
 

Examensarbete i Informatik 

Kandidat inriktning Informationslogistik 

 

Informationssäkerhet i små och 

medelstora företag 

Författarna: Pontus Jonsson & André Wehrmann 

Handledare: Fabian von Schéele 

Termin: VT15 

Kurskod: 2IL10E 



 

 
i 

Abstract 

Denna studie fokuserar på och ska utreda informationssäkerhet hos små och medelstora 

företag samt vilka faktorer som påverkar dem. Hot och risker med avseende till inform-

ation på företag har ökat de senaste åren vilket resulterar i att företagen måste öka sin 

säkerhet för att eliminera dessa. Uppsatsen visar att de flesta undersökta små och medel-

stora företag inte arbetar aktivt och systematiskt med informationssäkerhet. För att ut-

reda detta ämne har kvalitativa intervjuer genomförts med ansvarig för informationssä-

kerhet på sex olika fallföretag. Intervjufrågorna utgår från tre olika kontexter som ett fö-

retag kan delas in i. Den tekniska-, organisatoriska- och externa kontexten som i grun-

den kommer från TOE ramverket och anpassades efter uppsatsens behov och ämnet in-

formationssäkerhet. IT-expertis, krav från externa aktörer och styrning av informations-

säkerhet identifierades som faktorer på de sex undersökta fallföretagen och anses vara 

avgörande för deras informationssäkerhet. 
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Abstract 

This study aims to investigate the state information security at small and medium sized 

enterprises and to identify which factors are affecting it. Threats and risks to infor-

mation have been on the rise in recent years. That has led to the necessity to increase se-

curity measures taken to eliminate or minimize those risks. This study shows that most 

of the studied small and medium sized enterprises are not actively and systematically 

pursuing information security. A qualitative approach in the form of interviews with the 

person responsible for information security at the six studied companies was used. The 

questions used for the interviews are based on three organizational contexts. These are 

based on the Technology-Organization-Environment (TOE) Framework and have been 

adapted to this studies needs and topic. IT-expertise, requirements from external actors 

and information security governance could be identified as critical factors affecting the 

studied companies information security. 
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1 Introduktion 

I detta avsnitt presenteras inledning, en kort introduktion av teorin samt bakgrund till det 

valda problemet. Även uppsatsens frågeställning, tidigare forskning, målgrupp samt vilket 

syfte studien har presenteras.   

 

1.1 Inledning 

I nuläget är mer och mer information ansluten, lagrad eller transporteras via datornät-verk 

såsom internet (SCB, 2014). Informationssäkerhet är de åtgärder som finns för att skydda in-

formation. Att information är utsatt för risker är inget nytt. Fysiska hot, intern brott och be-

drägeri är exempel på risker som finns. Det som dock har förändrats är antalet möjliga meto-

der för angrepp på elektroniska sätt. Detta kallas för cyberhot, ett begrepp som omfattar ett 

antal områden. Skadlig kod, web-baserade attacker, denial of service, spam och nätfiske är 

några exempel på de vanligaste hoten som publicerades i European Union Agency for 

Network and Information Security rapport för året 2014 (ENISA, 2014). Aktiviteter och tjäns-

ter som finns eller utförs med hjälp av Internet eller andra datornätverk och därmed att vara 

”online” är underskattat sagt inte säkert.  

Majoriteten av sådana hot är stigande och det visas stora förändringar. För en fullständig bild 

se bilaga 2 som visar de 15 vanligaste cyberhoten år 2014, samt den övergripande trenden. 

 

En studie av KPMG (2014) som kallas ”unik i sitt slag i Sverige” av Tech World (2014) visar 

samma resultat för Sverige. Av de undersökta företagen hade nästan alla haft intrång och data 

kunde exfiltreras dagligen. Samtidigt upptäcktes nästan inte ens hälften av de inträffade sä-

kerhetsincidenterna. Det resoneras att frågan inte längre är om en attack kommer att inträffa, 

men när. Studien genomfördes på stora organisationer som vanligen anses vara skyddade 

bättre och har mer resurser tillgängliga för att upprätthålla informationssäkerhet. Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB, 2014) som undersökte fem stora säkerhetsincidenter 

hos svenska organisationer kommer till samma resonemang, hur känsligt ämnet informations-

säkerhet i nuläget är. Förberedelsen och därmed risk- och informationshantering, incidenthan-

tering och kontinuitetshantering samt kommunikation understryks. En annan viktig faktor, 

men svår att mäta i samband med informationssäkerhetsincidenter, är kostnader. ”Säkerhet 

kostar pengar, osäkerhet kostar mer” (MSB, 2014, s. 57). Direkta och indirekta kostnader kan 

skada organisationer betydligt inte bara monetärt men med image- och förtroendeförlust 

(MSB 2014). 

Miljön med hot som information är utsatt för är komplex och behov för informationssäkerhet 

kan anses vara högre än vad det tidigare har varit. När något är komplext betyder det oftast 

samtidigt att det krävs större insatser för att hantera detta. 

 

För att hantera informationssäkerhet på organisatorisk nivå rekommenderas det att man an-

vänder sig utav ramverk, regler och expertis som hjälp. Det vill säga IT-standarder och ram-

verk för hur IT-infrastrukturen ska se ut och framförallt förvaltas. Informationssäkerhet måste 

hanteras och integreras i verksamheten samt i ledningsstrukturen. Därför rekommenderas det 

att ha ett enskilt Ledningssystem för informationssäkerhet (BSI, 2008; MSB 2014, Calder 

2010). Den del i ledningssystemet av ett företag som ansvarar för informationssäkerhet kallas 

för LIS. Ett LIS specificerar vilka verktyg och metoder ledningen bör använda i de processer 

och uppgifter inom organisationen som avser informationssäkerhet (BIS, 2008). 
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I denna uppsats används en modifierad version av Tornatzky och Fleischers TOE ramverk 

(1990, s.153). Ramverket används för att undersöka informationssäkerhet på sex små och me-

delstora företag, ur olika kontexter. Dem tre kontexterna är: Tekniska, Organisatoriska och 

Externa kontexten. 

1.2 Ordlista och definitioner 

 Backdoor program - Program för att ta sig runt säkerhetsåtgärder i datorer och system 

(IT) 

 BSI - Myndighet för informationssäkerhet i Tyskland 

 Elektronisk informationshantering - Affärsprocesser, exempelvis e-handel, som har 

någon form av elektroniskt informationsutbyte 

 ENISA - European Network and Information Security Agency 

 Denial of Service - attack mot ett datasystem med syfte att hindra normal användning 

av systemet 

 Hot och risker - Möjlig, oönskad händelse med negativa konsekvenser för verksam-

heten 

 ISO - Internationella Organisationen för Standardisering 

 Incident - En eller flera händelser som kan tänkas få eller kunnat få allvarliga konse-

kvenser för verksamheten och hotar informationssäkerheten 

 IT - Informationsteknologi 

 IT-expertis - Kunskap om IT-användning, Medvetenhet om risker med informations-

hantering, Utbildningar med avseende på IT och informationssäkerhet  

 IT-standard/ramverk - Standard i form av normer och krav hur arbetet med informat-

ionsteknologi ska utföras (Exempelvis ISO standard) 

 Krav från externa aktörer - Enskilda krav som ställs på informationssäkerhet av en 

tredje part 

 Kontinuitetsplanering - Hur ett företag skall leverera produkter/tjänster även om pro-

duktionen störs 

 Kryptering - Omvandling av klartext till kryptotext med ett krypteringssystem och 

kryptonyckel i syfte att förhindra obehörig åtkomst 

 LIS - Ledningssystem för informationssäkerhet  

 MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 Nätfiske - Olaglig metod att lura innehavare till bankkonton och andra elektroniska re-

surser att delge kreditkortsnummer, lösenord eller annan känslig information 

 PUL - Personuppgiftslagen 

 SCB - Statistiska centralbyrån 

 Slack-resurser - Nivån på tillgänglighet av resurser i ett företag 

 SMF - Små och medelstora företag  

 Spam – Oönskade elektroniska meddelanden 

 SSL protokoll - Secure Sockets Layer, säkerhetsmekanism för att kryptera kommuni-

kation mellan två enheter 

 Storlek - företagens storlek enligt antal anställda 

 Styrning av informationssäkerhet - Finns det ett LIS, Ansvarighet och beslutsproces-

sen, samt uppföljning av informationssäkerhet 

 Tjänsteleverantörer - Extern part som levererar tjänster till företaget som berör in-

formationssäkerhet 
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 TLS protokoll - Transportlagersäkerhet, en öppen standard för säkert utbyte av krypte-

rad information mellan datorsystem, utvecklad version av SSL protokoll 

 TOE - Tekniska-Organisatoriska-Externa  

1.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och relevanta faktorer som ska belysas i denna 

uppsats enligt TOE ramverket(se figur 2, s.12). Faktorerna synliggörs och samma begrepp 

kommer att användas i denna uppsats.  

Siwertz och Tehrani (2007) identifierar i ett magisterarbete stora svenska organisationers 

riskhantering med avseende på informationssäkerhet. Med en ”mixed methods”-ansats har de 

undersökt i vilken utsträckning ramverk och standarder för informationssäkerhet används hos 

företag i Sverige och om informationssäkerheten är integrerad med den operationella riskhan-

teringen. Resultatet visar att de flesta företag använder standarder och ramverk, dock så har 

den övriga riskhanteringen varierat. Bättre kontroll, identifiering av nya affärsmöjligheter och 

ökad säkerhet har kommit fram som grund för användning av IT-standarder/ramverk och att 

organisationerna har insett deras betydelse. Faktorer som har visat sig påverka organisationers 

informationssäkerhet positivt är krav från externa aktörer, Styrning av informationssäkerhet i 

form av ledningens involverande. De tre markerade faktorerna är intressanta och kommer att 

belysas i uppsatsen. 

 

Ionescu Et Al. (2009) identifierar de tre ledande standarder och ramverk som vanligen an-

vänds inom informationssäkerhet: COBIT, ITIL och ISO/IEC 27002. Dessa tre standarder de-

finieras och ses oftast på olika sett och i följande avseende: - att vara ett ramverk; - att vara en 

standard; - att vara en ”best practice” eller en kombination av de tre. Det resoneras om hur 

viktigt för informationssäkerhet det är att använda IT-standarder/ramverk i affärsvärlden och 

att det inte är en enkel uppgift för IT-avdelningen att definiera sina mål, positionera ut tjänster 

och behovet av att kontinuerligt genomföra förbättringar. Överallt rekommenderas det att en 

kombination av de tre standarder/ramverk är det bästa sätt på grund av att varje standard bi-

drar till olika områden. Ionescu Et Al. (2009) resonerar att ekonomiska drivkrafter och där-

med slack-resurser och krav från externa aktörer påverkar vilken standard/ramverk som är 

lämplig för en organisation och därmed hur deras informationssäkerhetshantering kan se ut. 

Ionescu Et Al. (2009) belyser markerade faktorer som ingår i vårt anpassade TOE ramverk 

och kommer att analyseras i denna uppsats. 

 

Horvath och Jakub (2009) tar i en artikel upp frågan om användning av IT-standard/ramverk 

inte är för komplext och dyrt för organisationer av mindre storlek. En fallstudie har genom-

förts där implementeringen av ett LIS har genomförts. Krav från externa aktörer har lett till 

nödvändigheten att implementera informationssäkerhetsstandarder och att använda sig utav ett 

LIS. Artikeln resonerar att det är möjligt för mindre organisationer att implementera ett LIS 

baserat på ISO 27000 serien utan för höga kostnader eller att extra arbete uppstår. Otillräck-

liga slack-resurser ska inte ses som ett hinder för effektiv informationssäkerhetshantering. 

Många av de säkerhetsmekanismer och kontroller som finns i exempelvis ISO 27000 serien är 

faktiskt irrelevanta för många små organisationer, på grund av att relaterad teknik inte an-

vänds i organisationer. Samtidigt kan synergieffekter skapas genom att exempelvis använda 

dokumentation som finns i det befintliga kvalitétshanteringssystemen och integrera det för in-

formationssäkerhetens nödvändiga dokumentationer. För oss är ovan markerade faktorer ak-

tuella och kommer att bearbetas i denna uppsats. 
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Johansson (2014) har i en kandidatuppsats med en kvalitativ metod (som genomfördes i 

samma region som denna uppsats) undersökt tillverkande små företags informationssäker-

hetshantering. Resultatet blev att informationssäkerhetshanteringen är bristfällig. Johansson 

lyfte fram att det finns förbättringar i riskbedömningen, dock har medvetenheten om Hot och 

Risker inte resulterat i någon systematisk informationssäkerhetshantering. En bristande styr-

ning av informationssäkerhet i form av exempelvis avsaknad av policys och mål eller ingen 

uppföljning av informationssäkerhet som påverka informationssäkerheten negativt. Johansson 

(2014) belyser faktorer som ingår i vår modell som är baserad på TOE ramverket.  

