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Sammanfattning 
Informationssäkerhet är ett mer aktuellt ämne än någonsin. Media rapporterar löpande 

om olika störningar, orsakade av både tekniskt haveri, mänskliga misstag samt 

sabotage. Stora förändringar har skett de senaste tjugo åren vad gäller teknik, 

genomloppstid för produkterna och bemanning. Att skydda sin strategiskt viktiga 

information borde vara viktigare än någonsin, för att skapa trovärdighet, undvika 

produktionsavbrott och undvika ekonomiska bortfall. 

 

Tidigare forskning har bidragit till att beskriva modeller för hur man skall arbeta för 

att öka informationssäkerheten inom en verksamhet. Kartläggningar har också gjorts 

över situationen i offentliga verksamheter, storföretag och hemmiljö.  

 

Syftet med detta examensarbete är att fylla den lucka som finns och beskriva hur 

situationen ute i tillverkande småföretag ser ut idag. Hur arbetar företagsledningen 

med informationssäkerheten?  

 

En kvalitativ studie har gjorts på tre mindre/medelstora tillverkningsindustrier i 

Småland och bygger på personliga intervjuer. 

 

Det som framgår tydligt i denna studie är att företagarna visserligen har gjort en del 

riskbedömningar och åtgärder men man arbetar inte systematiskt med 

informationssäkerheten. Den förändring som skett inom teknik, produkter och 

bemanning har inte följts upp av ett mer systematiskt säkerhetstänkande.  



   
 

 

Summary 
Information security is more than ever a current topic. Media report continuously 

about different disturbances, caused by technically breakdowns, human mistakes and 

sabotage. Big changes have occurred during the latest twenty years regarding 

technology, the lifespan of products and staffing. To protect the strategic information 

should be more important than ever, to create credibility, avoid interruptions in 

production and financial loss. 

 

Earlier research has contributed to describe models how to work to increase 

information security within an organization. Surveys have also been made regarding 

the situation in public service, big companies and homes. 

 

The purpose of this thesis is to fill that gap that exist and describe the situation of 

small manufacturing industries. How does the business management work with 

information security? 

 

A qualitative survey has been made at three small/ medium sized manufacturing 

industries in Småland and is based on personal interviews. 

 

In this survey it appears clearly that the entrepreneurs certainly have made some risk 

assessments and measures, but they do not work systematically with information 

security. The changes that have been made within technology, products and staffing 

have not been followed up with a more systematically security thinking. 
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1 Introduktion  
Begreppet informationssäkerhet innebär att bevara konfidentialitet, riktighet och 

tillgänglighet hos information (ISO 2014), och är ett mer aktuellt ämne än någonsin. 

Media rapporterar löpande om olika dataintrång och störningar på grund av att någon 

hackat sig in och stulit/förvanskat information eller spärrat kommunikationen. Året 

2014 började med nyheten om att SL, SJ, Posten, Systembolaget drabbats av problem 

orsakad av en kabelbrand vilket gjorde att de inte var tillgängliga för sina kunder. 

(Bloodworth 2014).  

1.1 Inledning/bakgrund 

Inom området händer väldigt mycket och informationen flödar på ett helt annat sätt 

än tidigare. Att skydda sin strategiskt viktiga information borde vara viktigare än 

någonsin för att skapa trovärdighet, undvika produktionsavbrott och undvika 

ekonomiska bortfall.  

 

Många företag väljer att certifiera sina ledningssystem för kvalitet och miljöstyrning. 

En del väljer också att certifiera sitt arbetsmiljöarbete. Trots att informationssäkerhet 

borde vara en strategiskt viktig fråga för många företag är det idag endast ett fåtal 

som väljer att certifiera sig inom detta område. Enligt Swedac (2014) var endast 32 

svenska företag certifierade för informationssäkerhet 2013. Som jämförelse fanns 

samma period över 1 miljon kvalitetscertifierade svenska företag.  

1.2 Tidigare forskning 

Både enskilda författare/forskare, myndigheter och andra intressenter har beskrivit 

vad informationssäkerhet är och hur man uppnår en hög säkerhet inom området. Till 

exempel Oscarson (2001) som skrivit en avhandling med syftet att ge en ökad 

förståelse av informationssäkerhet, begreppet i sig, dess hantering i verksamheter 

samt dess betydelse för verksamheter. Lundblad (2005) har forskat angående 

informationssäkerhet och sammanfattat detta bland annat i boken ”Säkra ditt företag: 

-Informationssäkerhet för chefer och ledare”. Vacca (2013) har riktat sin forskning 

till chefer som behöver en bred överblick över ämnet och ha kunskaper för 

beslutsfattande som möjliggör ett effektivt informationssäkerhetsarbete. Även 

offentliga myndigheter har försökt beskriva hur man uppnår en bra 

informationssäkerhet. Socialstyrelsen har exempelvis gett ut en rapport 

”Informationssäkerhet Vägledning för hantering av information inom vård och 

omsorg”, den är gjord på uppdrag av regeringen och skall definiera och beskriva 

innehållet i en ändamålsenlig vård- och omsorgsdokumentation. Den tar upp frågor 

som spårbarhet, åtkomst och integritet. Det finns också flera standarder som beskriver 

krav och rekommendationer för hur man skall agera för att uppnå en hög 

informationssäkerhet, bland annat standarden ”Informationsteknik - Säkerhetstekniker 

- Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2014, IDT)” 

utgiven av Swedish Standards Institute (SIS), härefter benämnd som ISO (2014). 
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Det har även gjorts studier som tar upp frågan om hur situationen ser ut i olika 

organisationer och hemmiljöer. Alshami (2013) har gjort en undersökning över 

säkerhetsmedvetenheten hos IT-användare inom Falköpings kommun. Resultatet av 

denna undersökning är att användarna inom Falköpingskommun hade ett ganska väl 

utvecklat säkerhetstänkande och använde sin utrustning enligt de rutiner som fanns.  

Vaggelakos (2011) har på uppdrag av Nexus AB kartlagt och utvärderat en 

Stockholmskommuns informationssäkerhet. Uppdragsgivarna ville få reda på hur det 

egentligen låg till med informationssäkerheten i kommunen. Resultatet visar på att 

kommunen visserligen har kommit långt i sitt säkerhetsarbete men att det finns brister 

i säkerheten, framför allt saknas ett intrångsdetekteringssystem. Vaggelakos (2011) 

menar att det är ett stort och svårt arbete att göra informationshanteringen säker. 

Göransson (2013) skriver i sin uppsats om informationssäkerheten i Olofströms 

kommun att de anställda har ett förhållandevis gott säkerhetstänk och sammanfattade 

det med att Olofströms kommun genomför ett aktivt arbete med 

informationssäkerhet. Ledning, riktlinjer, kunskap och utbildningar är en 

förutsättning för att bevara ett säkerhetstänk. En jämförelse gjordes också med de 

andra Blekingekommunerna och resultatet visar på att även de kommunerna anser att 

informationssäkerhet är viktigt och de jobbar någorlunda likvärdigt inom detta 

område (Göransson 2013). Siwertz och Tehraniv (2003) riktar sina studier mot Large-

capbolagen på Stockholmsbörsen och deras slutsats är att det redan då var mycket 

vanligt att man använde sig av olika standarder och ramverk i 

informationssäkerhetsarbetet. En äldre studie har också gjorts över hur situationen ser 

ut hos några företagare i Dals Ed Denna studie visade vid den tidpunkten på att IT 

säkerheten på flera företag inte hade en godtagbar nivå. Medvetenheten hos företagen 

angående informationssäkerheten var generellt låg men var beroende av företagets 

storlek på sådant sätt att de minsta företagen hade lägst medvetenhet. (Bengtsson & 

Olsson 2003) 

 

Hur situationen ser ut i de enskilda hemmen har belysts av bland annat Lytvynenko, 

(2012). Fokus har lagts på hemanvändaren för att få fram hur användaren agerar i en 

miljö där denne inte blir påverkad av säkerhetsregler vilka ofta förekommer på 

arbetsplatser. Resultatet av studien visar på att säkerhetsnivån brister i olika grader 

beroende på område. Denna brist härstammar enligt Lytvynenko (2012) i många fall 

från låg säkerhetsmedvetenhet. 

