till sin användning av IT. 
För att avgöra vilka säkerhetsaktiviteter som är lämpliga för att reducera en risk 
är att först känna till risken ifråga (Dahbur, et al., 2007). En säkerhetsaktivitet 
som inte bygger på en föregående riskanalys kan således innebära att aktiviteten 
är meningslös och därmed en bortkastad investering av både tid och pengar, 
vilket i sin tur till och med skulle kunna öka vissa risker. 

Vi har inte funnit några belägg för att de kvantifierat eller försökt sätta en 
prislapp på eventuella realiserade hot mot deras IT-miljö och inte heller planerat 
för att hantera de utfall som ett realiserat hot skulle kunna leda till. Avsaknaden 
av kvantifiering av realiserade hot innebär att visst underlag för att kunna 
kvantifiera risker saknas, vilket därmed försvårar för de studerade 
organisationerna att strukturerat bedöma risker. Vidare är bristen på 
utfallsplanering och de konsekvenser ett realiserat hot skulle kunna leda till för 
organisationen i sig en osäkerhetsfaktor för organisationen i fråga. Avsaknad av 
dels metod för att återgå till “normalt läge”, dels planer för hur verksamheten ska 
kunna bedrivas innan detta normala läge nåtts, kan innebära betydande 
affärsrisker för organisationen och dess intressenter. 

Om vi går närmare in på det säkerhetsarbete som bedrivs, så har vi funnit att de 
små organisationerna vi undersökt i första hand förlitar sig på Technical 
Controls i sitt IT- och informationssäkerhetsarbete. Operational Controls, och då 
framför allt kopplade till säkerhetskopiering av data, är också viktiga för dem. 

Aktiviteter kring säkerhetsområdet i de undersökta organisationerna förefaller i 
första hand handla om att reagera på och lösa de problem som uppstår vid 
eventuella utfall, snarare än att proaktivt agera för att förebygga utfall och 
planera för hur dessa ska hanteras.  
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8 Fortsatt forskning 

Vi har i vår studie funnit att Technical och Operational Controls är centrala i de 

mindre organisationer vi undersökt. En fråga som kommit upp på grund av detta vad 

det kan bero på. En studie som djupare går in i att förklara varför Management 

controls i så hög utsträckning verkar saknas i dessa organisationer skulle kunna ge 

fördjupad kunskap i IT- och informationssäkerheten och arbetet med densamma. 

Ett annat område där vi fick vissa empiriska data, men som vi valt att utesluta från vår 

studie är kopplingen mellan ekonomiska faktorer och säkerhet. Här finns möjlighet att 

studera risker ur en vidare synvinkel än bara IT- och informationssäkerhet. 

Exempelvis skulle kopplingen mellan vissa säkerhetsrelaterade utfall å ena sidan och 

uteblivna intäkter å andra sidan kunna studeras. Även studier där representanter för 

små (och även stora för den delen) organisationer får värdera IT- och 

informationssäkerhet ur olika perspektiv skulle vara intressanta. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Inledande intervju 
 
Inledande info: 

Den här intervjun kommer att handla om IT-säkerhet, risker och hot, samt om din organisation och era upplevelser, 

tankar och erfarenheter kring detta. 

 

Syfte Resultatet kommer att användas till en kandidatuppsats i informatik vid högskolan i 

Halmstad.  

 

Frivillighet Det är helt frivilligt att svara och du får närsomhelst avbryta din medverkan. Du kan 

också välja att inte besvara en ställd fråga om det känns besvärande eller om du av någon annan anledning inte vill 

dela med dig av dina synpunkter inom det område frågan berör. 

 

Anonymitet Hela intervjun kommer att spelas in och därefter att transkriberas, men du och din 

organisation kommer att anonymiseras och endast beskrivas med titel/funktion respektive 

bransch/verksamhetsområde.  

 

Pilot Det här är en pilotintervju och resultatet av den kommer att användas för att utforma 

de “skarpa” intervjuerna. Själva innehållet i dina svar kommer inte att ingå i själva studien direkt. 

 

Informerat  Har du förstått denna inledande information? 

 

Frågor/synpunkter Har du några funderingar eller synpunkter på den inledande informationen som du vill att vi tar till 

oss eller något annat du vill tillägga? 