Zhu Et Al. (2000) undersökte med hjälp av TOE ramverket vilka faktorer som påverkar ett fö-

retags användning av e-handel. I den uppsatsen visade relevanta resultat att IT-expertis i form 

av kunskap och medvetenhet inom området och ett företags storlek är drivkrafter. Konkur-

renstryck är en drivkraft och en avsaknad av beredskap för samarbetspartners är ett hinder för 

ett företags e-handels användning.  I vårt fall är det krav från externa aktörer. Om samarbets-

partners, såsom leverantörer och kunder har ett bristande informationssäkerhetshantering kan 

det betyda att de själva ställer lägre krav på andra, tvärtom när deras informationssäkerhet är 

hög.  

1.4 Problemformulering 

Författarna av denna uppsats har fått intrycket att blicken på den offentliga och vetenskapliga 

sidan riktas oftast på stora organisationer. Exempelvis dem två rapporterna KPMG (2014) och 

MSB (2014). Samt att vi har misstanken att det finns en bristande informationssäkerhetshan-

tering på små och medelstora företag (små och medelstora företag kommer i uppsatsen be-

nämnas som SMF). Att oftast större företag och organisationer beaktas kan förklaras genom 

deras stora betydelse och samtidigt att konsekvenser är märkbart för många. Det är dock SMF 

som Sveriges näringsliv till stor del består av (GD Näringsliv, 2014).  

Samtidigt är Informationssäkerhet ett allt mer omfattande och komplext område, mer än på 

den tiden där information för det mesta delades med papper och muntlig kommunikation. Det 

finns allvarliga, aktuella och framförallt hotande risker för informationssäkerhet på företag. 

Eventuella konsekvenser som en informationssäkerhetsbrist kan ha på företag i samhället är 

stora (MSB, 2014).  

Dessutom använder många SMF de nya tekniska möjligheterna för att överföra information. 

Allt från en företagspresentation på hemsidan till att överföra känslig information elektro-

niskt. Exempelvis delar redan idag minst hälften av alla SMF känslig information via automa-

tiserat informationsutbyte med myndigheter och finansiella institutioner. Samtidigt använder 

bara få SMF säkra protokoll och säkerhetscertifikat, det vill säga att exempelvis uppkoppling 

är krypterad (SCB, 2014).  

Det praktiska problemet som undersöks är hur de undersökta SMF hanterar ämnet informat-

ionssäkerhet utifrån de tre kontexterna i modellen som är baserad på TOE ramverket (Se figur 

2, s.12). Uppfattas informationssäkerhet som viktigt och en prioritet inom de undersökta före-

tagen eller spela detta bara en underordnad roll.  
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1.5 Syfte & frågeställning 

Syftet är att identifiera de undersökta små och medelstora företagens informationssäkerhets-

hantering. Samtidigt ska det belysas om det finns organisatoriska, tekniska eller externa fak-

torer som påverka detta. 

Därmed ställs följande fråga i uppsatsen: 

 Vilka organisatoriska, tekniska och externa faktorer påverkar de undersökta små och 

medelstora företagens informationssäkerhet? 

1.6 Avgränsning 

Små och medelstora företag (SMF) 

Undersökningen riktar sig mot SMF enligt den europeiska Small Business Act (SBA). Enligt 

SBA definieras SMF enligt antal anställda, omsättning eller balansräkning. Dessutom betrak-

tas kategorin mikroföretag inte, företag som har under 10 anställda. 

Informationssäkerhet och LIS 

Begreppet ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) eller information security manage-

ment system (ISMS) som internationellt begrepp utgör mest ISO standarden 27000. Författar-

na inser dock att ämnet informationssäkerhet är i en konstant utvecklingsprocess och begrep-

pet definieras på olika sätt beroende på vilken källa som används. Därmed används definition 

av ett LIS som finns i litteraturen som baseras på ISO standarden som referens. Själva tolk-

ningen om det finns ett LIS eller liknande behandlas dock individuellt och analyseras på den 

insamlade informationen från fallstudieföretagen. 

Ekonomiska perspektiv 

Studien betraktar delvis det ekonomiska perspektivet av informationssäkerhet. Det vill säga 

exempelvis kostnader och hur ämnet uppfattas av de betraktade företagen på det ekonomiska 

synsättet. Dock används inga detaljerade analyser av ekonomiska faktorer och ingen enskild 

dokumentstudie genomfördes. 

Incidenter 

Som incidenter betraktas händelser hos de betraktade företag som berör informationssäkerhet. 

Ingen enskild åtskiljning mellan incidenternas natur, såsom tekniska aspekter, interna/externa 

brott gjordes för att inte överkomplicera studien. Grad av incidenter behandlas individuellt be-

roende på vilka information företag har och kunde uttala sig om. 

1.7 Målgrupp 

Studien riktar sig mot personer som befattar sig med informationssäkerhet på små och medel-

stora företag eller personer som har ett interesse inom ämnet. Studien ska förhoppningsvis bi-

dra och försöka minska gapet i förståelsen av informationssäkerhetsarbetet i stora organisat-

ioner och SMF. 
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1.8 Disposition 

Inledning  I detta avsnitt presenteras bakgrunden till det valda problemet, dess frågeställ-

ning, tidigare forskning samt vilket syfte studien har.   

 

Teori Detta avsnitt behandlar de teorier som ligger till grund för studiens teoretiska 

referensram.  

  

Metod  Detta avsnitt behandlar metoden och tillvägagångssättet för studien.   

 

Resultat Detta avsnitt presenterar insamlad data från sex fallföretag. 

 

Analys Detta avsnitt syftar till att koppla empirin med den teoretiska referensramen för 

att skapa en grund för vidare slutsats och diskussion.  

 

Diskussion Detta avsnitt syftar till att ge läsaren vidare reflektioner över den genomförda 

studien. Detta görs i form av en forskningsanknytning. Därtill kommer en mer 

kritisk granskning av forskningens uppslag samt förslag på vidare forskning 

kring ämnet.  

 

Slutsats Detta avsnitt presenterar de slutsatser som har dragits utifrån uppsatsens pro-

blemformulering.   
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2 Teori 

Den följande teoretiska bakgrunden har valts för att genomföra uppsatsens undersökningsdel. 

TOE ramverket som beskrivs nedan är skelettet i studien. Ramverket belyser ett ämne med 

hjälp av kontexten en organisation befinner sig i. Informationssäkerhet samt dess hantering 

är det ämnet som tas upp i denna uppsats. Under 2.1 listas valda faktorer som används i upp-

satsen enligt TOE ramverket (se figur 2, s.12). Faktorer samt en kort förklaring presenteras i 

slutet av varje kontexts rubrik. 

 

2.1 Informationssäkerhet 

Enligt MSB (2014) och Yngström (2005) definieras informationssäkerhet som: 

Säkerhet vid hantering av information, oavsett medium, syftande till att upprätthålla: 

 Tillgänglighet  

 Riktighet 

 Sekretess 

 Spårbarhet 

 Oavvislighet 

Information måste därmed vara tillgänglig vid behov, vara tillförlitlig, användas bara av de 

som informationen är avsedd för, att den kan följas och att det bör inte förnekas att data har 

skickats eller mottagits. Informationssäkerhet omfattar en teknisk (IT-säkerhet) och en organi-

satorisk sida, såsom policys, rutiner och riktlinjer. Dessutom måste informationssäkerhetshan-

teringen anpassas efter det faktiska behovet en organisation har (MSB, 2015).  

Enligt Yngström (2005) ställs därmed krav på organisationers informationssäkerhet och kra-

ven kan delas in i: 

 Interna krav - Såsom behov för informationsförsörjning och en anpassad nivå på in-

formationssäkerhet som balanserar informationsbehovet med resursförvaltningen 

 Externa krav - Hot och risker som verksamheten kan vara utsatt för och balansering av 

kostnader för skyddet av informationens värde 

 Legala krav - Organisationer måste beakta och följa lagar och regler med avseende på 

informationssäkerhet 

Det finns åtgärder på olika nivå för att uppnå informationssäkerhet (Yngström, 2005, s.18): 

 Sociala kontroller - Exempelvis genom utbildning, företagskultur och indoktrinering. 

 Administrativa kontroller - Till exempel genom att ha informations-säkerhetspolicys, 

regler och rutinbeskrivningar. 

 Fysiska kontroller - Exempelvis genom att ha säkerhetsdörrar, inbrottslarm, brandlarm 

och övervakningskameror. 

 Tekniska kontroller - Till exempel genom att använda sig av brandvägg, behörighets-

kontrollsystem (login funktion)och intrångsdetekteringssystem. 

ENISA (2006) påvisar även att det är viktigt att beakta organisationers varierande informat-

ionssäkerhetsarbete. Organisationers storlek är en väsentlig faktor i införandet av informat-
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ionssäkerhetsarbetet. Till skillnad från små organisationer har större organisationer ett större 

intresse i att arbete med att identifiera och hantera säkerhetsrisker. 

Säkerheten hos organisationer är mer beroende av människor än av teknologi. Anställda utgör 

ett större hot mot informationssäkerheten än vad externa individer gör. IT säkerhetsansvariga 

ska avsätta två tredjedelar av sin tid till att arbeta med att analysera risker, säkerhetsgransk-

ning, ta fram riktlinjer och rutiner, beredskapsplanering och slutligen synliggöra säkerhets-

medvetandet i organisationen. Den resterande tredjedelen av tiden ska avsättas till att arbeta 

med de tekniska delarna. Säkerhet är inte bara ett tillstånd i nuläget utan en process som pågår 

löpande utan slut (ENISA, 2006). 

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 

Säkerhetshanteringen är inte bara ett tekniskt problem utan ett organisatoriskt. ENISA (2006), 

ISO27000 serien och MSB rekommenderar
1
 att inrätta ett Ledningssystem för informations-

säkerhet (LIS) som kontinuerligt underhålls och uppdateras. Organisationer måste använda en 

systematisk metod för att identifiera, utvärdera och hantera informationssäkerhetsrisker. An-

vänds och underhålls ett LIS på rätt sätt leder det till att en organisation kan framgångsrikt 

adressera sekretessbelagd information, integritet och tillgänglighet. Detta som i sin tur leder 

till att framgångsrikt kunna minska skador och förluster, fortsatt affärskontinuitet, konkur-

rensfördelar, en respekterad och lönsam organisation (ENISA, 2006). 

För att ett LIS ska vara effektivt så presenterar ENISA rapporten (2006, s.9) några kritiska 

framgångsfaktorer: 

 Ha ett kontinuerligt och synligt stöd från organisationens högsta ledning 

 Styras centralt baserad på en gemensam strategi och policy i hela organisationen 

 Ska ses som en huvuduppgift och reflektera organisationens inställning till riskhante-

ring 

 Ha mål för säkerheten och aktiviteter som baseras på organisationens mål och krav, 

styrs av företagsledningen 

 Åta sig endast nödvändiga uppgifter och undvika överstyrning och slöseri med värde-

fulla resurser 

 Måste stödja organisationens filosofi och tankesätt, hjälpa de anställda att genomföra 

sina arbetsuppgifter och demonstrera sina uppfyllda ansvarsområden 

 Personal ska vara medvetna genomgå kontinuerlig utbildning, undvika disciplinära in-

gripanden 

 Ska vara en oändlig process 

 

För att etablera ett LIS måste nödvändiga ramverk upprättas, speciella stickprovs kontroller 

ska genomföras, systemet ska dokumenteras, kontroll av dokument och löpande kontrollera 

systemets överrensstämmelse mot dess syfte (ENISA, 2006).  