 

Hee-Kyung, Tae-Sung & Jungduk (2012) menar att ett effektivt sätt att garantera 

informationssäkerhet är ett absolut krav för att upprätta en stabil verksamhet och det 

blir mer och mer en konkurrensfördel. Trots att det läggs mycket resurser på detta ute 

i verksamheterna så saknas oftast en systematisk metod för att få ett effektivt och 

ändamålsenligt säkerhetsarbete. De försöker i sin rapport att peka på faktorer som är 

viktiga för att effektivisera arbetet. 
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Ding-Long, Rau, Salvendy, Fei, och Jia utför 2011 experiment för att se om gapet 

mellan den upplevda säkerheten i ett informationssystem och dess verkliga 

säkerhetsnivå kan påverka människors beslut och beteenden. Syftet med studien var 

att hitta sätt att ändra människors uppfattning om informationssäkerhet så att de bättre 

anpassar sig efter aktuella säkerhetsrutiner.  

 

1.3 Problemformulering 

Att för en företagsledare skapa en hög informationssäkerhet är idag mycket mer 

komplext än vad det var för 20 år sedan. Det är inte bara inom företaget riskerna har 

ökat utan också hotbilden utifrån. Ute på företagen har informationshanteringen 

drastiskt förändrats. Tidigare lagrades data och information framför allt i 

pappersform. I övergången till digital lagring användes datorerna mycket till att lagra 

dokument på företagets egen dator och en backup kanske var det enda som behövdes. 

Idag lagras informationen i olika skepnader och ofta inte på företagets egna datorer 

Oscarsson 2001). Inte bara datorernas intåg i företagen utan också förändringar i 

arbetsmarknaden och företagens personalpolitik påverkar informationssäkerheten. 

Förr var det vanligt att medarbetare inom tillverkande företag arbetade många år inom 

samma företag, kanske hela livet. Då fanns lojalitet och mycket information hos dessa 

medarbetare som visste hur arbetet skulle utföras. Idag är arbetsmarknaden under 

förändring och bemanningsföretagen är på frammarsch. Inhyrd arbetskraft ersätter de 

fastanställda och då inte bara för de enkla jobben utan även i de fall specialkompetens 

behövs. (Konjunkturinstitutionen 2012) Även produktfloran varierar mycket snabbare 

idag än tidigare vilket innebär mer information i omlopp (Karlsson 2007)  

 

Tidigare forskning har koncentrerats på hur man skall arbeta för att uppnå en hög 

informationssäkerhet i en organisation. De studier som gjorts för att kartlägga 

nuvarande situation har främst riktats mot offentlig verksamhet, storföretag och 

hemmiljö. Situationen på de små och medelstora företagen har inte kartlagts i samma 

omfattning.  

 

Företag med upp till 250 anställda tillhör gruppen små och medelstora företag enligt 

definition av European Commission (2003). Denna grupp delas in i medelstora 

företag med 50-250 anställda, småföretag med 10-50 anställda och mikroföretag med 

upp till 10 anställda. Företag med 0-49 anställda utgör 99,4% av det svenska 

näringslivet (Ekonomifakta 2013). Inom dessa småföretag finns det inte alltid 

möjlighet att ha anställda som specialiserat sig på ett avgränsat område utan det är 

vanligt att en och samma person har flera ansvarsområden. Risken kan därför anses 

stor att den som har ansvaret för IT området eller kommunikationen inom företaget 

har begränsad kunskap inom området. Detta innebär ett problem då det enligt Hee-

Kyung, Tae-Sung och Jungduk (2012) är ett absolut krav att ha ett effektivt 

informationssäkerhetsarbete om man skall ha en stabil verksamhet och vinna 

konkurrensfördelar. Att vinna konkurrensfördelar borde vara extra intressant för de 
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tillverkande företagen som är det segment inom näringslivet som dämpar den svenska 

tillväxten (SCB 2013). Den bakgrunden gör småföretag inom tillverkningsindustrin 

intressanta för studier inom ämnet informationssäkerhet.  

 

I ISO (2014) finns ett antal krav som utgör grunden för hur man skall arbeta för att få 

en bra styrning av informationssäkerheten i en organisation. Denna standard är därför 

lämplig att ha som utgångspunkt för att studera hur företagen hanterar sin 

informationssäkerhet. Kraven i standarden är utformade så de är gemensamma för 

både små och stora organisationer men implementeringen anpassas för den aktuella 

situationen.  

 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 

 

Syftet med studien är att ta reda på och beskriva hur informationssäkerhetsarbetet ser 

ut på tillverkande småföretag. Det vill säga en deskriptiv ansats.  

 

 Hur arbetar ledningen i småföretag inom tillverkningsindustrin med 

informationssäkerhet? 

 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Informationssäkerhet är ett brett område och denna studie har inte kartlagt hela detta 

breda område. Det som studerats är hur företagsledningens arbetar med 

informationssäkerhetsarbetet.  

 

Det har inte gjorts någon kartläggning över tekniska lösningar eller bedömning över 

om man lyckats med att säkra informationen. Inte heller säkerheten för företaget om 

någon använder företagets IT på ett inte lämpligt eller lagstridigt sätt, som att lagra 

eller sprida olaglig information, hot eller annat lagstridigt användningssätt har tagits 

med.  

1.6 Målgrupp 

Denna studie över hur informationssäkerheten ser ut på tillverkande småföretag är 

tänkt som ett underlag för fortsatt forskning. Resultatet kan också vara intressant för 

IT konsulter och certifieringsorgan.  
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Fokusering 

Verksamhet 

2 Teori 
ISO (2014) innehåller kraven för ett ledningssystem för informationssäkerhet. I denna 

standard definieras krav för informationshanteringen. Centrala begrepp i standarden 

är information och informationssystem, policy och mål, klassning av information, 

analys och värdering av risker, risker och hot, hantering av riskerna samt ständig 

förbättring vilka förklaras här nedan. 

2.1 Informationssäkerhet 

ISO (2014) definieras informationssäkerhet genom att informationens 

konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet bevaras. Tipton och Krause (2007) tar upp 

fem begrepp ”Integrity, Confidentiality, Availability, Authentication, Non-

repudiation”. De tar alltså även hänsyn till om det finns risk att data förkastas på 

grund av att man är osäker på ursprunget. Enligt Kroenke (2013) är målet med 

säkerhetsarbetet att skydda sina tillgångar mot de hot som finns mot dem genom att ta 

bort den sårbarhet man har mot hoten.  

 

”Det går också att säga att informationssäkerhet är förmågan hos en organisation att 

hantera informationen så att legala, etiska och verksamhetsmässiga intentioner 

upprätthålls. Rätt hantering av information bidrar även till en effektiv verksamhet 

avseende resursanvändning och ekonomi, samt till att upprätthålla en bra 

arbetsmiljö.” (Socialstyrelsen 2010, s. 11).  

 

Begreppet informationssäkerhet, IT-säkerhet och datasäkerhet blandas ofta samman. 

Dessa begrepp försöker Oscarsson (2001, s. 79) klargöra i en översiktsbild, figur 1. 

Denna bild visar att för uppnå informationssäkerhet räcker det inte med att rikta fokus 

på bara data och IT-säkerhet utan fokus behöver också riktas mot verksamheten och 

människan.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1:  Informations-, IT- och datasäkerhet har olika grad av teknik- och verksamhetsfokus 

(Oscarsson 2001, s. 79) 
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Hantering av informationssäkerhet beskrivs som ”människors arbete som syftar till 

att skapa och upprätthålla en god informationssäkerhet i verksamheter” (Oscarsson 

2001, s. 83). Detta begrepp jämför han med ”styrning av informationssäkerhet” vilket 

enligt Oscarsson representerar ett ledningsperspektiv och inte innehåller lika många 

aktiviteter som begreppet ”hantering av informationssäkerhet”.  

 

2.2 Information och informationssystem 

Enligt Pearlsson och Saunders (2010) är information data som begåvas med relevans 

och syfte. Det är människan som förvandlar data till information genom att sätta in 

det i ett sammanhang där det går att analysera den. Kroenke (2013) beskriver 

information på ungefär samma sätt genom att säga att information är kunskap som 

kommer från data som har presenterats på ett meningsfullt sätt. Information är 

processad data. Exempelvis summerad, sorterad, grupperad eller jämförd data. 