 

Samtycke  Vill du delta i intervjun? 

 

● Beskriv din arbetsplats (antal användare, vilken typ av organisation, bransch) 

 

● Aktiviteter, dvs vad gör ni? (skriver, skapar presentationer, registrerar information om saker etc) 

 

● Vilket IT-stöd, till exempel programvaror, hårdvara, etc, använder ni för aktiviteterna? (Datorer, laptops, 

lagring, formatering, presentation, surfplattor, smartphones etc) 

 

● Har ni någon som är ansvarig för IT-relaterade frågor i organisationen? 

 

Tar ni hjälp av någon utifrån med IT? Alltså en konsult eller liknande? 

 

● Förlust av data/ backup. Hur jobbar ni med det? 

○ Har ni råkat ut för förluster? 

■ Hur påverkade det er? 

■ Hur löste ni det? 

○ Varför har ni valt den lösningen? 

■ Hade ni flera alternativ när ni valde lösningen? 

■ Hur gick beslutet till? 

○ Har ni, eller du personligen, erfarenhet av andra lösningar? 

 

● Läckage 

○ Hur skulle det påverka er organisation om information läckte ut 

■ Till “obehörig” (till exempel en konkurrent)? 

■ Till “allmänheten”? 

■ Har ni råkat ut för något liknande? Vad gjorde ni då? 

 

● Informationsintegritet 

○ Korrupt data, replikeringsfel, falsk/fel data, etc... 

■ Hur stor påverkan hade det på er verksamhet? 

■ Hur åtgärdade ni det? 

 



 

 

● Tillgänglighet 

○ Har ni vid något tillfälle haft problem att nå de tjänster ni använder. 

■ Vad hände/vad var problemet? 

■ Vad berode det på? 

■ Vad gjorde ni för att lösa det? 

■ Vad har ni gjort för att det inte upprepas? 

■ Hade det stor påverkan på er verksamhet? 

 

● Hur tror ni att det skulle påverka er om ni bytte till lokal/cloud tjänster/lagring? 

○ Vilka nya risker skulle potentiellt kunna framkomma? 

○ Vilken påverkan skulle dessa risker ha på er verksamhet? 

■ Hur skulle ni bemöta dessa risker om de faktiskt inträffade? 

 

● Okunskap/kunskap/kompetens 

○ Tycker ni att det vi pratat om är ett område som ni behärskar och har kontroll över? 

 

○ Varför? 

 

● Hur viktigt är kostnaderna när ni överväger vilka tjänster/produkter/lösningar som ni ska använda? 

○ Gör ni någon form av viktning eller prioriterig av risker i förhållande till pris? 

■ Varför (inte)? Hur? 

 

Några scenarion 

 

● Anta att er server skulle haverera/försvinna, hur allvarligt skulle det vara? (1-5) 

● Anta att er data skulle bli stulen av konkurrent/obehörig, hur allvarligt skulle det vara? (1-5) 

● Anta att er data skulle publiceras publikt på nätet, hur allvarligt skulle det vara? (1-5) 

● Anta att er data skulle bli korrupt/ej läsbar/inte lita på den, hur allvarligt skulle det vara? (1-5) 

● Anta att ni inte kan nå era tjänster i X3antal dagar/timmar, hur allvarligt skulle det vara? (1-5) 

● Anta att ni bytte till cloud/lokalt, vilka utmaningar står framför er, och hur allvarligt skulle det vara om något 

går snett? (1-5) 

 

 

Initiala teman som frågorna bygger på: 

 

 

Bristfällig dataintegritet (dvs att data/information på något sätt blir “osann”) 

 

● Mal-ware 

● Hacking 

● Sabotage 

● Replikeringskonflikter 

 

Informationsläckage (att informationen kommer i orätta händer) 

 

● Mal-ware 

● Stöld, förlust av utrustning 

● Stöld av information 

● Brandväggs-någonting 

● Hacking 

 

Informationsförluster (att informationen försvinner helt eller delvis) 

 

● Hårdvaruhaverier 

● Mjukvaruhaverier 

● Stöld av utrustning 

● Brand 



 

 

● Oavsiktlig radering 

● Mal-ware/Virusangrepp 

 

 

Tillgänglighetsproblematik (att systemet inte går att nå) 

 

● Uppkoppling 

● Serverunderhåll 

● DDoS 

● El-fel 

● Kostnad 

 

Övriga 

 

● Okunskap? Dels okunskap om risker, vilket i sig kan betraktas som en risk. Dels okunskap om att till 

exempel data korrumperats (medvetet eller omedvetet) eller läckt till obehörig. 