                                                 
1 MSB föreskriver att statliga institutioner har ett LIS i Sverige 
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Figur 1, Informationssäkerhet från behov till systematisk hantering 

 

Figur 1 visar hur en lämplig informationssäkerhetshantering kan se ut, utifrån vår tolkning av 

den använda litteraturen. Behovet av informationssäkerhet leder till att organisationer åt-

minstone befattar sig med IT-standarder/ramverk. Baserad på exempelvis en ISO standard ska 

ett LIS implementeras i organisationen. Viktigt är att inte bara de tekniska aspekterna inom 

IT-säkerhet berörs men att informationssäkerheten åtgärdas i hela organisationen. Det re-

kommenderas att använda PDCA modellen (figur 1) för att implementera och framförallt kon-

tinuerligt förbättra informationssäkerhetshanteringen (BSI, 2008). Uppsatsen kommer att an-

vända TOE ramverket (se figur 2, s.12) för att utreda de olika kontexter ett företag befinner 

sig i och hur hela organisationens informationssäkerhet påverkas. Undersökningen har ge-

nomförts på sex fallföretag. 

 

PDCA modellen 

För att upprätta ett LIS ska PDCA (Plan- Do- Check- Act) modellen (se figur 1) följas. Mo-

dellen ska stödja ett systematiskt förbättringsarbete av informationssäkerhetshanteringen och 

LIS (MSB, 2014; BSI, 2008; ENISA 2006). 

Första steget i modellen är Plan (se figur 1), här ska LIS omfattning definieras och en policy 

ska fastställas och förklaras. En riskanalys ska genomföras och skyddsåtgärder arbetas fram 

och införs. Underlag om relevans ska tas fram och tillstånd från ledningen för fortsatt arbete 

ska införskaffas. 

Andra steget i modellen är Do (se figur 1), här ska rutiner för riskhantering och incidenthante-

ring implementeras. Införa eller anpassa regelverket efter LIS. Utbildning av personal. 

Tredje steget i modellen är Check (se figur 1), implementering av kontrollerande rutiner och 

regelbundna analyser av LIS ska genomföras. Dokumentation av förändringsförslag för fort-

löpandet av LIS. Rapportering till högsta ledningen.  
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Fjärde steget i modellen är Act (se figur 1), utvärdering och förbättringar genomförs på LIS. 

Utbildning av berörda och förbättringarna informeras till ledningen (BSI, 2008).  

2.2 Tekniska-Organisatoriska-Externa ramverket (TOE) 

I Tornatzky och Fleischers bok från 1990 beskrivs innovationsprocessen i en organisation. 

Detta ramverk har använts tidigare för att belysa vilka faktorer som påverkar en organisations 

beslut att använda en teknisk innovation. Uppsatsen kommer att fokusera på informationssä-

kerhet. Detta är ingen teknisk konstruktion i sig. Dock så har den ökade användningen av in-

formationsteknik och såväl tekniska krav samt organisatoriska krav på informationssäkerhet 

ökat med. TOE ramverket anses vara en lämplig grund till de olika kontexterna som betraktas 

när det utvärderas, i vårt fall informationssäkerhet och dess hantering. I följande avsnitt besk-

rivs de olika kontexterna och figur 2 i slutet visar översiktligt hur ramverket har använts in 

denna uppsats. 

 

Tekniska kontexten 

 

Den tekniska kontexten (se figur 2) berör alla de vetenskapliga tekniker som är relevanta för 

organisationen både externt och internt. Allt från de tekniker som inte används men finns på 

marknaden, samt de som redan existerar i organisationen. En organisations existerande tek-

nologier är viktiga eftersom de satt en bred gräns på den tekniska omfattning och förändrings-

takt en organisation klarar av. Innovation som existerar men inte används kan både genom att 

avgränsa gränserna för vad som är möjligt samt genom att visa företagens sätt där tekniken 

kan göra det möjligt för dem att utvecklas och anpassas. Utanför organisationen har innovat-

ionerna delats in i tre typer: de innovationer som skapar inkrementell, syntetiska eller diskon-

tinuerliga förändringar. De innovationer som producerar nya förändringsegenskaper. Eller nya 

versioner av existerande teknologi (Tornatzky och Fleischer, 1990). Liu (2008) identifierade 

ett antal faktorer som utreder en organisations e-handels nivå. I samband med liknande data 

från SCB (2014) används de för att undersöka fallföretagens tekniska förmåga. 

Faktorer som belyses i denna kontext med avseende på informationssäkerhet: 

 Elektronisk informationshantering  

 IT-expertis 

 IT-standarder/ramverk 

Organisatoriska kontexten 

Den organisatoriska kontexten (se figur 2) avser de egenskaper och resurser i organisationen, 

inklusive kopplingen mellan anställda, kommunikationsprocesser, företagets storlek och form. 

Det finns flera sätt i vilket detta sammanhang påverkar anpassning och implementerings be-

slut. Mer allmänt har organisationsstruktur studerats för att identifiera dess relation till inno-

vationsadoptionsprocessen (Tornatzky och Fleischer, 1990). 

Organiska och decentraliserade organisationsstrukturer är typer av konstruktioner som betonar 

grupper, ansvarar för de anställda och stödjer kommunikationen parallellt med kommunikat-

ion längs rapporteringsvägar. Annan forskning om organisationsstruktur visar att organiska 

och decentraliserade strukturer kan vara bäst anpassad till antagandets fasen av innovations-

processen. Medan mekaniska strukturer med sin betoning på formella rapporterings relationer, 

centraliserat beslutsfattande och tydliga roller för anställda, kan vara bäst lämpade för genom-

förandefasen av innovationsprocessen (Tornatzky och Fleischer, 1990). 
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Kommunikation i den organisatoriska kontexten kan också stödja eller hindra innovationen. 

Den högsta ledningen i en organisation kan stödja innovationen genom att generera ett organi-

satoriskt samband som välkomnar förändring och stöttar förnyelse av organisationens huvud-

mål och vision. Högsta ledningens ledarskap och kommunikationsprocesser inkluderar be-

skrivning av innovationen inom organisationens strategi för att påvisa underordnades stora 

värde. Detta för att bygga en ledningsgrupp som kan arbeta med organisationens framtida vis-

ion. De faktorer som vanligen diskuteras inom det organisatoriska sammanhanget, som på-

verkar innovation är dock storlek och tillgänglighet av resurser (Tornatzky och Fleischer, 

1990). 

Faktorer som belyses i denna kontext med avseende på informationssäkerhet: 

 Storlek 

 Styrning av informationssäkerhet (LIS) 

 Slack-resurser 

Externa kontexten 

Externa kontexten (se figur 2) innefattar strukturen av industrin, närvaro eller avsaknad av 

teknologins tjänsteleverantörer och regelverk. Strukturen har undersökts på flera olika sätt. 

Exempelvis så stimulerar konkurrens antagandet av innovation. Dessutom kan dominerande 

organisationer inom värdekedjan påverka andra organisationer till förnyelse inom värdeked-

jan. Externa kontexten både möjliggör och begränsar den tekniska innovationen (Tornatzky 

och Fleischer, 1990). 

Faktorer som belyses i denna kontext med avseende på informationssäkerhet: 

 Incidenter 

 Hot och risker 

 Krav från externa aktörer 

 Tjänsteleverantörer 
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Figur 2 nedan visar hur uppsatsen använder TOE ramverket och vilka faktorer i varje kontext 

som ska belysas. Samtidigt har den enligt litteraturen rekommenderade användningen av IT-

standarder/ramverk och ett LIS lagts till för att översiktligt visa tankesättet i denna uppsats. 

 

Figur 2, Modell baserad på TOE ramverket (Tornatzky och Fleischer, 1990, s.153)   
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3 Metod 

Det vetenskapliga tillvägagångssättet som har använts i denna uppsats presenteras i detta av-

snitt. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

En metod är tillvägagångsättet för att gå från ett stadie till ett annat. Exempelvis att samla in 

information och data i en forskningsprocess. I början av forskning så bestäms vilken ansats 

som ska användas för insamlingen av data och information. Då finns det två ansatser att välja 

emellan, deduktiv och induktiv. Den deduktiva ansatsen valdes som utgångspunkt i denna 

uppsats. När undersökningen påbörjades så fanns det delvis kunskap om området och därför 

valdes den deduktiva ansatsen. Förberedelser inför intervjuerna gjordes genom att läsa på om-

rådet ytterligare för att insamlingen av data ska vara relevant för vårt forskningsområde. Till 

skillnad från om en induktiv ansats hade gjorts, då hade insamling av data gjorts utan ha nå-

gon tidigare kunskap om ämnet, vilket enligt Jacobsen (2002) är en omöjlighet. Dock går det 

kritisera den deduktiva ansatsen som vi har valt menar Jacobsen (2002). Det är oundvikligt 

vid denna typ av ansats att den inte leder till att forskaren söker relevant information för stu-

dien, och därmed stödjer tankarna kring området vid studiens uppstart. 

3.2 Datainsamling 

Metoden för insamling av data delas normalt in i två olika kategorier, kvalitativ och kvantita-

tiv. Det finns inte alltid en tydlig skillnad mellan de två metoderna utan ofta använder sig 

forskare av delar från båda tillvägagångssätten. Hur data samlas in och analyseras skiljer sig 

från varandra i kvalitativ och kvantitativ undersökning. Dock när tolkning och analys av in-

samlad data görs liknar de olika metoderna varandra (Jacobsen, 2002). Kvantitativ forskning 

baseras på insamling av en stor mängd data i form av numerisk data med anledningen att 

identifiera och mäta samband mellan olika variabler eller att testa teorier. Det kvalitativa an-

greppsättet däremot fokusera på insamling av lågstrukturerad data, såsom ord och bilder. 

Själva insamlingen av data genomförs genom observation och samtal med individer (Jacob-

sen, 2002). 

I detta vetenskapliga arbete har datainsamlingen gjorts med hjälp av den kvalitativa metoden. 

Insamlingen har skett genom semi-strukturerade individuella intervjuer och gruppintervjuer. 

Semi-strukturerade intervjuer innebär att dem i förväg är tidsplanerade och frågorna är för-

skapade med möjlighet för följdfrågor vid behov (Jacobsen, 2002). Frågorna och de tillgrund 

liggande faktorer som uppsatsen betraktar skapades enligt TOE ramverket och efter litteratur-

sökningen. För att utreda faktorn elektronisk informationshanteringen valdes slutna frågor 

med svarsalternativen Ja och Nej. Den faktor belyser vilka aktiviteter på de undersökta före-

tagen byter eller gör information tillgänglig i elektronisk form. För att utreda vilka aktiviteter 

företagen använder anses Ja och Nej svar vara mest lämpligt. Intervjuerna genomfördes även 

ansikte mot ansikte för att enligt Jacobsen (2002) skapas då en lämpligare kontakt med re-

spondenten. Intervju som insamlingsmetod har använts för att vi ville få en djupare förståelse 

för området, möjligheten till att få utvecklade svar och samtidigt för att kunna kontrollera in-

tervjuns genomförande. Det vore bättre om den insamlade datan hade kompletterats genom att 

använda triangulering med exempelvis data från dokument och observationer. 
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3.3 Urval 

Sex företag valdes ut fördelat på två storlekar, 10-49 anställda och 50-249 anställda. Samtidigt 

valdes företag som är belägna inom Kronobergs län och därmed möjliggjordes personliga mö-

ten, ansvarig person oavsett vilken position han eller hon hade skulle finnas på plats. Före-

tagsregistret (ForReg, 2015) användes för att välja företag inom Kronobergs län. Företagen 

valdes ut och kontaktades via mejl. Enligt Jacobsen (2002) kallas denna urvalsmetod för In-

formation. Metoden går ut på att undersökarna själva väjer ut vilka som ska intervjuas. Re-

spondenterna på varje företag ansvarade eller hade någon koppling till området informations-

säkerhet och kunde på så sätt svara på intervjufrågorna.     

Intervjuer har tagit plats vid 6 tillfällen med 9 respondenter. De som intervjuades hade föl-

jande titel: 

 Företag A - Tre respondenter: Vd, driftansvarig och ekonomiansvarig. 

 Företag B - En respondent: IT-manager 

 Företag C - En respondent: Systemadministratör/affärssystemsutvecklare 

 Företag D - En respondent: IT-samordnare 

 Företag E - Två respondenter: Ekonomi-/IT-/personalansvarig och IT-ansvarig (tek-

niskt) 

 Företag F - En respondent: IT-operationsmanager  

3.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på sex företag. Intervjuerna varade i snitt 50 minuter. Enligt Jacob-

sen (2002) skall intervjuer inte ta längre tid än 120 minuter då intervjuare och intervjuobjekt 

blir utmattade och kvalitén på intervjun kan påverkas. Intervjuerna får inte vara kortare än 30 

minuter då det är för kort tid för att hinna få fram relevant information. Enligt Jacobsen 

(2002) ska intervjuaren ha ögonkontakt med intervjuobjektet för att samtalet ska fungera bra. 