Axelsson (1998) menar att för att omvandla information till kunskap krävs att man 

lyckas tolka informationen på rätt sätt. 

 

Ett informationssystem kan definieras på olika sätt. Axelsson (1998) refererar till 

flera olika sätt att definiera ett informationssystem, bland annat som ett system vilket 

har till uppgift att samla in lagra behandla och distribuera informationsmängder. En 

annan definition som Axelsson (1998) beskriver är ett informationssystem som en 

mänsklig konstruktion knutet till en viss arbetsuppgift. Det förmedlar information 

från vissa personer till andra personer. Ett informationssystem tar emot och behandlar 

information. Oscarsson (2001) använder Andersen och refererar ”Ett 

informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och 

presentation av information.” (Oscarsson 2001 s. 53). Han fortsätter att referera till 

Andersen och menar att ett enkelt manuellt informationssystem är när en människa i 

tal förmedlar information till en annan människa.  

 

Inom informatiken studeras som regel ett IT baserat informationssystem. Enligt 

Kroenke (2013) är det viktigt att skilja mellan informationsteknik och 

informationssystem. Ett informationssystem består förutom hårdvara, mjukvara också 

av data, procedurer samt människor, viktigast av dessa är människan (Kroenke 2013) 

I figur 2 visas en översatt version av den beskrivning av förhållandet mellan 

informationssystemet och dess beståndsdelar som görs av Pearlson och Saunders 

(2010, s.16). Överst i figuren finns ledningen vilken skall styra arbetet i 

informationssystemet som består av teknik, människor och processer. 
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Figur 2: Informationssystemet och dess beståndsdelar (Pearlson och Saunders 2010, s.16) 

2.3 Policy och mål 

Bland det första en organisation skall göra enligt ISO (2014) vid införande av ett 

ledningssystem för informationssäkerhet är att upprätta en policy för 

informationssäkerhetsarbetet. Standarden ställer krav på policyn som sammanfattas i 

sju punkter. I korthet innebär det att policyn skall kunna användas som en allmän 

inriktning för säkerhetsarbetet samt som bas för de mål man sätter upp för sitt 

säkerhetsarbete. Policyn skall anpassas efter de krav som finns inom verksamheten, i 

författningar samt i eventuella avtal. Policyn skall anpassas efter organisationens 

strategiska riskhanteringssituation och innehålla ett åtagande om ständig förbättring. 

Det är också ett absolut krav att policyn dokumenteras och fastställs av ledningen. 

(ISO 2014) 

 

Pearlson och Saunders (2010) menar att strategin för informationssystemet måste 

integreras med affärsstrategin och organisationsstrategin. Även Syrén (2008) 

poängterar vikten av detta samband. Oscarsson (2001) beskriver 

informationssäkerhetsverksamheten (ISV) i en modell vilket mycket kortfattat kan 

beskrivas som en modell som består av flera lager. De två första lagren innebär en 

kartläggning över förutsättningarna med riskanalys, organisation, beskrivning av 

dagsläget, policy och mål. 

2.4 Klassning av information 

I säkerhetsarbetet är en korrekt klassning av informationen av största vikt för att 

kunna sätta in rätt säkerhetsåtgärder. Enligt Syrén (2008) kostar det pengar att skydda 

information och det är därför viktigt att genomföra en informationsklassning där man 

tar hänsyn både till organisationens egna behov och till yttre krav t.ex. lagkrav. Enligt 

Tipton och Krause (2007) är avsikten med att klassificera information/data att minska 

kostnaden för företagets säkerhetsarbete. 

 

Man bör enligt Syrén (2008) utgå ifrån informationssäkerhetskraven konfidentialitet, 

riktighet och tillgänglighet när man klassar informationen. Eventuellt kan man också 

 

 

Ledning 

 

 
 

Informationssystem 

 

 

  Människa     Teknik     Process 

 
Systemhierarki 
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enligt Syrén (2008) behöva ta hänsyn till spårbarhet, det vill säga vem som senast 

hade tillgång till eller ändrade informationen. Istället för konfidentialitet används 

ibland istället uttrycket sekretess och riktighet ersätts ibland av integritet. Oscarsson 

(2001) använder helst begreppet riktighet och förklarar det med ”skydd av 

information och behandlingsmetoder så att de förblir korrekta och fullständiga” Han 

betonar att det är viktigt att ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka om 

informationen presenteras korrekt. Jansson (2003) uttrycker att det inte är vanligt att 

företagen utför någon regelrätt informationsklassning och det var mycket svårt att få 

tag i företag att använda i examensarbetet i detta ämne. 

2.5 Analys och värdering av risker 

Enligt Syrén (2008) innebär riskanalys att verksamhetsansvariga identifierar ett antal 

hot mot verksamheten samt de risker dessa hot medför. Därefter tittar man på orsaken 

till att de uppkommer samt hur sannolikt det är att detta händer och vilka 

konsekvenser det skulle få för företaget. Man utgår då ifrån företagets affärskritiska 

tillgångar. Ett sätt att få kännedom om riskerna menar Syrén (2008) är att uppmuntra 

medarbetarna att rapportera risker. Det är också viktigt enligt Syrén (2008) att 

riskanalysen för informationssystemet ingår som en del av företagets övergripande 

riskanalys. 

 

Oscarsson (2001) diskuterar olika tolkningar av begreppen riskbedömning, 

riskanalys, riskvärdering och riskhantering. Riskhantering innefattar hela 

säkerhetsstrategin det vill säga riskanalys, policyutformning, implementering, 

utbildning samt drift och underhåll.  Riskbedömning görs hela tiden i många olika 

situationer medan en riskanalys är en riskbedömning som görs regelbundet med 

systematik. Värdering av risker är när man sätter in risken i ett affärsmässigt samband 

och väger kostnaden för att eliminera risken mot den konsekvens det skulle bli för 

företaget om den inträffade. (Oscarsson 2001) 

2.6 Risker och hot 

Det finns många olika risker att ta hänsyn till när man utför en riskinventering. Enligt 

Tipton och Krause (2007) kan man dela in riskerna i fem grupper vilka man bör ta 

hänsyn till, nämligen strategiska, operativa, intressenter, ekonomiska, immateriella. 

 

Syrén (2008) delar upp riskerna i följande kategorier: 

 

 Compliancerisk: Skada tillfogas kärnaffär, rykte och finansiella status. 

Exempelvis kunderna uppfattar det som om man inte uppfyllt 

förväntningarna. 

 Finansiell risk: Andelen skuld ökar 

 Juridisk risk: Företaget efterföljer inte lagar och andra krav vilket kan 

resultera i finansiell kostnad, försämrat rykte eller skadeståndskrav, 
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 Koncentrationsrisk: ex. om man är för beroende av en viss bransch eller 

region och drabbas hårt om dessa områden minskar, 

 Likviditetsrisk: Brist på likvida medel gör att man inte kan fullfölja åtagande 

 Operativ risk: risk för förluster på grund av icke ändamålsenliga eller 

misslyckade interna processer. Inkl. mänskliga misstag. 

 Ryktesrisk: En oönskad händelse drabbar företagets rykte. Ibland nämnt som 

media risk eller PR risk 

 Strategisk risk eller affärsrisk. Risk för förluster till följd av en vald 

affärsstrategi eller beslut visar sig vara missriktat alternativt att omvärden 

förändras på ett sätt som missgynnar företaget. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009) tar upp skillnaden mellan ett 

administrativt IT-system och ett industriellt kontrollsystem. Kraven på säkerhet och 

på riskanalys är i dessa fall mycket olika. Några viktiga skillnader är att i ett 

kontrollsystem är kraven att det kan ske i realtid och responstiden tidskritisk. Ett 

driftstopp är förödande och kan orsaka förlust av både liv, utrustning och 

processkapacitet. Enligt Krisberedskapsmyndigheten (2007) kan hoten delas in i 

avsiktliga och oavsiktliga där de avsiktliga förutsätter en angripare som har både 

avsikt och förmåga att skada medan de oavsiktliga hoten inbegriper t.ex. tekniska 

problem, naturkatastrofer och mänskliga misstag. Fortfarande är social engineering en 

viktig del i attacker för att komma åt information enligt Krisberedskapsmyndigheten 

(2007) som menar att det används både enskilt och som en del i en mer teknisk 

metod. Med social engineering menas att man genom att vilseleda eller manipulera 

lurar till sig information.  