○ Okunskap om potentiella hot 

○ Okunskap hos användare -> fel 

● Prisfokus vid inköp 

● Rykte hos leverantör 

● Aningslöshet 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Intervju 
Intervju 

 
Inledande info: Den här intervjun kommer att handla om IT-säkerhet, risker och hot. Resultatet kommer att användas 

till en kandidatuppsats i teknisk filosofi vid högskolan i Halmstad. Det är helt frivilligt att svara och du får närsomhelst 

avbryta din medverkan. Du kan också välja att inte besvara en ställd fråga om det känns besvärande eller om du av 

någon annan anledning inte vill dela med dig av dina synpunkter inom det område frågan berör. 

 

● Har du förstått denna inledande information? 

 

● Vill du delta i intervjun? 

 

● Beskriv din arbetsplats (antal användare, vilken typ av organisation, bransch) 

 

● ...Aktiviteter, dvs vad gör ni? (skriver, skapar presentationer, registrerar information om saker etc) 

 

● Vilket IT-stöd, till exempel programvaror, hårdvara, etc, använder ni för aktiviteterna? (Datorer, laptops, 

lagring, formatering, presentation, surfplattor, smartphones etc) 

 

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

○ Hur bedömer ni att detta är det bästa alternativet? 

○ Följer ni någon speciell metod eller tillvägagångssätt för att analysera för- och nackdelar? 

○  

● Hur går det sedan till när ni implementerar denna lösning/programvara/tjänst? 

○ Hur bedömer ni att detta är det bästa alternativet? 

○  

  

● Förlust av data/ backup. Hur jobbar ni med det? 

○ Har ni råkat ut för förluster? 

■ Hur påverkade det er? 

■ Hur löste ni det? 

○ Varför har ni valt den lösningen? 

■ Hade ni flera alternativ när ni valde lösningen? 

■ Hur gick beslutet till? 

○ Har ni erfarenhet av andra lösningar? 

 

● Läckage 

○ Hur skulle det påverka er organisation om information läckte ut 

■ Till “obehörig” (till exempel en konkurrent)? 

■ Till “allmänheten”? 

■ Har ni råkat ut för något liknande? Vad gjorde ni då? 

 

● Informationsintegritet 

○ Korrupt data, replikeringsfel, falsk/fel data, etc... 

■ Hur stor påverkan hade det på er verksamhet? 

■ Hur åtgärdade ni det? 

 

● Tillgänglighet 

○ Har ni vid något tillfälle haft problem att nå de tjänster ni använder. 

■ Vad hände/vad var problemet? 

■ Vad berode det på? 

■ Vad gjorde ni för att lösa det? 

■ Vad har ni gjort för att det inte upprepas? 



 

 

■ Hade det stor påverkan på er verksamhet? 

  

● Hur tror ni att det skulle påverka er om ni bytte till lokal/cloud tjänster/lagring? 

○ Vilka nya risker skulle potentiellt kunna framkomma? 

○ Vilken påverkan skulle dessa risker ha på er verksamhet? 

■ Hur skulle ni bemöta dessa risker om de faktiskt inträffade? 

 

● Okunskap/kunskap/kompetens 

○ Tycker ni att det vi pratat om är ett område som ni behärskar och har kontroll över? 

○ Varför 

○ Vad tycker ni att ni har okunskap om? 

○ Vad skulle ni göra om ni stötte på X som ni inte hade kunskap om, och hur skulle ni lösa det? 

 

● Hur viktigt är kostnaderna när ni överväger vilka tjänster/produkter/lösningar som ni ska använda? 

○ Gör ni någon form av viktning eller prioriterig av risker i förhållande till pris? 

■ Varför (inte)? Hur? 