Därför valde vi att dela upp ansvaret på intervjun, en som sköter intervjun och en som anteck-

nar. Vi valde att spela in samtalen med hjälp av en mobiltelefon och antecknaren hade i upp-

gift att notera tidpunkt för när varje fråga ställdes samt att för hand skriva egna anteckningar. 

Jacobsen (2002) menar att spela in intervjuerna är bra för då kan det intervjuobjekten säger 

sparas ordagrant. Samtidigt menar Jacobsen (2002) att intervjuobjekten kan känna obehag och 

bara tänka på inspelningsapparaten. Detta kan även leda till att intervjuaren slappnar av och 

glömmer att anteckna för medvetenheten om att samtalet spelas in kan finnas, därför var det 

bra att i vårt fall anteckning av tidpunkten för varje fråga gjordes. 

3.5 Analys 

Beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination är de steg som måste göras 

i analysen av den insamlade kvalitativa datan enligt Jacobsen (2002). Samtidigt kan det åtskil-

jas mellan en individfokuserad och en ämnescentrerad analys. I en individfokuserad analys 

ska förståelse för en undersökningsenhet - person, situation eller fall - och dess omgivning 

skapas. Däremot fokuserar den ämnescentrerade analysen ”i högre grad på variabler, teman 

eller fenomen” (Jacobsen, 2002, s 218). Den sistnämnda analysen kommer att användas i 

denna uppsats. Vår studie har inriktat sig på ämnet informationssäkerhet och de enskilda fak-

torer som valts ut. En ytterligare djupare analys av respondenterna och speciellt deras olika 

befattningar i företagen skulle kunna öka förståelsen av ämnet. Det var dock utanför uppsat-

sens omfattning. 
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Första delen som Jacobsen (2002) tar upp i analysen är beskrivning. Den delas upp i ytterli-

gare tre faser - renskrivning av intervjuer, kommentera de enskilda intervjuerna och att anno-

tera data. I första fasen skapades ett Word dokument baserat på anteckningarna. Dokumentet 

kompletterades med att lyssna på mobilinspelningen för varje intervju för att säkerställa att 

allt fanns med. Samtidigt noterades de tider då frågorna ställdes för att enkelt kunna gå till-

baka till respektive intervjufråga. Detta tillvägagångsätt föredrogs då det andra alternativet var 

att skriva ner intervjun förhand, vilket hade varit mer tidskrävande. I den andra fasen kom-

menterades det nedskrivna materialet. Varje intervju lästes igenom noggrant och kommentarer 

gjordes på exempelvis vilka faktorer som berördes eller förtydligades av respondenternas utta-

lande. Den tredje fasen att annotera data är en kort sammanfattning av en större helhet, exem-

pelvis att skapa ett formulär med den viktigaste faktan från intervjuerna (Jacobsen, 2002). I 

vårt fall avstod vi från att skapa en enskild sammanfattning. Word dokumentet användes och 

en kort sammanfattning skrevs i början i punktform med den nyckelinformationen som kom 

fram. 

Andra delen är kategorisering av data. I den delen ska kategorier som är lämpliga för att be-

trakta ämnet och som baserats på den datan som samlats in skapas. Kategorierna behövs för 

att kunna uttala sig om den insamlade datan och sedan för att kunna jämföra den (Jacobsen, 

2002). Uppsatsens datainsamling utgick från de förskapade faktorerna i TOE ramverket. De 

faktorerna visade sig att vara lämpliga kategorier och återfinns som kategorier under resultat 

(se avsnitt 4). Jacobsen (2002) klargör att kategorierna måste vara relevanta för den insamlade 

datan, dock även för annan teori/empiri och andra relevanta aktörer - såsom läsare och kolle-

gor. Kategorierna skapades utifrån TOE ramverket och litteratur som används i uppsatsen.  En 

begreppsförklaring (se avsnitt 1.2) i början av uppsatsen finns för att tydliggöra kategoriernas 

definition. Dock inser författarna att vissa kategorier kan anses vara breda och kan därför de-

finieras annorlunda i andra ämnen eller forskning. 

Den tredje delen är kombination – ”att hitta samband i data” (Jacobsen, 2002, s. 240) och 

finns i denna uppsats under rubriken analys (se avsnitt 5). Här ska kategorier kopplas samman 

med information och peka på likheter och olikheter samt identifierar fenomen (Jacobsen, 

2002). I uppsatsen beskrivs kategorierna och därmed faktorerna djupare om intressanta förhål-

landen kunde identifieras. Jacobsen (2002) föreslår att skapa tabeller och att rita modeller för 

att presentera den. Vi valde att rita en modell (se figur 3, s.30) för att förklara faktorernas för-

hållande.  

3.6 Validitet och tillförlitlighet 

För att kunna dra slutsatser måste den insamlade datan vara tillförlitlig, det vill säga reliabili-

teten ska vara hög. Metoden som används för att samla in data ska vara trovärdig och inte ha 

exempelvis mätfel. Det vill säga empirin ska verkligen mäta det som undersöks (Jacobsen 

2002). Enligt Creswell (2009) och Jacobsen (2002) finns ett antal effekter som påverkar 

undersökningens tillförlitlighet. Effekter kan vara att respondentens svar kan påverkas av de-

ras egna åsikter (subjektivitet), intervjuarnas närvaro påverkar svaren, att alla människor är 

olika och artikulerar sig på olika sätt, att själva intervjun sker i en enskild omgivning och inte 

i ”naturlig miljö” och slutligen undersökningens anledning och syfte. Att undvika sådana ef-

fekter helt är nästan omöjligt samt att utvärdera hur det påverkar respondenterna. Vi försökte 

att minimera dessa effekter. Till exempel så har alla intervjuerna genomförts i en likande 

miljö - i ett extra rum och inte i respondenternas egna kontor - på företagen. Anledningen för 

de personliga besöken är att genomföra intervjuer i en - för respondenten - så naturlig miljö 

som möjligt. Jacobsen (2002) säger att detta ger bättre resultat. Alla intervjuerna leds på 
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samma sätt av samma person i samma ordning. Det var viktigt för oss att genomföra intervju-

erna personligt och inte till exempel via telefon för att skapa en trygg miljö och dessutom un-

derlätta samtalet om det känsliga ämnet informationssäkerhet. Alla respondenterna var exper-

ter inom företagen för informationssäkerhet. Bara uppsatsens ämne informationssäkerhet pre-

senterades vid den första kontakten.  Jacobsen (2002) beskriver att respondenternas svar kan 

vara mer genomtänkta om de får tillgång till exempelvis frågorna i förväg. Vi valde att ge re-

spondenterna ytterligare information vid intervjutillfällena (se bilaga 1, Inledning i intervju-

guiden), detta för att undvika anpassade svar som inte speglar verkligheten. Som nämndes ti-

digare spelades varje intervju in med hjälp av en mobiltelefon. Inga av respondenterna såg det 

som ett problem och det uppfattades som att det nästan glömdes bort så snart intervjun påbör-

jades. Vi har lagt vikt på att vara i god tid och klä oss på ett professionellt sätt på varje inter-

vjutillfälle. Alla respondenterna har varit öppna och intrycket vi har fått är att svaren varit tro-

värdiga. En risk enligt Jacobsen (2002) kan vara eventuell ouppmärksamhet eller misstolk-

ning av intervjuarna. Som beskrivits tidigare (se avsnitt 3.4) kompletterades anteckningarna 

genom att vi lyssnade på inspelningen noggrant för varje intervju.  

Validitet avser hur väl man lyckats mäta eller observera det man haft som avsikt att mäta och 

mätningens giltighet. Validitetsfrågan handlar om hur säkert forskaren lyckats karakterisera 

sitt problem och säkerställt att mätinstrumentet mäter det som ska mätas och inte något när-

liggande fenomen. Det åtskiljs mellan intern och extern giltighet. Intern giltighet är frågan om 

hur väl det lyckades att undersöka det valda fenomenet och om undersökningen ger tillräckligt 

svar på forskningsfrågan. Extern giltighet avser undersökningens förmåga att kunna generali-

sera (Jacobsen 2002). Övergripande anses den interna giltigheten vara god medan den externa 

giltigheten i denna uppsats är låg. Uppsatsen har använt en kvalitativ metod i form av inter-

vjuer för att samla in data på sex fallföretag. Antalet undersökta företag, att alla företag är från 

olika branscher och den geografiska begränsning på Kronobergs län resulterade i en låg ex-

tern giltighet då uppsatsens resultat inte kan generaliseras. Generaliserbarhet är inte heller an-

ledningen för kvalitativa undersökningar. Anledningen är att belysa det valda fenomenet dju-

pare (Jacobsen, 2002).  

En viktig faktor för den interna giltigheten är respondentens närhet till fenomenet. Första-

handskällor är mest lämpliga för att ge den riktiga informationen (Jacobsen 2002). Alla inter-

vjuer har genomförts med den person som är närmast fenomenet, det vill säga befattar sig hu-

vudsakligen eller är ansvarig för informationssäkerhet på respektive företag. Vid två tillfällen 

fanns det gruppintervjuer där företag själva ansåg att fler personer kunde uttala sig om ämnet. 

Jacobsen (2002) menar att denna intersubjektivitet - att flera personer är ense om hur ämnet 

beskrivs - leder främst till sanningen. Det visade sig även i vår undersökning. Svaren från 

gruppintervjuerna där respondenterna svarade i konsensus verkade mer trovärdig och olika 

input från olika respondenter stärkte svaren. Troligtvis kan det dock finnas en gruppbias som 

påverkar validiteten. Exempelvis deltog ett företags Vd vid ett av intervjutillfälle och kan ge-

nom sin hierarkiska position ha påverkat de övriga respondenternas svar. På grund av företa-

gens mindre storlek fanns det dock på andra företag bara en person som befattade sig med in-

formationssäkerhet och fler personer kunde inte bidra i en hög omfattning till undersökningen. 

Alla respondenterna tyckte att ämnet informationssäkerhet är intressant och framförallt viktigt 

och visade villighet i att uttala sig om det. Att företagen och respondenterna behandlas ano-

nymt och förklaringen till hur vi säkerställer detta har bidragit till en öppen och ärlig miljö på 

intervjutillfällena. Jacobsen (2002) betonar vikten på att källor ska vara oberoende för att få 

hög intern giltighet. Alla företag i denna uppsats är från olika branscher. De anses vara obero-

ende källor som gav olika beskrivningar av fenomenet och därmed bidrog till en tydligare bild 

över området. Spontana svar bidrar till större giltighet (Jacobsen 2002). Ibland måste vissa 



 

 
17 

frågeställningar förklaras och exemplifieras lite vilket innebär en risk att svaren kan påverkas. 

Det har dock sällan förekommit att förklaringar behövts. En annan viktig aspekt som enligt 

Jacobsen (2002) inte är ovanlig är att vår egen okunnighet och avsaknad av kunskap inom 

ämnet påverkar den interna giltigheten. I denna uppsats har vi befattat oss för första gången 

med ämnet informationssäkerhet, tidigare kontakt har varit begränsat på grund av egna erfa-

renheter och information från medier. Tidsbristen och den stora mängden information kring 

ämnet resulterade i att vi var tvungna att välja och bestämma oss tidigt vilken litteratur och 

teori som skulle vara med även om de inte nödvändigtvis var de mest lämpliga. Till stor del 

anser vi dock att de fungerade och vi har kommit fram till ett resultat som vi förväntat oss.  