 

Det finns idag en tendens eller utveckling som leder till att företagen koncentrerar sin 

kompetens till det som är kärnverksamheten och lejer ut eller köper de tjänster eller 

service man behöver som inte tillhör denna kärna (Falk & Olve 1996). Som en följd 

av denna utveckling är det idag vanligt att företag lägger ut/outsourcar 

nätverkstjänster och utveckling av programvara. I ISO (2014) nämns outsourcing i 

bilaga A och där ställs samma krav oavsett om hanteringen sker inom bolaget eller är 

outsourcad. Standarden nämner inte detta som en högre säkerhetsrisk. Falk och Olve 

(1996) menar att mycket av datatjänsterna snart kan ses som en råvara som går att 

köpa i likartad form på marknaden. En del av IT-tjänsterna finns till för att forma 

identiteten hos en organisation och dessa kan vara mer kritiska för outsourcing och 

ledningen måste här vara mycket tydlig med vision och mål med satsningen.  Falk 

och Olve (1996) menar också att detta inte får bli en ekonomisk fråga utan måste ses 

som ett strategiskt beslut. Risken är att man förlorar kontrollen över sina visioner om 

vad man vill använda IT till om man inte själv har kontroll över tekniken. 

2.7 Riskhantering och Ständig förbättring 

Det finns flera metoder för att hantera de risker man identifierat. Man kan undvika, 

minska eller acceptera riskerna alternativt överföra dem till andra parter ex. 
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försäkringsbolag (ISO 2006). Förutom dessa metoder kan man ha en speciell 

kärnkompetens för att hantera en viss risk och därför medvetet utsätta sig eller söka 

upp denna risk för att vinna affärsfördelar (Tipton & Krause 2007). 

Grunden för att en organisation skall kunna styra sitt informationssäkerhetsarbete är 

policy, mål och riskhantering. Ett väl fungerande säkerhetsarbete leder fram till 

ständig förbättring som är ett viktigt begrepp i ISO (2014). Det är viktigt att man 

bestämmer hur man skall identifiera risker och vilka kriterier man skall bedöma dem 

utifrån, hur stora risker man kan acceptera. Arbetet går sedan ut på att identifiera 

risker, analysera och utvärdera riskerna samt identifiera möjliga sätt att hantera 

riskerna, följa upp och förbättra. (ISO 2014). Även Syrén (2008) pratar om ständig 

förbättring och använder PDCA-modellen (på engelska: Plan, Do, Check, Act).för att 

beskriva arbetet i ett ledningssystem för informationssäkerhet. Hon menar då att 

uppbyggnaden av ledningsarbetet inkl. riskanalysen ingår i planeringsfasen. I 

genomföringsfasen bestämmer man hur man skall hantera de olika riskerna. I nästa 

fas när man följer upp så granskar man hur arbetet fungerar, om rutinerna följs mm. 

2.8 Centrala begrepp 

För att få en överskådlig bild har jag samlat de centrala begreppen ur teorin i en 

grafisk bild (Figur 3) där ledningsperspektivet finns i centrum. Cirkeln symboliserar 

systematiken och ständig förbättring som är central i ISO (2014). 
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Figur 3: Grafiskt sammanställning av de centrala begreppen i teorin.   
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3 Metod 
Metoden har valts både utifrån möjligheten att få fram korrekt information och de 

praktiska möjligheterna att genomföras i praktiken.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Empirin grundar sig på en kvalitativ studie av gruppen småföretag inom 

tillverkningsindustrin. Den har gjorts med en deduktiv ansats alltså med utgångspunkt 

från litteraturen och med en intensiv uppläggning vilket innebär att ett fåtal enheter 

beskrivs på djupet. Data har samlats in via personliga intervjuer av personer i ledande 

befattning.  

3.2 Datainsamling  

Öppna enskilda intervjuer är mycket lämpliga för att få fram enskilda individers 

tolkning av ett eller annat fenomen Jakobsen (2002). Jakobsen menar också att 

intervjuer ansikte mot ansikte är bättre när det är känsliga ämnen. Intervjuerna på de 

tre tillverkningsföretagen har därför gjorts som individuella öppna. Den teoretiska 

bakgrunden har sammanställts i Figur 3 och har använts som stöd vid 

intervjutillfällena för att få en deduktiv ansats samt att säkerställa att intervjuerna 

hamnade inom ämnesområdet. Intervjuerna gjordes alltså med utgångspunkt från 

teoribakgrunden. 

  

För att validera resultatet har jag intervjuat representanter från ett par olika 

dataföretag som erbjuder andra företag drift och support genom att t.ex. hjälpa till 

med infrastruktur, lokal drift/molntjänster, dokumenthantering och utskriftsmiljöer. 

Jag har valt två företag som bland annat arbetar mot den typ av industrier som studien 

riktar sig mot. Syftet med dessa intervjuer var att jämföra deras uppfattning av hur 

småföretagare arbetar med informationssäkerhet med det som framkommit i min 

studie. 

3.3 Urval 

Tre småföretag från tillverkningsindustrin har valts för studien samt två dataföretag 

för validering av resultatet. Alla tillfrågade företag har valt att delta i undersökningen. 

Det är viktigt att de företag som har valts för själva studien är representativa för 

gruppen av företag. Alla tre företagen arbetar med ledningssystem för ISO 9001 och 

ISO 14001 vilket gör att de är vana att arbeta med ledningssystem. Denna faktor är 

viktig att ta med i analysen av resultatet då man kan anta att dessa företag möjligen 

arbetar mer systematiskt än andra företag även då det gäller informationssäkerhet.  

 

De utvalda företagen tillhör kategorin småföretag då de har mellan 15-50 anställda. 

Alla tre företagen är tillverkningsföretag som har ett flertal kunder och arbetar 

antingen som underleverantör eller med kundanpassad tillverkning. Sedan tidigare 

hade jag kontakt med personer inom dessa företag. I denna studie menar jag att detta 
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är en fördel då man måste känna förtroende/tillit för att ställa upp på en kvalitativ 

intervju inom detta ämne. Enligt Jakobsen (2002) betonar man närhet som ett viktigt 

element när man använder kvalitativa metoder för förstå andra människors 

uppfattning om verkligheten. En person från var och ett av de studerade företagen 

valdes som informanter. De personer som valdes var de inom företagets ledning som 

har ansvaret för informationssäkerheten. På två av företagen var detta liktydligt med 

VD medan det på det tredje företaget var det den person som var kvalitets och IT 

ansvarig. Som informanter från de båda dataföretagen var det de personer som 

arbetade mot småföretagen som valdes ut. 

 

De två dataföretagen som intervjuades tillhör båda stora It-företag spridda på flera 

orter inom Sverige och jobbar med att utveckla, bygga och underhålla IT- och 

dokumentlösningar för sina kunder 

3.4 Genomförande 

Informanterna fick välja plats och tid för intervjuerna och samtliga valde sina 

arbetsplatser och eftermiddagstider. Intervjuernas längd varierade från 37-60 min. 

Presentation av mitt arbete och avslutande småprat inte inräknat i denna tid. 

Intervjuerna på de studerade företagen spelades in och renskrevs. Informanterna har 

under intervjuerna fått prata så fritt som möjligt om ämnet informationssäkerhet. Den 

grafiska bilden från teoriavsnittet (figur 3) användes av intervjuaren vid 

intervjutillfällena och då som stöd för att täcka och hålla intervjun inom den 

avgränsning som gjorts för studien. För att inte styra intervjuerna för mycket 

utformades inga frågor innan intervjuerna genomfördes. 