■  

  

● Anta att er server skulle haverera/försvinna, hur allvarligt skulle det vara? (1-5) 

● Anta att er data skulle bli stulen av konkurrent/obehörig, hur allvarligt skulle det vara? (1-5) 

● Anta att er data skulle publiceras publikt på nätet, hur allvarligt skulle det vara? (1-5) 

● Anta att er data skulle bli korrupt/ej läsbar/inte lita på den, hur allvarligt skulle det vara? (1-5) 

● Anta att ni inte kan nå era tjänster i X antal dagar/timmar, hur allvarligt skulle det vara? (1-5) 

● Anta att ni bytade till cloud/lokalt, vilka utmaningar står framför er, och hur allvarligt skulle det vara om 

något går snett? (1-5) 

 

 
Bristfällig dataintegritet (dvs att data/information på något sätt blir “osann”) 

 

● Mal-ware 

● Hacking 

● Sabotage 

● Replikeringskonflikter 

 
Informationsläckage (att informationen kommer i orätta händer) 

 

● Mal-ware 

● Stöld, förlust av utrustning 

● Stöld av information 

● Brandväggs-någonting 

● Hacking 

 
Informationsförluster (att informationen försvinner helt eller delvis) 

 

● Hårdvaruhaverier 

● Mjukvaruhaverier 

● Stöld av utrustning 

● Brand 

● Oavsiktlig radering 

● Mal-ware/Virusangrepp 

 

 



 

 

Tillgänglighetsproblematik (att systemet inte går att nå) 

 

● Uppkoppling 

● Serverunderhåll 

● DDoS 

● El-fel 

● Kostnad 

 
Övriga 

 

● Okunskap? Dels okunskap om risker, vilket i sig kan betraktas som en risk. Dels okunskap om att till 

exempel data korrumperats (medvetet eller omedvetet) eller läckt till obehörig. 

○ Okunskap om potentiella hot 

○ Okunskap hos användare -> fel 

● Prisfokus vid inköp 

● (Rykte) 

● Aningslöshet 

 

 

  



 

 

BILAGA 3 - EXPERTINTERVJU 1 
 
Små organisationer 

● Skiljer sig arbetet med risker i en liten organisation från hur man gör i en stor? 
● Vad skiljer och vad förenar? 

 
Risker och hot 

● Riskhantering, systematik, sannolikheter? 
● Medvetenhet hos kunden? 
● Fördomar hos kunden? 

 
Metodik 

● Standardiserat arbetssätt för mindre organisationer? 
  
Hur de som experter ser på sina kunders och kunders personals kompetens? 

● Finns det kompetensproblem som skulle kunna vara en risk? 
 
Delar ni/du “världsbild” med kunderna? 
 
Hur skulle du beskriva bilden över hur IT-säkerhetsriskerna ser ut i en mindre organisation? 

● Finns det vissa områden som är mer riskfyllda än andra? Vilka? 

 
Hur stor makt har ni som leverantör över vilken lösning som kunden köper? 
 
Om vi tänker oss olika molnlösningar för en mindre organisation  

● Hur ser du generellt på användandet av molntjänster? 
● Finns det risker som ökar respektive minskar med att köra vissa system i molnet? Utveckla. 
● Finns det system som du generellt skulle avråda dina kunder från att köra i molnet? Varför? 
● Finns det å andra sidan tjänster som du skulle avråda kunden från att hosta lokalt? Varför? 
● Finns det andra anledningar till att välja molnlösningar eller att låta bli att göra det? 

 
Hur skulle du göra om en av dina kunder ville diskutera en övergång till molnlösning? (Exempelvis FortNox, Google 
Apps etc.) 

● Vilket steg skulle inleda ett sådant projekt? 
● Vilka risker ser du spontant med ett sådant projekt? 

 
Ekonomi 

● Hur skulle du vilja beskriva förhållandet mellan kostnad och risktagande? 
Upplever du att det är någon skillnad mellan hur man resonerar i en större organisation än i en mindre när det 
handlar om kostnader för till exempel IT-säkerhet (tex lagring, backup, intrångsskydd etc.) 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD •  Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 



HALMSTAD UNIVERSITY •  PO Box 823 • SE-301 18 Halmstad, Sweden • www.hh.se 