3.7 Etiska överväganden  

När en studie genomförs finns det alltid etiska aspekter att beakta. När kontakt med företagen 

gjordes förklarades syftet med intervjun och att det var helt frivilligt att ställa upp på den. I 

denna uppsats är ämnet av en känslig natur. Därmed och på grund av respondenternas önske-

mål utesluts viss information om företagen och respondenterna i uppsatsen. Detta innebär att 

företagens och respondenternas namn har gjorts anonyma. Även företagens bransch tillkänna-

ges inte. Därmed går det inte att identifiera någon respondent eller företag. Respondenterna 

blev tillfrågade om det gick bra att intervjuerna spelades in samt att försäkran om att inter-

vjumaterialet raderas och slängs vid undersökningens slut. Intervjuerna spelades in och har 

skrivits ner och sammanfattats, sammanfattning av intervjuerna är genomlästa samt godkända 

av respondenterna. Slutversionen av uppsatsen har erbjudits till deltagande företag om de 

önskar det.   
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultat från intervjuer som är genomförda på sex fallföretag 

med de ansvariga för informationssäkerhetsarbetet. I detta avsnitt presenteras först en över-

sikt av alla företagens elektroniska informationshantering som ingår i den tekniska kontexten 

enligt TOE ramverket (se figur 2, s.12). För att ge en bättre översikt presenteras den faktorn 

redan i början, slutligen presenteras resultat för varje enskilt företag. Fallföretag F som in-

går enligt företagsregistret i den valda ramen för att vara ett medelstort företag har visats på 

intervjutillfället att det ska placeras inom ramen för stora företag. 

 

4.1 Fallföretagen 

Tekniska kontexten – övergripande elektronisk informationshantering 

 
Tabell 1, Elektronisk informationshantering (se bilaga 1) 

 

Tabell 1 visar ett antal affärsprocesser som innehåller en del informationsutbyte som genom-

förs online eller via tekniskt stöd hos företagen. Det betyder information som är tillgänglig 

externt utanför företagens egna gränser. Frågorna är gjorda i form av en checklista där svaren 

var JA eller NEJ. Antalet svar som var JA varierar mellan 11 och 18 av totalt 23 ställda frågor 

för SMF. Det enda stora företaget svarade JA på 18 av totalt 23 frågor. 
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4.2 Företag A  

Tre representanter från företaget deltog i intervjun. De olika befattningarna var vd, driftansva-

rig och ekonomiansvarig. Svaren gavs i konsensus av de tre representanterna.   

Informationssäkerhetshantering 

Företaget använder sig inte av ett LIS. Informationssäkerhetsprocessen är informell och det 

finns en mix av enklare policys, såsom lösenordshantering, gällande informationssäkerhet 

dock ingenting som kan generellt anses vara samordnat. Informationssäkerhetsarbetet består 

av en dialog med leverantören som är ansvarig för infrastrukturen gällande IT. Den organisa-

toriska sidan av informationssäkerhetsarbetet är satt åt sidan för den Tekniska aspekten. Inga 

IT-standarder/ramverk används. 

Tekniska kontexten 

Elektronisk informationshantering 

Företaget svarade JA 11 gånger av totalt 23 frågor. Det finns vanliga processer som webbsida 

och ett mejlsystem. Företaget presenterar sig online och vilka produkter/tjänster och priser 

som finns (se tabell 1, s.18).  

IT-expertis 

Personal som använder datorer dagligen anses vara kunnig till den grad inom IT-

användningen som krävs för att uträtta det dagliga arbetet. Samtidigt anses denna personal 

inte vara medveten om de risker som finns med informationshantering. Utbildningar av sy-

stem och mjukvaror som används genomförs bara ibland i företaget. Inga utbildningar om in-

formationssäkerhet genomförs. 

IT-standarder/ramverk 

Företaget använder sig inte av någon IT-standard/ramverk. 

Organisatoriska kontexten 

Storlek 

Företaget ligger inom ramen 10 till 49 anställda och enligt definition är ett småföretag. 

Styrning av informationssäkerhet 

Det används inget LIS. Vd:n ansvarar för informationssäkerhetsarbetet. Dem tre representan-

terna befattar sig med informationssäkerhet men när beslut ska fattas är det Vd:ns ansvar. 

Dock finns det ingen enskild beslutsprocess. Ämnet diskuteras informellt i ”korridoren” på 

arbetsplatsen. Det finns ingen officiell dialog med dem anställda eller uppföljning av inform-

ationssäkerhetsarbetet. Eventuella problem tas upp med IT leverantören när kontrakt-möten 

hålls. Ledningen måste involvera sig i informationssäkerhetsarbetet på grund av företagets 

mindre storlek. Det finns önskemål för mer IT-personal. 

Slack-resurser 

Pengar anses vara en resurs som saknas för informationssäkerhetsarbete. Därför finns det ing-

en enskild personal för detta område. Informationssäkerhet är inte prioritet och kompetens 

saknas. Dock är eventuella omdisponeringar vid behov inget som måste diskuteras.   
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Externa kontexten 

Incidenter 

Det fanns exempelvis angrepp på hemsidan där oönskad information presenterades vid besök. 

Problemet bestod i flera dagar. IT leverantören kontaktades av personal men svaret var att 

inga problem kunde hittas. Bara efter Vd:ns kontakt med leverantören togs problemet mer all-

varligt och åtgärdades direkt.  

En annan incident var en systemkrasch på grund av serverfel. Teknisk utrustning fungerade 

inte. Respondenterna är inte medvetna om någon incident på en annan organisation som kan 

ha påverkat företaget. 

Hot och risker 

Medvetenheten om hot och risker är bristfälligt.” Vi är inga experter” (Företag A, personlig 

kommunikation, 2015-04-23). Tidigare försök att identifiera känslig data och göra en system-

kartläggning. Med försök menas att i nuläget finns det inte ingen systemkartläggning. 

Krav från externa aktörer 

Inga enskilda krav från myndigheter avseende informationssäkerhet. Förutom Person uppgift-

slagen (PUL) och andra offentliga lagstiftningar finns det bara ”enkla” krav som inte berör in-

formationssäkerhet. Samarbetspartners ställer ibland krav på vilka uppgifter som inte ska nå 

en tredje part. 

Tjänsteleverantörer 

Hela infrastrukturen för IT är outsourcad till ett IT-konsult företag. 

Övrigt 

Det kommenterades bara att ämnet informationssäkerhet uppfattas som ett problemområde. 

4.3 Företag B  

Företagets representant som intervjuades och är ansvarig för informationssäkerheten har be-

fattningen IT-manager.  

Informationssäkerhetshantering 

Företaget använder inget LIS. Det enda som görs inom informationssäkerhetsarbetet är tek-

niska åtgärder såsom virusskydd och olika rättigheter i systemet för de anställda. Dock samti-

digt anses dessa rättigheter inte fungera fullt ut. En anledning är att informationen inte är klas-

sificerad i något dokument. Företaget har inte ”kommit in” på informationssäkerheten i nulä-

get och därmed används ingen IT standard/ramverk.  

Tekniska kontexten 

Elektronisk informationshantering 

Företaget svarade JA 15 gånger av totalt 23 frågor. Det finns vanliga processer såsom att det 

finns en webbsida och ett mejlsystem. Företaget presenterar sig online och vilka produk-

ter/tjänster som finns (se tabell 1, s.18).  
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IT-expertis 

Personal anses vara kunnig inom IT-användning. Respondenten som är företagets IT-manager 

måste inte befatta sig med problem som uppstår i den vanliga IT-användningen på företaget. 

Dessutom ställs relevanta följdfrågor kring ämnet IT av dem anställda som pekar på att dem 

är kunniga. Det finns inga regelbundna utbildningar inom IT-användning och informationssä-

kerhet för anställda på det undersökta företaget förutom för respondenten som sällan deltar i 

utbildningar och seminarier. Bara IT-managern har varit på seminarier som hade ämnet in-

formationssäkerhet. 

IT-standarder/ramverk 

Företaget använder sig inte av någon IT-standard/ramverk. 

Organisatoriska kontexten 

Storlek 

Företaget ligger inom ramen 50 till 249 anställda och enligt definition är ett medelstort före-

tag. 

Styrning av informationssäkerhet 

Det används inget LIS. IT-avdelningen som i nuläget enbart består av IT-managern ansvarar 

för informationssäkerhet. Det är därmed också respondenten som är ansvarig. Eventuella be-

slut gällande informationssäkerhetsarbetet samordnas av respondenten och beslut fattas till-

sammans med ledningen. Detta berör den tekniska sidan. På organisatorisk nivå ansvarar 

varje avdelningschef för informationshantering respektive informationssäkerhet. Ledningen 

förlitar sig på IT-avdelningen. 

Slack-resurser 

Resurser hindrar i nuläget informationssäkerhetsarbetet och anses vara otillräckligt. Med fler 

resurser hade informationssäkerhetsarbetet kunnat förbättras, exempelvis fler utbildningar för 

personal.  

”Tillräckliga resurser för informationssäkerhetsarbetet som behövs” (Företag B, personlig 

kommunikation, 2015-04-23).  

Externa kontexten 

Incidenter 

Till en början kunde inte respondenten nämna någon incident men efterhand som intervjun 

pågick kunde incidenter såsom att spyware fångas in nämnas. Samtidigt förekommer problem 

ibland där det är svårt att säga vad som är orsak. Respondenten är inte medveten om någon 

incident på en annan organisation som kan ha påverkat företaget. 

Hot och risker 

Respondenten anser att den största risken är att inte få tillgång till företagets egen information. 

”Den operativa verksamheten har ingen hemlig information” (Företag B, personlig kommuni-

kation, 2015-04-23). 
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Krav från externa aktörer 

Det finns inga enskilda krav från myndigheter eller samarbetspartners på informationssäker-

het. Från den offentliga sidan är det bara PUL och krav från SCB som ställs på företagets sta-

tistik som årligen måste redovisas.  

Tjänsteleverantörer 

Företaget använder sig inte av någon tjänsteleverantör med avseende på informationssäkerhet. 

Övrigt 

Respondenten kommenterade att med mer medvetenhet ökar informationssäkerheten. Samti-

digt som IT-manager vill man inte skrämma upp medarbetarna och att i rollen som IT-

ansvarig är det lätt att slappna av. 

4.4 Företag C  

Företagets representant som intervjuades och är ansvarig för informationssäkerheten har be-

fattningen systemadministratör och affärssystemutvecklare. Respondenten har endast varit an-

ställd på företaget i tre månader. 

Informationssäkerhetshantering 

Företaget har inget LIS. Informationssäkerhetsarbetet och IT-säkerheten ligger på basnivå. 

Företaget har påbörjat att fundera på hur området kan förbättras. Ingen IT-standard/ramverk 

används och företaget är långt från att implementera något av dess slag.  

Tekniska kontexten 

Elektronisk informationshantering 

Företaget svarade JA 13 gånger av totalt 23 frågor. Det finns vanliga processer såsom att det 

finns en webbsida och ett mejlsystem. Företaget presenterar sig online och vilka produk-

ter/tjänster som finns (se tabell 1, s.18).  

IT expertis 

Personal som använder datorer i det dagliga arbetet anses sakna kunskap inom området IT-

användning. ”Många frågor som uppstår” (Företag C, personlig kommunikation, 2015-04-23). 

Personal är medveten om att risker finns med informationshantering men inte vad det innebär 

och konsekvenser av det. ”Klickar ok för att komma vidare” (Företag C, personlig kommuni-

kation, 2015-04-23). Inga utbildningar eller seminarier genomförs för att förbättra IT-

användningen och kunskapen kring informationssäkerhet. Personal måste leta information 

själva för att utbilda sig själva. Det anses att många utbildningar är bara delvis relevanta och 

upprepar ofta existerande kunskap hos användarna.  

IT-standarder/ramverk 

Företaget använder sig inte av någon IT-standard/ramverk. Inga planer på att införa någon IT-

standard/ramverk heller. 
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Organisatoriska kontexten 

Storlek 

Företaget ligger inom ramen 50 till 249 anställda och enligt definition är ett medelstort före-

tag. 

Styrning av informationssäkerhet 

Det används inget LIS. IT-avdelningen befattar sig med informationssäkerhet i nuläget, dock 

bara på den tekniska sidan. Respondenten är ansvarig för informationssäkerhet och samtidigt 

fattar beslut på en generell nivå. Större beslut tas på ledningsnivå med stöd från respondenten. 

Ledningen är medveten om att en förändring behövs men är inte involverad utöver det. Andra 

uppgifter prioriteras från ledningens sida. Det finns ingen uppföljning av informationssäker-

heten. I nuläget anses styrning informationssäkerhetsarbetet inte vara strukturerat. 

Slack-resurser 

Informationssäkerhetsarbetet anses kosta för mycket och därmed är resurser otillräckliga. Tid 

i ledningen är minimal. Att det är nödvändigt att investera i detta område ses inte som aktu-

ellt, dock kan vid akut behov resurser tillgängliggöras.  