 

3.5 Analys 

Under analysen jämfördes resultatet från intervjuerna med hur teorin beskriver ett bra 

arbetssätt för att få en bra informationssäkerhet. Genom att lyssna på intervjuerna och 

skriva rent dem framkom sådant som i själva intervjutillfället inte uppfattades. Den 

sammanställning av teorin som visas i Figur 3 var bra som utgångspunkt för att få en 

överblick över teorin. Jag gick sedan igenom ett område i taget och för att 

sammanställa information ifrån de olika intervjuerna. Vid analysen användes både 

material från de tre tillverkningsföretagen som är utgångspunkten för studien och från 

de båda dataföretagen som intervjuats för att validera resultatet. 

3.6 Tillförlitlighet 

Eftersom informanterna ifrån de tre studerade företagen valdes utifrån ansvarsområde 

och personer ifrån högsta ledningen så bör de ha den information och kunskap som 

behövs för denna studie om hur deras företag arbetar med informationssäkerhet. Det 

finns alltid en risk när man använder intervjuer som undersökningsmetod att 

reliabiliteten inte blir så hög. Det vill säga hur tillförlitlig undersökningen blir, om det 

är möjligt at så samma resultat om man gör om undersökningen (Paulsen 1999). En 
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förutsättning för att få ett tillförlitligt resultat var därför att inte företagsnamnen skulle 

redovisas i rapporten samt att förtroende fanns mellan intervjuare och informanter.  

 

Det finns en möjlighet att de tre företag som valts ur för studien tillhör tre företag som 

inte är representativa för gruppen. Intervjuerna på de båda dataföretagen användes 

därför för att kunna generalisera situationen på dessa företag till andra småföretag 

inom tillverkningsindustrin. Detta innebär att man säkerställer att resultatet är det som 

avsetts med undersökningen (Paulsen 1999).  

 

3.7 Etiska överväganden 

På grund av ämnets känsliga karaktär har företagens och informanternas namn inte 

publicerats i denna rapport. Det var en förutsättning inför intervjuerna och exakt vilka 

företag det gäller har inte heller någon betydelse för att kunna ta del av rapporten. 

Informanterna har inte tagit del av intervjumaterialet efteråt. Eftersom intervjuerna 

från de tre studerade företagen spelades in fanns inte behov av att få anteckningarna 

verifierade och informanterna har inte heller framfört sådana önskemål. Den färdiga 

rapporten kommer de att erbjudas om de så önskar. 
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4 Resultat 
De tre företagen som intervjuades har alla tre sitt säte i Ljungby kommun vilken 

genom åren räknats som industristad. Det första företaget som intervjuades härefter 

kallat ”företag 1” är ett mindre företag med ca 15 anställda. Företaget har flera olika 

tillverkningsprocesser och typer av kunder. Företaget är relativt ungt och ägs av några 

av dem som är verksamma i företaget. Det andra företaget ”företag 2” är ett företag 

som numera ägs av en större koncern som förutom detta företag äger ytterligare ett 

tiotal industriföretag. Företag 2 har specialisterat sig på en viss produkt där man har 

ett antal standard utförande, vilka man i de flesta fall specialanpassar efter 

kundbehov. Man har ca 50 anställda. Företag 3 har ca 35 anställda och är en ren 

legotillverkare och har precis som företag 1 ett antal olika tillverkningsprocesser och 

typer av kunder. Man hjälper kunder med tillverkningsanpassningar men tillverkar 

främst utifrån kundens tillverkningsunderlag.  

4.1 Intervjuerna  

I följande redovisning av intervjuerna beskrivs företagen som företag 1, företag 2 och 

företag 3. Informanterna från respektive företag benämns då som informant 1,2 och 3. 

Under intervjuerna användes Figur 3 vilken är en översiktsbild av teoribakgrunden. 

Vid intervjuerna framkom endast ett område som företagen har kontroll över eller 

arbetar aktivt med, detta har i Figur 4 färgats grönt. De områden som man delvis 

arbetar med har färgats gult och de områden som man inte alls arbetar med har färgats 

rött. Se Figur 4. 

 
  



   
 

  20 (33) 
 

POLICY 

& MÅL 

Säkerhetsarbetet 

Informationssystemet 

Processtöd 

Strategiska 

Operativa 

Ekonomiska 

Immateriella 

 

 

Informations- 

system 

Information 

Kartlagt 

 Administrativt 

      Kontroll 

Processtöd 

Insamling 

        Behandla 

        Lagring 

     Distribution  

 

Klassning av 

 information 

Risker/ Hot 

 
 

Tillgänglighet -tid, 

vem 

Sekretess 

Riktighet 

Spårbarhet 

Egna, kund eller 

myndighetskrav 

 

Inventering 

Avsiktliga/Misstag 

Personer (Anställda, 

hackers, konkurrenter) 

         Tekniska 

Insamling, behandla, 

lagring, distribution? 

 

Risk 

analys 
 

Risk 

Värdering 
 

Risk 

hantering 

Ständig 

 förbättring/ 

 PDCA 
 

Systematisk 

Återkommande  

Riskbedömning? 

När, vem? 
 

 

 

 

Åtgärd – Konsekvens 

Strategisk 

Produktion 

Intressenter 

Ekonomi 

Immateriella  
 

 

Undvika, minska, 

acceptera förflytta 

riskerna 

Tillgänglighet 

          Behörighet 

         Utifrån hot  

 
 

Ledningsstyrt 
Planera, genomföra, 

uppföljning, förbättra. 

Metoder 

Avvikelser/tillbud 

     Fånga upp risker 
 

 

 Ledning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Översiktsbild från intervjuerna 

 

4.1.1 Information och informationssystem 

Informationssystem och informationssäkerhet är inte något som diskuteras 

återkommande på ledningsnivå på något av de tre företagen. Ett inofficiellt mål för 

informationssystemet för alla tre företagen är att det skall bidra till en effektiv 

verksamhet så att man använder de resurser som finns inom företaget på bästa sätt. 

Att material och produktionsstyrningssystemet i det dagliga ses som företagets 

informationssystem speglades vid intervjutillfällena hos företag 1 och företag 3. 

Tanken var ändå inte främmande att ett informationssystem var mer än så. Under 

intervjun framkom att man hade tänkt på övriga delar som ekonomi, personaldata, 

dokument, avtal, maskinprogram men att man inte i första hand benämnde det som 

delar tillhördande ett informationssystem. Något industriellt kontrollsystem fanns inte 

på något av företagen. Företag 2 skall byta både material och 

produktionsstyrningssystem och servermiljö för att lättare kunna samarbeta med 

systerföretagen och kunderna. I de två andra företagen ser man informationssystemet 

mer som ett stöd för produktion och administration. 

 

Enligt det som framkom vid intervjuerna på dataföretagen så förekommer det sällan 

att företagen har en tydlig kravlista när de kontaktar dataföretagen, ofta har företagen 

ändå en ganska klar bild över hur informationssystemet ser ut. Efterhand dyker det 
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vanligen ändå upp någon dator eller information efterhand som man inte tänkt på i 

upphandlingen, exempelvis någon gammal dator ute i produktionen som innehåller 

maskinprogram, mailhantering eller annat som tyder på att någon fullständig 

kartläggning inte gjorts. Oftast är det någon IT ansvarig som har kontakten med 

dataföretaget inte sällan är det någon på ekonomiavdelningen som har detta som del 

av sina uppgifter. För större företag ser situationen annorlunda ut. De menar att 

visserligen finns det kanske här någon ansvarig med mer kunskaper inom området 

informationssäkerhet och IT men här är organisationen så stor att det är mer vanligt 

att det finns datorer eller information ute på avdelningarna som ingen i ledningen 

känner till  

 

4.1.2 Policy och mål 

Avsaknad av policy för information eller informationssäkerhet är gemensamt för 

företagen. Företag 2 har en gång utarbetat en policy som var ganska omfattade men 

denna har aldrig blivit officiellt godkänd av företagsledningen och det är osäkert om 

denna har var gällande eller inte. Den har inte heller kommunicerats ut till de 

anställda. Detta är en bild som stöds av dataföretagen som menar att det mycket 

sällan händer att små och medelstora företag har informationspolicy. I de fall det 

förekommer så är det en kopia de lånat från något annat företag.  