Externa kontexten 

Incidenter 

Respondenten har enbart varit på plats i tre månader och kunde inte uttala sig om den efter-

frågade perioden. Den enda incident som nämndes var en felaktig uppdatering av antivirus-

programmet som används. Detta resulterade i problem med hårdvaran i enstaka fall. Respon-

denten är inte medveten om någon incident på en annan organisation som kan ha påverkat fö-

retaget. 

Hot och risker 

Respondenten påpekar att alla hot och risker är relevanta, ”svagheter finns på alla plan” (Före-

tag C, personlig kommunikation, 2015-04-23). ”Det finns många möjliga anfallsområden” 

(Företag C, personlig kommunikation, 2015-04-23). 

Krav från externa aktörer 

Respondenten kunde inte uttala sig om krav finns från myndigheter avseende informationssä-

kerheten. Samarbetspartners har ”inte alls” krav på informationssäkerhet då dem befinner sig i 

liknande situation som fallföretaget inom området. 

Tjänsteleverantörer 

Ingen extern tjänsteleverantör används med avseende på informationssäkerhet. 

Övrigt 

Området informationssäkerhet kommer i nuläget inte prioriteras då andra uppgifter anses vara 

viktigare. Dock finns det signaler från ledningen och respondenten ser positivt på att situat-

ionen på sikt kommer att förbättras. Samtidigt är det en lång väg kvar. exempelvis den tek-
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niska sidan gällande IT-användning (standardisering av mjukvaror) och säkerhet måste åtgär-

das först.  

4.5 Företag D  

Företagets representant som intervjuades och är ansvarig för informationssäkerheten har be-

fattningen IT-samordnare. 

Informationssäkerhetshantering 

Företaget använder inte ett LIS. Informationssäkerhetsarbetet baseras på ett policys dokument 

som täcker viss mjukvara, lösenord och användarrättigheter. Företaget har relevans på sam-

hällsnivå. Det finns system som måste köras separat. Det fanns en tidigare analys om att an-

vända sig av en IT-standard, dock visade sig detta att vara för komplext för företaget.  

Tekniska kontexten 

Elektronisk informationshantering 

Företaget svarade JA 17 gånger av totalt 23 frågor. Det finns vanliga processer såsom att det 

finns en webbsida och ett mejlsystem. Företaget presenterar sig online och vilka produk-

ter/tjänster och priser som finns. Det finns säkerhetscertifikat på hemsidan och säker upp-

koppling med kryptering vid inloggning (se tabell 1, s.18). 

IT-expertis 

En del av personalen som använder datorer dagligen anses vara kunniga inom IT-

användningen som krävs för att uträtta det dagliga arbetet, dock finns det en del okunniga.  

Respondenten tycker att kunskapen har minskat. Ny ”yngre” personal saknar kunskap och 

förutsätter att allt ska fungera gällande IT. Dessutom är personalen dåligt uppdaterade på 

vilka risker och hot som finns med informationshantering. Därför finns exempelvis regelverk 

för mejl och tekniska lösningar som att enskilda bilagor inte kan skickas eller tas emot via 

mejl på grund av säkerheten. Ibland finns det utbildningar gällande IT-användning, mest för 

IT-avdelningen om ny mjukvara införskaffas.   

IT-standarder/ramverk 

Företaget använder sig inte av någon IT-standard/ramverk. Försökt att utreda dock ansågs det 

vara för komplext. Använder sig av egna regler. 

Organisatoriska kontexten 

Storlek 

Företaget ligger inom ramen 10 till 49 anställda och enligt definition är ett småföretag. 

Styrning av informationssäkerhet 

Det används inget LIS. IT-avdelningen och Vd:n ansvarar för informationssäkerhet. På opera-

tiv nivå är IT-samordnaren ansvarig. På strategisk nivå och vid stora beslut har Vd:n ansvar 

med stöd från IT-avdelningen. Respondenten säger att ledningen är: ”informerade men inte 

involverade” (Företag D, personlig kommunikation, 2015-04-24).  i informationssäkerhetsar-

betet, samt att kunskapen kring ämnet saknas på ledningsnivå. Det finns ingen uppföljning, 

dock anser respondenten att uppföljning på informationssäkerhet bör finnas.  
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Slack-resurser 

Resurser anses saknas och de krav myndigheter ställer på företaget på grund av dess position i 

samhället uppfylls, dock ”inte mer”. 

Externa kontexten 

Incidenter 

Respondenten vet inte om någon incident av större slag har inträffat. Det förekommer ”van-

liga” incidenter såsom att virus upptäckts och åtgärdats av virusskydd. På en extern organisat-

ion fanns exempelvis ett inbrott som resulterade i att information fördärvats och det under-

sökta företagets kundtjänst drabbades.  

Hot och risker 

Den största risken är att tillgång till egna system inte är möjlig på grund av exempelvis 

systemkrasch eller att information försvinner.   

Krav från externa aktörer 

Som respondenten tidigare nämnt ställs enskilda krav från myndigheter på grund av dess po-

sition i samhället. Det berör dock mest backup funktioner och fysiska säkerhetsåtgärder. ”En-

skilda krav gäller dock inte riktigt oss.”. 

Tjänsteleverantörer 

Ingen extern tjänsteleverantör används med avseende på informationssäkerhet. 

Övrigt 

Inga övriga kommentarer fanns. 

4.6 Företag E 

Två representanter från företaget deltog i intervjun. En hade rollen som ekonomi-, IT-, och 

personalansvarig och en hade rollen som IT-ansvarig på den tekniska sidan samt ansvarig för 

inköp av IT. Svaren gavs i konsensus av de två representanterna.   

Informationssäkerhetshantering 

Företaget använder sig av en form av LIS genom policys och informationsklassificering. 

Olika rättigheter är fördelade på de anställda. Personal är fysiskt placerade i en avstängd miljö 

där endast behöriga har tillträde. Ingen standard/ramverk följs, men IT-ansvarige på tekniska 

sidan besitter kunskap om ITIL sedan tidigare arbetsplats och tillämpar det när det är lämpligt. 

Anledningen till att standarder/ramverk inte följs är för att det ”känns för komplicerat” (Före-

tag E, personlig kommunikation, 2015-04-27) att arbeta helt efter.  

Tekniska kontexten 

Elektronisk informationshantering 

Företaget svarade JA 18 gånger av totalt 23 frågor. Det finns vanliga processer såsom att det 

finns en webbsida och ett mejlsystem. Företaget presenterar sig online och vilka produk-
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ter/tjänster som finns. Det finns säkerhetscertifikat på hemsidan och säker uppkoppling med 

kryptering (se tabell 1, s18). 

IT-expertis 

Personal som använder datorer i det dagliga arbetet anses vara kunniga och har en bra nivå 

inom området IT-användning. Det ställs krav på IT-kunskap när personal anställs. Personalen 

anses även vara medveten om de risker som finns gällande informationssäkerhet då sekretess 

avtal och policys tydliggörs vid anställning. Även att känslig information inte skickas via 

mejlsystemet utan via förutbestämda program för att garantera dess säkerhet. Utbildningar 

genomförs ett par gånger varje år, då stängs företaget och utbildning av personal med avse-

ende på nya program och nya tekniska lösningar. ”Punktutbildningar” (Företag E, personlig 

kommunikation, 2015-04-27) genomförs när det anses vara lämpligt, då utbildas endast per-

sonal som berörs.  

IT-standarder/ramverk 

Företaget använder sig inte av någon IT-standard/ramverk. Dock har den ansvariga för IT-

teknik tidigare erfarenhet av ITIL. Denna kunskap används i nuläget, dock följs inte ITIL 

strikt. 

Organisatoriska kontexten 

Storlek 

Företaget ligger inom ramen 50 till 249 anställda och enligt definition är ett medelstort före-

tag. 

Styrning av informationssäkerhet 

Företaget använder sig av ett LIS som styrs via policys. Ansvarar för informationssäkerheten i 

företaget gör IT-avdelningen men beslut fattas av Vd:n med styrning och stöd från den tek-

niskt IT-ansvarige respondenten.  Informationssäkerhetsarbetet styrs i nuläget via policys som 

är framtaget av ledningen. Ledningen består av cheferna från de olika affärsområdena. Sker 

en ändring i policyn ansvarar IT-avdelningen för detta men med godkännande av Vd:n. Upp-

följning görs årligen genom en revision. Drift- och säkerhetsfrågor följs upp samt regelbundna 

möten med driftpartners.  

Slack-resurser 

Respondenten tycker att resurserna har en bra balans. Man klarar att hålla nivån som krävs. 

Dock pekar respondenterna på att systemen inte får bli för svåra att arbeta i då det kan hämma 

resultatet från medarbetarna.  Personalbrist kan kännas av men ledningen är medveten om 

detta och är inget hinder för utökning av personal.  

Externa kontexten 

Incidenter 

Respondenterna hade inga incidenter att redovisa. Dock nämnde dem att en större incident på 

en annan organisation hade fått dem att fundera på om samma incident kan inträffa på det 

egna företaget. Men inget som hade påverkat dem negativt.  
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Hot och risker 

Intrång, virus och bedrägeri internt var saker som respondenterna såg som hot och risker. 

Dessa arbetas med och skydd implementeras för att öka säkerheten. 

Krav från externa aktörer 

PUL och nya direktiv gällande informationssäkerhet skulle inom kort träda i kraft. Krav från 

kunder är av varierande hög nivå, exempelvis kan en kund vilja ha en egen server eller företag 

som är ISO certifierade har ofta frågeformulär med ”fyra hundra frågor” (Företag E, personlig 

kommunikation, 2015-04-27).  

Tjänsteleverantörer 

Företaget använder sig av en extern driftpartner för hjälp med drift. Har även anlitat en extern 

part som fått i uppdrag att hitta säkerhetsluckor i system. 

Övrigt 

Respondenterna poängterar att det är svårt att hitta balansgången mellan hög säkerhet och fri-

heten för arbetarna.  

4.7 Företag F  

Företagets representant som intervjuades och är ansvarig för informationssäkerheten har be-

fattningen IT-operationsmanager och är driftansvarig för IT.  

Informationssäkerhetshantering 

Företaget använder en form av LIS. Det finns framtagna processer och heltäckande doku-

mentation på hur informationssäkerhetsarbetet ska se ut. Ofta anpassat till enskilda kunder 

och deras krav. Dessutom används ITIL som ramverk och kompletteras av delar från ISO 

27000 serien. Ingen certifiering enligt ISO planeras eller kommer att genomföras enligt re-

spondenten. Detta leder exempelvis till att det finns personal med olika roller och maktfördel-

ning med avseende på informationssäkerhet. Olika personer för olika uppgifter av säkerhets-

skäl. Företaget använder sig av en anpassad klassificering av information.  

Tekniska kontexten 

Elektronisk informationshantering 

Företaget svarade JA 18 gånger av totalt 23 frågor. Det finns vanliga processer såsom att det 

finns en webbsida och ett mejlsystem. Företaget presenterar sig online och vilka produk-

ter/tjänster som finns. Det finns säkerhetscertifikat på hemsidan och säker uppkoppling med 

kryptering (se tabell 1, s18). 

IT-expertis 

Personal som använder datorer i det dagliga arbetet anses vara kunniga och har en bra nivå 

inom området IT-användning. Det ställs krav på IT-kunskap när personal anställs. Samtidigt 

är personal medveten om risker med informationshantering, exempelvis via media och om-

givningen. Löpande säkerhetsutbildningar och säkerhetsklassning. Utbildningar sker internt 

och externt.  
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IT-standarder/ramverk 

Företaget använder ITIL som ramverk och det kompletteras av delar från ISO 27000 serien. 

Ingen certifiering enligt ISO planeras eller kommer att genomföras enligt respondenten. 

Organisatoriska kontexten 

Storlek 

Företaget ligger inom ramen 250 och fler anställda och enligt definition är ett stort företag. 

Styrning av informationssäkerhet 

Företaget använder sig av ett LIS som styrs via policys och heltäckande dokumentation. An-

svar för informationssäkerhet i företaget har ledningsgruppen samt en säkerhetsansvarig som 

enskild position. Den personen är även ansvarig för den operativa verksamhetens säkerhet. 

Vid beslutstillfällen är den säkerhetsansvarige tillsammans med ledningsgruppen stöd till 

Vd:n som har högsta ansvaret. Högsta ledningen och avdelningschefer är involverade i in-

formationssäkerhetsarbetet. Det läggs vikt på informationssäkerheten och det finns en sam-

verkan mellan parterna, ”dörren är alltid öppen” (Företag F, personlig kommunikation, 2015-

04-24). Medarbetarna uppmuntras att ta del i informationssäkerhetsarbetet och har eget ansvar 

att lyfta fram problem som uppstår. ”Man måste vara vaken” (Företag F, personlig kommuni-

kation, 2015-04-24). 