 

Om man skall uppfylla kraven i ISO (2014) måste man först klargöra vilka krav som 

finns på företaget inifrån verksamheten, författningskrav och i avtal till kunder med 

mera för att kunna utforma en policy, ingen sådan kartläggning eller sammanställning 

har gjorts på något av företagen. Däremot visste man några områden som var 

beställda med krav exempel ekonomi, vissa kunddokument samt personaldata.  

 

Nära anslutet till policyn är de mål man har med sitt säkerhetsarbete och vilka 

kriterier man har för att bedöma och utvärdera de risker som man identifierar. Några 

dokumenterade mål fanns inte men det mål som var gemensamt för företagen var 

sekretess på viss information, att man inte skulle bli av med information och att ha 

tillgång till informationen. På frågan om det fanns några mål med säkerhetsarbetet 

svarade Informant 3 ”Men det förutsätter jag att till exempel våra inloggningar till 

nätverk och sånt inte sprids så att inga obehöriga kan komma åt den. Det är ju en ren 

förutsättning” Hur lång tid man ansåg sig kunna vara utan informationen varierade 

mellan företagen. Informant 2 och 3 ansåg att de kunde vara utan informationen 

endast några timmar, maximalt en arbetsdag. ”MPS databasen är ju det största 

givetvis den klarar vi ju inte en dag utan” (Informant 3). Informant 1 ansåg att de 

kanske kunde klara sig upp till en vecka. Spårbarhet av ändringar och oavsiktlig 

förvanskning av informationen var inget som nämndes i samband med målet för 

informationssäkerheten. Längre fram i intervjuerna framkom det att det fanns en logg 

som kunde visa på och rekonstruera sådana problem. Informanterna på dataföretagen 

menar att det är först vid ett haveri som företagen gör en ordentlig bedömning över 
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hur lång tid de kan vara utan sin information. Exempel på detta menar informanterna 

kan vara att den som skrivit kontrakten med dataföretaget inte inkluderat jour på 

kväller och helger men företaget är helt beroende av att snabbt komma igång.    

4.1.3 Klassning av information 

Alla informanterna hade ganska klart för sig vilken information som var viktig för 

företaget, att behålla och ha tillgänglig, samt även vilken information som inte bör 

läsas av andra. Gemensamt för sekretessen var personaldata samt konto och liknande 

ur ekonomisystemet. Viktigt att behålla och ha ständig tillgång till var databaserna 

tillhörande material och produktionsstyrningssystemen samt information som 

maskinprogram till produktionen. Företag 1 har information som kunderna kräver 

skall sparas, bland annat skall man kunna plocka fram vilka batch nummer som ingått 

i ett antal artiklar. Bilden som dataföretagen har är att företag i allmänhet vill 

sekretess skydda sin personaldata och ledningsdokument samt ha ständig åtkomst till 

produktionsinformationen. 

 

Ingen av informanterna nämnde spårbarhet eller riktighet på eget initiativ och när 

frågan ställdes så var det för informant 1 en helt ny tanke medan för informant 2 och 

3 var det inte viktigt då säkerhetsarbetet gick ut på att inga obehöriga tog sig in i 

systemet så fanns inte möjligheten att ändra. Då jag som intervjuare ställde frågan på 

den inre säkerheten om man kunde lita på personalen så skilde sig svaren mellan de 

olika företagen. Företag 1 var så litet att endast ett fåtal hade möjlighet att använda 

systemet och företag 2 hade backuper och loggade vad var och en gjorde så det skulle 

gå att återställa eventuella sabotage eller mänskliga misstag. Informant 3 ansåg att 

man måste kunna lita på sina anställda. 

 

Enligt dataföretagens informanter tror sig ofta företag ha en ganska klar uppfattning 

om vilken information som är viktig att bevara, ha ständig tillgång till och vilken 

information som behöver sekretess skyddas. Efterhand som samarbetet pågår 

upptäcks ofta att den kartläggning de fått av företagets informationssystem inte är helt 

komplett.  

 

4.1.4 Analys och värdering av risker 

Riskbedömning görs löpande efterhand man råkar få kännedom om ett hot men någon 

systematisk riskanalys inom informationssäkerhet görs inte. Inte heller någon 

regelrätt riskvärdering har gjorts där man till exempel har räknat på vad en dags 

stillestånd kostar jämfört med att säkerställa ständig åtkomst av informationen. 

 

Om företagen skulle råka ut för att förlora sin information så skulle detta skada 

företaget på flera områden. Alla tre informanterna sa att de inte kunde vara utan 

informationen men specificerade inte varför de inte kunde det. På frågan vad det 

värsta skulle vara om det inträffade var första svaret ”produktionsstopp”. När frågan 
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upprepades om vad det var så farligt med produktionsstopp så sa företag 1 och företag 

2 att man tappade förtroende hos kunderna ”vi säljer ju för vi har bra 

leveranssäkerhet till exempel då va och klart tappar du en vecka då helt plötsligt så 

är det svårt att reparera det på kort tid”(Informant 2). Det tredje företaget menade att 

det skulle bli för stort ekonomiskt avbräck.   

 

Dataföretagens informanter menar också att företag i allmänhet inte gör någon 

ordentlig analys och värdering av riskerna. Ett exempel på detta är att man inte bryr 

sig om att ha någon backup utanför huset, vid en brand menar många företag att det 

minsta bekymret är förlusten av informationen. Detta är ingen sann bild enligt 

dataföretagen som menar att förlust av information i det sammanhanget ytterligare 

förvärrar situationen.  

4.1.5 Risker och hot  

Någon speciell metod för att fånga upp hot och risker fanns inte. Endast företag 1 tar 

upp identifierade risker för informationssäkerheten i ledningsgruppen och då som en 

del i en allmän riskanalys för företaget. Övriga hanterar riskerna efterhand som de blir 

aktuella.  

 

De hot som alla tre företagen har identifierat är tekniskt haveri samt att någon hackar 

sig in och stjäl information. Det var otydligt vad som menades med att något stjäl 

information, ingen av dem kände att de hade information som var åtråvärd. Det fanns 

viss information som var känslig om någon skulle komma åt den, exempelvis en del 

personaldata och prislistor. Men inget av detta var av sådan art att man förväntade sig 

att någon skulle anstränga sig för att komma åt den. I ett av samtalet så blandades 

begreppen ihop så att någon stjäl information blev liktydigt med att inte ha tillgång 

till den. Denna typ av företag är inte enligt dataföretagen utsatta för företagsspionage 

eller måltavla för hackers som vill åt information. Däremot finns alltid hotet att någon 

går in och fördärvar enbart av experimentlust eller för att kräva betalt för att återställa 

informationen, det senare har på sista tiden blivit vanligt.   

 

Informant 2 var trygg med hur man löst server och backupfrågan och såg inte längre 

brand och tekniskt haveri som något hot. De andra två företagen såg däremot tekniskt 

haveri som det största hotet, trots det var backuprutinerna bristfälliga. ”Däremot det 

vi är alldeles för dåliga på är att göra återläsningstester”(Informant 3) 

 

Informant 2 beskriver riskerna med att anställda tar med laptop eller annan utrustning 

i bilen och hemmet. Både risken med att obehöriga kommer åt data och risken med att 

få in virus i systemet den vägen nämns. Det är endast vid denna intervju som denna 

risk beskrivs. Inget av företagen bedömde risken som stor att någon anställd av 

misstag eller medvetet skulle radera eller förvanska information i systemet. Det är 

ganska vanligt enligt dataföretagen att företag gör den bedömningen men i 

verkligheten hände det ofta att information förlorades på grund av anställdas 
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okunskap, slarv eller illvilja. Enligt dataföretagen så är ett av de vanligaste problemen 

att någon, inte sällan någon ur företagsledningen, som har sparat information på sin 

laptop och då denna kraschar så finns inte informationen på någon backup.  

 

Informant 1 och informant 2 nämnde vid intervjuerna att de såg det som en risk att 

gammal information eller program inte går att läsa eller använda på grund av att rätt 

hårdvara eller mjukvara inte går att få tag i längre. Informant 1 beskriver att de har en 

köpt in gammal hårdvara som står som backup till en av maskinerna. Informant 2 

beskriver det så här ”sen har vi något som kallas dec system och det är egentligen en 

server i det fallet en pc som är uppkopplad och har en programvara som kan snacka 

med de maskiner som är äldre då”. (Informant 2) 

 

Att använda sig av utomstående firmor för att få hjälp med tekniken för att driva sina 

informationssystem verkar vara naturligt för alla tre företagen samtidigt som man 

gärna vill behålla kontrollen över informationen och ha den hos sig. Informant 2 

uttryckte sig så här när frågan om social engeering kom upp: ”Dom sakerna alltså 

man kommer på mer och mer när man pratar. För att vi har ju mycket 

supportpersonal som kopplar in sig via fjärrstyrning utifrån och där har man ju en 

stor ingång. Nån som inte menar väl där kan ju mycket väl fördärva sno eller 

förändra information va”. (Informant 2). Företag 2 hade tidigare använt sig av en 

firma som gick i konkurs, de hade i det läget servern hos sig själva och var inte 

beroende av denna utomstående firma men det fanns andra företag som hade valt att 

lägga sin information på dataföretagets servrar och var då strandsatta innan de 

lyckades få tillgång till sin information. Detta hade väckt tankar om vem som 

egentligen äger informationen när den ligger på en server. 

 

Vad gäller programvara i informationssystemet så menar informant 2 att man satsar 

på välkända leverantörer och väl spridda program för att vara säkra på att de fungerar 

som de skall och för att kunna få referenser från andra företag. Informant 3 uttrycker 

att de känner sig låsta av att programvaran som inte ger det stöd som de tänkt sig. 

Men att byta programvara menar informant 3 är ett mycket omfattande arbete oavsett 

om det rör sig om ett material och produktionsstyrningssystem eller programvara till 

maskinerna. 

 

En risk som ett av dataföretagen nämnde som allvarlig är möjligheten att någon 

användare använder företagets datorer för att lagra eller sprida olaglig data. Detta var 

inget som kom upp under intervjuerna på företagen men ligger också utanför den 

avgränsning som specificerats för intervjuerna.  

 

4.1.6 Riskhantering 

Av de begrepp som ISO (2014) använder för att definiera informationssäkerhet, 

konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, är det endast konfidentialitet och 
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tillgänglighet som företagen medvetet arbetar med. Begreppen riktighet, autenticitet, 

spårbarhet och att någon oavsiktligt skulle fördärva informationen har man inte 

definierat som en risk eller ser man inte som något problem man väljer att lägga 

resurser på. Att man skulle behöva förkasta information på grund av att man är osäker 

på om den är riktig eller utsprunget till den är inget man har tänkt på eller kalkylerat 

med.  

 

Vid intervjuerna framkom endast två olika sätt som företagen använde för att hantera 

hot, antingen så försöker man att minska/ta bort hotet eller så ignorerar man det. En 

orsak till att man ignorerar riskerna är att man har inställningen ”Det händer inte oss” 

vilket framgick från intervjuerna. Eventuellt täcker försäkringarna visst 

produktionsstillestånd eller haveri men det var inget man hade tagit reda på eller 

kalkylerat med.  

 

Inget av företagen har rutiner för hur man hanterar lösenord och behörighet för 

personal som slutar. Det förekom också att det slarvades med att byta lösenord och att 

man kände till varandras lösenord. ”Det är ju lösenordskyddat men jag vet ju vad NN 

har för lösenord liksom”(Informant 1). Företag är i allmänhet mycket negativa till 

användarnamn och lösenord enligt informanterna på dataföretagen. Det är mer regel 

än undantag att man kan varandras lösenord och ofta får de frågan om man inte kan 

ha ett användarnamn och lösenord till alla anställda. Detta är mycket olyckligt menar 

dataföretagen då det blir mycket svårt att ta till rättsliga åtgärder mot anställda om 

man inte kan styrka vem som gjort vad i systemet.  

 

Även om social engineering idag är ett vanligt sätt att lura till sig information så har 

inte något av företagen sett detta som en stor risk och man har inte några rutiner för 

hur man skall hantera detta. Varken företag 1 eller företag 3 har känt någon osäkerhet 

vad gäller om informationen som finns i systemet är korrekt eller riktig. Företag 2 har 

sett det som så att arbetet säkerställer att ingen obehörig har möjlighet att ändra i 

systemet.  

4.1.7 Ständig förbättring 

 

Företag 1 har tagit med informationssäkerheten i den riskanalys som ledningen gör 

regelbundet för att hantera olika risker för företaget och beslutar här om man skall 

acceptera riskerna eller vidta åtgärder för att minska eller eliminera dem. De båda 

andra företagen gör punktinsatser för att förbättra säkerheten och indikation till 

förändring kan vara olika saker men det förekommer inget systematiskt arbetssätt. 
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5 Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

De företag som intervjuades var ganska medvetna om vilken information som var 

strategisk viktig för dem både vad gäller åtkomst, sekretess och att behålla korrekt. 

Samtliga företag har rutiner för var och hur man lagrar informationen, syftet med 

detta är främst att man skall ha ständig åtkomst men också en sorts försäkran om att 

alla skall ha tillgång till rätt version av data, dokument och program. Det som 

framkom vid besöken på dataföretagen är att på större företag finns risken att 

säkerhetsarbetet koncentreras på servrarna och den administrativa informationen 

samtidigt som det finns gamla datorer ute i produktionen som lagrar nödvändig 

information till maskinerna utan vare sig backup eller system som går att ersätta vid 

en krasch. Detta var ett område som inte verkade utgöra något problem hos de 

studerade företagen då informanterna var väl insatta i var och hur informationen 

lagrades när de pratade om risker och åtgärder.  

 

Det som enligt de olika teorierna utgör grunden i informationssäkerhetsarbetet 

nämligen policy, mål och riskanalys har företagarna i stort sett hoppat över och gått 

direkt på att bygga den tekniska infrastrukturen. Om man utgår ifrån ISO (2014) så 

saknas det som standarden pekar ut som de grundläggande delarna med inventering, 

klassning, bedömning av risker samt policy och mål. Att man inte gjort någon 

regelrätt klassning av informationen är inte förvånande då Jansson (2003) uttrycker 

att hon har haft mycket svårt att få tag i företag att använda i sitt examensarbete om 

informationsklassning. 

 

Intervjuerna gav en ganska samstämmig bild av hur företagsledarna ser på riskerna. 

Man räknar med att den information man har inte lockar till intrång och att den 

säkerhet man har är tillräcklig. Den riskbild som tas på störst allvar är tekniska 

problem och olyckor som till exempel brand, för dessa risker har man vidtagit en del 

åtgärder. Att någon anställd skulle kunna ställa till med problem inifrån systemet är 

man medveten om men kalkylerar inte med att detta är så stor risk att man måste vidta 

särskilda åtgärder för att minska denna risk, även om det ena företaget menar att deras 

bandbackup skulle minska konsekvenserna av denna risk. De uppgifter som framkom 

vid besöken hos de två dataföretagen förstärker denna bild av hur det ser ut på företag 

i denna kategori. Företag 3 har börjat lite genom att ta upp risker i den övergripande 

riskanalysen för företaget. Man har här börjat med att planera och genomföra men 

man har inte beslutat hur man skall följa upp arbetet och i och med det så har cykeln 

stannat och ingen ständig förbättring åstadkommits. Eftersom inget av företagen har 

gjort någon fullständig kartläggning av de risker och hot som finns mot dem kan man 

inte säga att det förekommer något systematiskt informationssäkerhetsarbete. Att 

arbeta aktivt med att ta bort sina sårbarheter är inte möjligt med det utgångsläget. 

Trots att man inte har någon dokumenterad riskanalys kan man tänka att man ändå 

utfört den i tankar, samtal och möten. Detta motsägs av att informanterna i olika grad 
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var helt omedvetna om vissa risker exempelvis att informationen skulle vara 

förändrad, vilket var den risk som representanterna från dataföretagen såg som störst. 

Enstaka riskbedömningar har man givetvis gjort efterhand som man har uppdagat en 

risk och utifrån denna bedömning har vissa åtgärder gjorts för att ta hand om risken. 