Uppföljning av informationssäkerheten spelar en viktig roll och genomförs i form av revis-

ioner. Det genomförs både internt och externt, exempelvis av kunder som ställer krav, av ex-

perter. Test och kontroller genomförs på den strategiska nivån till den personliga nivån. Re-

visionen genomförs genom att intervju, observation och dokumentanalys. 

Slack-resurser 

Respondenten tycker att resurserna har en bra balans. Man klarar att håll nivån som krävs men 

har samtidigt en effektiv kostnads kalkylation. Dock pekar respondenten på att system inte får 

bli så komplexa att användarna väljer ”enklare” (Företag F, personlig kommunikation, 2015-

04-24) vägar runt regler som är bestämda på avseende till informationshantering.  

Externa kontexten 

Incidenter 

Det finns inga stora incidenter som inträffat, dock finns medvetenheten om försök som har 

gjorts för att fånga in information illegalt, exempelvis så kallad phishing och backdoor pro-

grams. Säkerhetsmekanismerna fungerar och ibland genomförs stickprov för att analysera 

vilka angrepp som förekommer, exempelvis ställdes en server utanför det befintliga säker-

hetsskyddet för analysen. Andra säkerhetsåtgärder på fysiska nivån har fungerat korrekt när 

dem har behövt, exempelvis vid strömavbrott.  

Hot och risker 

Alla hot och risker internt och externt är aktuella för företaget. Skydd implementeras för att 

eliminera hoten och riskerna. 
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Krav från externa aktörer 

Det finns många krav exempelvis från bokföring till ren informationssäkerhet. Företaget har 

klassificerats för att kunna hantera högkänslig information av en myndighet. Höga krav ställs 

från kunder, exempelvis att de tekniska systemen måste vara i en helt isolerad miljö. 

Tjänsteleverantörer 

Företaget använder sig av hjälp från företag som är experter inom revision. När problem gäl-

lande informationssäkerhet uppstår eller nya krav ställs används ibland externa konsulter för 

konsultering. Respondenten anser att identifiera professionell IT-konsult kan vara en utma-

ning. Oftast föredras referenser från samarbetspartners. 

Övrigt 

Respondenten kommenterade att det finns ett stort ansvar på individnivå och nämner samti-

digt balansen mellan hög säkerhet och en fungerande verksamhet är viktig. 
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5 Analys 

I det följande avsnitt presenteras de intressanta faktorerna utifrån TOE ramverket, som kunde 

identifieras ur den insamlade datan från de undersökta fallföretagen.  

Som kan ses i resultatet har de flesta, fyra av fem SMF som undersökts ett dåligt eller även 

icke existerande informationssäkerhetsarbete tillskillnad från det stora företaget (Företag F) 

och Företag E som undersökts. Samtidigt är de undersökta företagen beroende av IT och har i 

många fall elektroniskt informationsutbyte och information som är tillgänglig online. Vanlig 

information som är tillgänglig såsom webbpresentation online, så finns det även många akti-

viteter online som de undersökta SMF genomför i sitt dagliga arbete. Exempelvis genomför 

fyra av de fem undersökta SMF informationssökning online, alla köper/säljer produk-

ter/tjänster online och alla betalar elektroniskt till leverantörer. Dessutom överför alla företag 

dokument och känslig information, exempelvis tekniska ritningar, och två företag genomför 

även utvecklingsarbete online. Fyra av fem SMF förhandlar kontrakt online som givetvis in-

nehåller känslig information (se tabell 1, s.18). Därmed existerar ett bristande informationssä-

kerhetsarbete på den ena sidan men ett behov av bra informationssäkerhetshantering på den 

andra sidan på fyra av de fem SMF. 

Det identifierades ett antal faktorer enligt TOE ramverket (se figur 2, s.12) som påverkar detta 

tillstånd i nuläget. Figur 3 nedan visar de faktorer som var avgörande och att de påverkar in-

formationssäkerheten både positivt och negativt på de undersökta företagen. 

 

Figur 3, Avgörande faktorer som påverkade undersökta SMF:s informationssäkerhet 

Exempelvis har fyra av fem undersökta SMF uttalat sig om att resurser inte är tillgängliga, 

både personalmässigt och i form av pengar. Ändå anses slack-resurser inte vara en avgörande 

faktor. Att företag måste arbeta ekonomiskt och ha en effektiv kostnadskontroll är inget nytt 

och på två fallföretag nämndes även om det finns behov kan resursers givetvis omdisponeras. 

Företag E anser att informationssäkerhet är en prioritet och därmed måste det finnas tillräck-

liga resurser och en bra balans måste skapas mellan behovet för säkerheten och kostnader. 

Återstående fyra SMF nämnde att informationssäkerhet inte har en hög prioritet. Det är alltså 
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en prioriteringsfråga. Två faktorer kan klart identifieras som avgörande för den bristande prio-

riteringen: 

- IT-expertis och Krav från externa aktörer 

Fyra av fem SMF anser att personal i olika utsträckning saknar IT-kunskaper och framförallt 

att medvetenheten om risker och hot med informationshanteringen är låg. Samtidigt finns det 

inga enskilda krav på informationssäkerhet från externa aktörer, såsom myndigheter och sam-

arbetspartners. Tvärtom är situation för det stora företaget (Företag F)och det medelstora Fö-

retaget E. IT-expertisen är hög och kunder ställer höga krav. Det stora företaget använder ett 

LIS baserat på IT-standarder/ramverk och informationssäkerheten har en hög prioritering. Fö-

retaget E har ett LIS som baseras på erfarenhet och policys. 

En delvis avgörande faktor är elektronisk informationshantering. I flera aktiviteter som inne-

håller en form av elektroniskt informationsutbyte är företagen involverade i och desto mer sä-

kerhetsåtgärder finns. Exempelvis Företag D och E som har svarat JA på 17, respektive 18 av 

23 frågor (se tabell 1, s.18) inom elektronisk informationshantering. Det enda SMF som an-

vänder kryptering av funktioner på websidan. 

En annan avgörande faktor för ett företags informationssäkerhet är:  

- Styrning av informationssäkerhet  

En strukturerad styrning av informationssäkerhet, framförallt att det finns ett LIS på Företag E 

och F har visat ha en positiv effekt på informationssäkerhet. En inskränkning är att inga skill-

nader mellan informell och formell styrning kunde identifieras på de fyra av fem SMF med en 

bristfällig informationssäkerhet. 

Faktorn incidenter gav inga klara resultat. Företag A hade en större incident som inte hade 

påverkat företagets informationssäkerhetsarbete. Två företag nämnda att vid aktuellt behov, 

det vill säga om ett större incident skulle förekomma, skulle förändring i deras informations-

säkerhetshantering vara sannolik.   

Fyra av fem SMF kunde inte uttala sig om specifika hot och risker. Grunden till detta ligger i 

det bristfälliga informationssäkerhetsarbetet och därmed en icke existerande risk-hantering. 

Tvärtom för Företag E och det stora företaget F. Därmed anses denna faktor inte vara relevant 

då en redan existerande struktur på informationssäkerhetshantering är en förutsättning. 

Bara två företag (Företag A och E) använder sig av en extern tjänsteleverantör. För Företag A 

har det vid inträffande av en större incident även varit grunden till att problemen har uppstått 

flera dagar och inte åtgärdats i tid. Företag E har ett nära samarbete med tjänsteleverantören 

och regelbundna möten där informationssäkerhet tas upp. För att kunna uttala oss om tjänste-

leverantörer som erbjuder tjänster med avseende på informationssäkerhet är en avgörande fak-

torer så behövs mer data. 

Inget företag har nämnt att PDCA modellen används i deras informationssäkerhetshantering. 

Ett klart resultat för de fyra av fem SMF med bristfällig informationssäkerhet. Företag E och 

F kan tolkas följa de stegen i modellen. Planerade och strukturerade informationshantering 

som regelbundet följas upp och förändringar sker baserat på uppföljningar. 

För att uppnå informationssäkerhet ska alla aspekter från den tekniska till den organisatoriska 

sidan vara helt täckt. I undersökningen har det framkommit att utöver enklare åtgärder såsom 
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virusskydd och fysisk skydd i form av exempelvis brandväggar även den tekniska aspekten av 

informationssäkerheten är bristfällig.  
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6 Diskussion 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren vidare reflektioner över den genomförda studien. Detta 

görs i form av en anknytning till den tidigare forskningen i denna uppsats. Därtill kommer en 

mer kritisk granskning av forskningens uppslag samt förslag på vidare forskning kring ämnet. 

 

Troligen kommer eventuella incidenter på de undersökta SMF inte påverka samhället på 

samma nivå som på exempelvis stora företag. Dessutom är synligheten i exempelvis medier 

lägre. Det är dock ingen ursäkt att ignorera säkerhetsriskerna. Alla respondenterna anser att 

informationssäkerhet är ett viktigt ämne och att det är viktigt att denna inställning finns i hela 

organisationen. Tidigare forskning såsom Siwertz et al. (2007) har redan visat att stora företag 

har ett strukturerat informationssäkerhetsarbete som baseras på IT standarder/ramverk, dock 

integreringen med riskhanteringen saknas. Oftast även på ISO 27000 serien som är huvudde-

len i ett LIS. Det stora företaget (Företag F) som var med i undersökningen arbetar på ett lik-

nande sätt och bara ett SMF (Företag E) kan anses ha en hög informationssäkerhet. Ett före-

tags storlek är därmed en faktor som påverka informationssäkerheten på de undersökta företa-

gen. 

Att storlek inte nödvändigtvis är ett hinder för informationssäkerheten, det vill säga att an-

vändning av IT-standard/ramverk inte är för komplext för företag av en mindre storlek resone-

rar Horvath Et Al. (2009). Det är möjligt att implementera säkerhetsåtgärder enligt standar-

der/ramverk för organisationer av mindre storlek, på grund av att synergieffekter med befint-

liga organisationer kan utnyttjas och inte alla delar och aktiviteter i organisationen berörs. 

Denna studie kan tyckas indikera att företagen saknar en systematisk informationssäkerhets-

hantering. En anledning till detta är att IT-standarder/ramverk anses vara för dyrt och kom-

plext. Detta raka motsatsen till vad Horvath Et. Al. (2009) har uttalat sig om. Enligt TOE 

ramverket (se figur 2, s.12) kunde två faktorer identifieras som kan förklara detta tillstånd. 

Avsaknad av IT-expertis och att inga enskilda krav ställs på företagen. De två faktorer har 

även Zhu Et Al. (2000) identifierat att vara avgörande i deras fall för användning av e-handel 

och vår uppsats visar att det kan sägas om informationssäkerhet. Den bristfälliga medvetenhet 

som påträffades på fyra av fem SMF som ingick i faktorn anses vara avgörande och kan för-

klara varför inga större insatser har gjorts för att förbättra informationssäkerheten. Det vill 

säga om de fyra företag befattar sig mer med hur informationssäkerhetshanteringen kan ut-

vecklas kommer de kanske till samma resonemang som Horvath Et Al. (2009). 

Ionescu Et Al. (2009) rekommenderar en blandning av olika IT-standarder/ramverk. Det stora 

företaget (Företag F) som var med i undersökningen och har en fungerande informationssä-

kerhetshantering gör just detta, de använder ramverket ITIL som bas och relevanta delar från 

exempelvis ISO standarden. Samtidigt pekar Horvath Et Al. (2009) på aspekten att alla delar i 

en IT-standard/ramverk inte är relevanta för ett företag.  

I alla IT-standard/ramverk förekommer riskhantering. Johansson (2014) hittade att tillver-

kande små företag i Kronobergs län gör arbetet bättre med riskbedömning, dock finns det ing-

en systematisk informationssäkerhetshantering. De flesta SMF i uppsatsen genomför inte ens 

riskbedömningar och är därmed inte medvetna om specifika risker som verksamheten kan 

vara utsatt för. Det betyder dock inte att de undersökta företagen inte är medvetna om de ris-

ker som finns. Att det behövs fysiskt skydd, exempelvis om brand och strömavbrott inträffar. 

Eller vanliga tekniska kontroller i form av virusskydd och behörighetskontrollsystemet finns. 
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Det är oftast dock inte strukturerat på grund av att en bristande styrning av informationssäker-

heten finns hos de undersökta företagen. 

Alla respondenter i undersökningen anser att informationssäkerhet är ett viktigt ämne. Samti-

digt visade sig dock att flertalet av det undersökta SMF ändå har en farlig inställning till pro-

blemområdet. Den verkar delvis vara baserad på den bristfälliga helhetssynen som är av stor 

vikt inom informationssäkerhetshanteringen och delvis på att det underskattar sin egen bety-

delse. Det är lätt att tolka att det inte finns mycket hemlig information eller att företagen är för 

ointressanta för att möjligen angripas. Uppsatsen kan inte uttala sig för om dessa förhållanden 

finns generellt när SMF betraktas. Samtidigt har det dock visat sig att alla undersökta företag 

har känslig och hemlig information av olika grad. Räcker det inte att skydda sina kunders och 

samarbetspartners personliga uppgifter samt att alla undersökta företag använder elektroniska 

betalningsmöjligheter? För sekretessens skull valdes det att inte betrakta vilken bransch före-

tagen befinner sig i. Det är klart att det kan tolkas att olika företag har olika behov av inform-

ationssäkerhet. Företagen som erbjuder nischprodukter eller företagen som har ett kritiskt bi-

drag i en större försörjningskedja har olika behov för informationssäkerhet. Dock anser vi 

samtidigt att det finns en förväntan och krav på att brandsläckare och branddetektorer ska fin-

nas, det minsta som kan återgärdas gällande informationssäkerhet. På två av de undersökta fö-

retagen anses prioriteringen och resurstilldelning gällande informationssäkerheten att vara låg 

så länge inget behov uppstår, det vill säga att någonting händer. Om vi fortsätter med brand-

analogin så väntar man tills det brinner.  

Ett LIS och strukturerad informationssäkerhetshantering kan därmed anses vara ett önskvärt 

tillstånd. 

Som slutkommentar och bra exempel att poängtera kring ämnet informationssäkerhet är att 

ingen av de fallföretagen som var med i undersökningen säkerställde vår identitet. Inte vid be-

sökstillfällen och inte heller att institutionen som vi sa vi kommer ifrån kontaktades. Från bör-

jan kontaktades företagen via en privat mejladress och bara en kort beskrivning av ämnet 

gjordes. Det kan resoneras att intervjufrågor inte har varit av högkänslig natur, det är dock 

inte ett faktum som företagen varit medvetna om då intervjufrågorna inte tilldelades innan in-

tervjun. 

6.1 Kritisk granskning 

Denna uppsats har inte som anspråk på att vara komplett och inte heller har syftet på att gene-

ralisera. Anledningen var det tidigare nämnda intrycket av att SMF försummas när informat-

ionssäkerhet debatteras och misstanken om att de har en bristande informationssäkerhet. Vi 

valde att undersöka detta lokalt begränsat med en kvalitativ ansats. Undersökningen baserades 

på en modell som vanligen har använts som grund i kvantitativa undersökningar. Faktorerna 

och själva intervjufrågeställningarna fungerade till viss del, men såhär i efterhand hade de 

kunnat utvecklas. Exempelvis frågeställningen om vilka hot och risker fallföretagens system 

kan vara utsatt för. Där har vi fått korta svar. Grunden till detta är att det oftast inte finns nå-

gon riskbedömning på de undersökta företagen och därmed kunde respondenterna inte uttala 

sig om det. Den undersökta faktorn slack-resurser hade exempelvis kunnat utredas bättre om 

fler respondenter på fallföretagen är involverade eller om dokumentstudier hade funnits. Vi 

talade oftast med de ansvariga för informationssäkerhet. Det är deras perspektiv och vi kan 

inte uttala oss om exempelvis resurser i nuläget används effektivt. Samtidigt spelar hela före-

tagens ekonomiska situation en roll och det har inte belysts i denna uppsats. Anspråk och 

verklighet har skiljts mest på grund av tidsfaktorn. En större begränsning och annan vinkling 

på ämnet skulle ha varit bättre. Samt funderingar kring om det skulle ha varit bättre att ge-
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nomföra en kvantitativ undersökning istället. Då kommer vi dock tillbaka till tiden och kun-

skap inom ämnet. 
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7 Slutsats 

Detta avsnitt presenterar de slutsatser som har dragits utifrån uppsatsens problemformule-

ring. 

 

Vi gick in i denna studie med målet att identifiera de undersökta små och medelstora företa-

gens informationssäkerhetshantering. Samtidigt skulle vi belysa om det fanns några organisa-

toriska, tekniska eller externa faktorer som påverkar detta. Vad som framkommit är att de un-

dersökta små och medelstora företagen i nuläget har en bristfällig informationssäkerhet och en 

strukturerad informationssäkerhetshantering saknas. Med hjälp av TOE ramverket som anpas-

sats efter uppsatsens behov kunde tre faktorer identifieras som påverka detta tillstånd mest.  

 IT-expertis: IT-kunskap och avsaknad av medvetenhet om informationssäkerhet leder 

till en låg prioritering av informationssäkerhet inom verksamheten. 

 Krav från externa aktörer: Ställs enskilda krav på informationssäkerhet från en tredje 

part så prioriteras informationssäkerhet inom verksamheten. Tvärtom om sådana krav 

saknas. 

 Styrning av informationssäkerhet: Ett strukturerat tillvägagångsätt för informations-

hantering genom en klar ansvarsstruktur och dokumentation och policys påverka in-

formationssäkerheten positivt. De flesta undersökta SMF indikerade att systematisk 

styrning av informationssäkerhetshantering inte finns. 

7.1 Förslag för framtida forskning 

Eftersom ett antal faktorer kunde identifieras är det önskvärt att hitta liknande resultat i fram-

tida studier som är mer generaliserbara för små- och medelstora företag. Dessutom anses att 

fallstudier på utvalda SMF och en noggrann utvärdering av deras organisatoriska struktur och 

informationssäkerhetshantering kan bidra till en djupare förståelse. Formella och informella 

aspekter, exempelvis graden av ledningens involverade i informationssäkerheten, är värd att 

betrakta då det har skiljts i denna uppsats på de fyra företag som har en bristfällig informat-

ionssäkerhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjumall 

Introduktion för respondenten 

Informationssäkerhet utgår ifrån att information ska skyddas på följande sätt: 

• Tillgänglighet  

• Riktighet 

• Sekretess 

• Spårbarhet 

• Spårbarhet 

 Oavvislighet 

Information måste därmed vara tillgänglig vid behov, vara tillförlitlig, används bara av de 

som informationen är avsedd för och att den kan följas. Informationssäkerhet omfattar en tek-

nisk (IT-säkerhet) och organisatorisk sida, såsom policys, rutiner och riktlinjer. Dessutom 

måste informationssäkerts-hanteringen anpassas efter det faktiska behovet en organisation 

har. 

Ledningssystem för informationssäkerhet 

Alla organisationer har ett ledningssystem, eller ett ”system” för att leda verksamheten. Det 

handlar helt enkelt om hur ledningen styr verksamheten. Detta ledningssystem kan vara mer 

eller mindre strukturerat och mer eller mindre konkret. Det kan kallas för styrsystem eller 

styrmodell eller ingenting alls, men det finns där. Ett ledningssystem för informationssäkerhet 

(LIS) är den del av ledningssystemet som styr informationssäkerheten i verksamheten. 

För att LIS ska vara effektivt finns det några kritiska framgångsfaktorer: 

• Ha kontinuerligt och synligt stöd från organisationens högsta ledning. 

• Styras centralt baserad på en gemensam strategi och policy i hela organisationen. 

• Ska ses som en huvuduppgift och reflektera organisationens inställning till riskhante-

ring. 

• Ha mål för säkerheten och aktiviteter som baseras på organisationens mål och krav, 

styrs av företagsledningen. 

• Åta sig endast nödvändiga uppgifter och undvika överstyrning och slöseri med värde-

fulla resurser. 

• Måste stödja organisationens filosofi och tankesätt, hjälpa de anställda att genomföra 

sina arbetsuppgifter och demonstrera sina uppfyllda ansvarsområden. 

• Personal ska vara medvetna och genomgå kontinuerlig utbildning, undvika discipli-

nära ingripanden. 
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• Ska vara en oändlig process. 

 

1. Har ni ett LIS?  

2. Hur ser ert informationssäkerhetsarbete ut?  

3. Baseras ert informationssäkerhetsarbete på någon standard/ramverk, såsom ISO, ITIL 

eller Cobit?  

 

Tekniska kontexten 

Frågor 4 till 26 är avsedd att utreda i vilken utsträckning företaget har information som kan 

vara tillgängligt externt, det vill säga via internet eller någon annan form av extern kommu-

nikation. Frågor ska besvaras på Ja/Nej basis. 

Websida 

4. Har ni en webbpresentation?  

 

Offentlig information 

5. Finns det en presentation av företaget?  

6. Finns det en presentation av produkter/tjänster?  

7. Är information om priser på produkter och tjänster tillgänglig?  

 

Informationssökning online  

8. Söker ni information om försörjning och efterfrågan?  

9. Söker ni information om produkter/tjänster och deras pris?  

10. Söker ni efter nya leverantörer eller kunder?  

 

Förhandling online 

11. Förhandla ni kontrakt (priser, volym etc.) med leverantörer/kunder?  

 

Transaktioner online 

12. Köper/säljer ni produkter/tjänster online?  

13. Tar ni emot automatiska offerter/beställningar från leverantörer/kunder online?  

 

Betalning online 

14. Finns det elektronisk betalning till leverantörer?  

15. Tar ni emot elektronisk betalning av kunder?  

 

Logistik 

16. Finns det automatiska transportordrar och hantering av logistik?  
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Kundtjänst online 

17. Erbjuds service efter köp online?  

18. Erbjuds teknisk support online?  

19. Erbjuds kunder att lämna feedback online?  

 

Samarbete online 

20. Överföra ni dokument och tekniska ritningar?  

21. Genomför ni utvecklingsarbete online?  

 

Kommunikation online 

22. Har ni ett mejlsystem? 

 

Säkerhetsaspekter 

23. Finns det en Integritetspolicy för webbplatser?  

24. Finns det ett sigill för persondataskydd eller säkerhetscertifikat på websidan?  

 

Informationsutbyte 

25. Delas information elektroniskt med kunder/leverantörer via webbplats?  

26. Delas information elektroniskt med kunder/leverantörer via automatiserat informat-

ionsutbyte?  

 

IT expertis 

27. Anses personal som använder datorer i deras dagliga arbete vara kunnig inom IT an-

vändning?  

28. Anses personal som använder datorer i deras dagliga arbete vara medveten om risker 

som är involverade med informationshantering?  

29. Finns det regelbundna utbildningar eller seminarier om IT användning och informat-

ionssäkerhet?  

 

Organisatoriska kontexten  

30. Hur många anställda har företaget?  

31. Vart i företaget (avdelning) befattar sig med informationssäkerhet?  

32. Vem är ansvarig för informationssäkerhet (roll/titel)? 

33. Hur ser beslutsprocessen ut gällande informationssäkerhetsarbetet?  

34. Hur styrs informationssäkerhetsarbetet i nuläget?  

35. Hur involverad är ledningen i informationssäkerhetsarbetet?  

36. Finns det regelbunden uppföljning av informationssäkerheten?  
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37. Finns det tillgängliga eller otillräckliga resurser (pengar, personal) som stödjer/hindrar 

informationssäkerhetsarbetet?  

Externa kontexten 

38. Har ni haft någon incident med avseende på informationssäkerhet senaste 1-2 åren?  

39. Är ni medvetna om någon incident på en annan organisation som påverkat er?  

40. Vilket/Vilka hot och risker kan ert system utsättas för(Avseende informationssäker-

het)?  

41. Vilka krav från myndigheter avseende informationssäkerhet finns det och hur påverkar 

detta er?  

42. Finns det enskilda krav från samarbetspartners (kunder, distributörer, leverantörer) med 

avseende på informationssäkerhet?  

43. Samarbetar ni med en extern tjänsteleverantör med avseende på informationssäkerhet 

och i vilket sammanhang?  

 

Övrigt 

44. Har ni några övriga kommentarer gällande informationssäkerhet?  
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Bilaga 2 – Befintliga och nya cyberhot 

 
Överblick av hot och trenden det senaste året. ENISA (2014, s. 4) 

 

 

 

 