När man pratar om risker relaterar mer till begreppet IT eller datasäkerhet än till 

informationssäkerhet och koncenterar sig mer på tekniken än på den mänskliga 

faktorn och rutinerna.  

 

På grund av bristfällig riskinventering och riskanalys så införs inte de rutiner som 

behövs för att minska riskerna eller som kan hjälpa till att snabbt stoppa ett 

bekymmer när det uppstår. Ett exempel på detta är att man slarvar med sina lösenord 

och har gjort det legitimt inom företaget att ha varandras lösenord. De loggar som 

förs grundar sig på användarnas inloggning och det blir då svårt att spåra om någon 

medvetet eller av misstag saboterar i systemet. Det kan också bli mycket svårt att 

tillgripa rättsliga åtgärder eftersom det inte går att säga vem som är ansvarig. 

 

Orsakerna till att företagarna värderar riskerna så lågt kan vara flera, en av orsakerna 

som informanterna också uttrycker är att det händer inte oss, de stöder denna 

uppfattning med att de inte har något intressant för hackers att leta efter. Denna 

inställning hos företagarna bekräftas också av dataföretagen som ändå menar att man 

inte kan vara säker eftersom det förekommer att hackers går in och ändrar 

information och begär betalt för att gå in och återställa informationen.  

 

När man talar om konsekvens för företaget om informationssystemet inte fungerar 

som det skall måste man ha i åtanke att inget av de företag jag undersökt har något 

industriellt kontrollsystem. Man kan anta att bedömningen hade varit en helt annan 

om man i tillverkningen hade varit beroende av att processen på något sätts loggförts.  

Detsamma gäller om tillverkningen gällt område som ansetts känslig i fråga om 

industrispionage.  

 

Något systematiskt arbetsätt liknande det som beskrivs i ISO (2014) eller någon av de 

andra teorierna som beskrivs i teoriavsnittet framgår inte från intervjuerna. Den studie 

som Bengtsson och Olsson (2003) gör tydde på att medvetenheten hos företagen runt 

informationssäkerheten generellt var låg men var beroende av företagets storlek på 

sådant sätt att de minsta företagen hade lägst medvetenhet. Med detta som 

utgångspunkt är det resultatet från de tre företagen inte så förvånande. De studier som 

gjorts av Alshami (2013), Göransson (2013) och Vaggelakos (2011) stöder teorin att 

om man skall få en hög informationssäkerhet måste arbetet börja hos högsta 

ledningen och att det ofta finns en högre medvetenhet i en större organisation.  

 

Under intervjuerna framkommer efterhand att företagen har väldigt mycket 

information som man är beroende av. Det är därför förvånande att man inte lägger ner 

mer resurser på att försäkra sig om att den hanteras på ett säkert sätt. Konsekvenserna 
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som kan uppstå på grund av ett felaktigt hanterat informationssystem är tappad 

trovärdighet, produktionsavbrott, lagbrott och ekonomiska bortfall.  

 

Av det som framkom vid intervjuerna så är det inte bristen på kunskaper inom 

företagen som sätter gränsen för informationssäkerhetsarbetet utan det är andra 

orsaker som gör att man inte lägger resurser. Orsaken till att företagen väljer att 

arbeta aktivt med kvalitet och miljöstyrning genom att använda sig av certifierade 

ledningssystem men inte inbegriper informationssäkerheten i detta kunde vara 

underlag för fortsatt forskning. En enkel teori är ju att man invaggat sig själva i en 

falsk trygghet att ”detta händer inte mig” men det är inte tillräckligt som 

förklaringsmodell. Är det lagstiftningen som är otillräcklig? Man kan anta att det 

finns ett stort mörkertal vad gäller incidenter ute bland företagen då det på något sätt 

ses som skamfullt att erkänna att man varit utsatt för dataintrång, tekniskt haveri eller 

annat problem och det tystas ner. I de fall som media rapporterar handlar det om stora 

bolag eller offentlig verksamhet vilket gör att de små företagen inte relaterar till att 

det kan gälla dem. Att de större bolagen enligt Siwertz och Tehraniv (2003) använder 

sig av standarder och ramverk kan styrka den teorin.  

 

5.2 Metodreflektion 

Att välja tre företag, där jag redan var känd, för att göra djupare intervjuer visade sig 

vara en bra metod för att få fram information om hur man såg på 

informationssäkerheten. Eftersom ämnet är lite känsligt uppfattade jag det som 

nödvändigt att ha informantens förtroende vid intervjutillfället. Detta förtroende 

behövdes nu inte byggas upp inför intervjun utan fanns redan sedan tidigare. Vid 

intervjutillfällena kändes inte ljudinspelningen hämmande utan var mer som ett stöd 

som gjorde att vi höll oss till ämnet och var koncentrerade på uppgiften. Att spela in i 

stället för att skriva anteckningar gjorde intervjuerna mycket mer avslappnade. Valet 

att skriva rent intervjuer visade sig vara till stor nytta då jag bearbetade materialet 

samtidigt vilket gjorde det lättare att analysera materialet och ställa samman 

rapporten.  

 

De företag som valdes har alla ett verksamhetssystem med rutiner för kvalitet och 

miljö som uppfyller standarderna i ISO 9001 samt ISO 14001, vilket innebär att de är 

vana att arbeta strukturerat och med ett ledningsperspektiv. Enligt min uppfattning 

skulle detta kunna innebära att de företag som studerats troligen ligger längre fram 

även vad gäller informationssäkerhet än andra småföretag som inte har vana att arbeta 

med ledningssystem. Resultatet av studien tyder inte på att dessa företag har överfört 

detta systemtänkande till arbetet med informationssäkerheten.  

 

I stället för att validera resultatet genom att besöka de båda dataföretagen hade jag 

kunna välja att skicka ut en enkät till fler företag som ett komplement till dessa mer 

djupgående intervjuer. Detta såg jag inte som något lämpligt alternativ beroende på 
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att ämnet är sådant att det kan uppfattas om känsligt. Jag är mycket tveksam till att en 

enkätundersökning skulle ha givit något bidrag till arbetet, denna uppfattning stärktes 

då jag läste rapporten från undersökningen som gjorts över företagen i Dals Ed, 

(Bengtsson & Olsson 2003). Deras erfarenhet var att enkätundersökningen gav 

tveksamt resultat. 
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6 Avslutning 
.  

Syftet med studien var att utifrån en kvalitativ studie ta reda på och beskriva hur 

informationssäkerhetsarbetet ser ut på tillverkande småföretag. Det vill säga en 

deskriptiv ansats.  

 

 Hur arbetar ledningen i småföretag inom tillverkningsindustrin med 

informationssäkerhet? 

6.1 Slutsats 

Det som framgår i denna studie är att företagarna visserligen har gjort en del 

riskbedömningar och åtgärder men man arbetar inte systematiskt med 

informationssäkerheten. Inga av de åtgärder som i teorin anses som grundläggande i 

ett effektivt informationssäkerhetsarbete har gjorts. Det innebär att man inte har 

någon policy eller mål för informationssäkerhetsarbetet. Man har inte gjort någon 

kartläggning över vilka krav man har på verksamheten och man har inte gjort någon 

riskanalys och värdering av riskerna. Den förändring som skett inom teknik, 

produktflora och bemanning har inte följts upp av ett mer systematiskt 

säkerhetstänkande. Studien har inte gjort någon bedömning över hur säkert systemet 

är på de olika företagen utan ger endast en bild över hur företagen arbetar med 

informationssäkerheten.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom området utvecklas i en hög hastighet kan man tänka att 

informationshanteringen blir en strategisk fråga som avgör vilka företag som skall 

utvecklas och överleva. Då tidigare forskning till stor del riktats in på hur man skapar 

hög informationssäkerhet samt kartläggning över situationen i offentlig sektor är det 

kanske dags att titta på vilka faktorer som motverkar säkerhetsmedvetenheten hos 

företagarna och vad som kan motivera de mindre företagen till att arbeta för en 

säkrare informationshantering. Här skulle man eventuellt kunna knyta an till det 

experiment som gjordes 2011 angående hur den upplevda säkerhetsnivån och den 

verkliga säkerhetsnivån påverkar människors uppfattning om informationssäkerhet. 

(Hee-Kyung et al. 2011). 
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