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Sammanfattning 
 
I samband med att ett företag skaffar en uppkoppling mot Internet öppnar det samtidigt 
för risken att bli utsatt för något av de hot som en Internetuppkoppling medför. Hot som i 
värsta fall kan medföra att ett företags informationstillgångar förstörs.  
 
Samtliga undersökta företag har infört ett grundläggande skydd i form av 
antivirusprogram, brandvägg och kontinuerlig backup av viktig information. I vissa fall 
kan dock detta medföra en känsla av falsk säkerhet då åtgärder i form av uppdateringar 
bitvis var bristfälliga. 
 
 



 

Abstract 
 
Connecting a company´s computers to the Internet open for the possibility of being at-
tacked by any one of the threats dwelling there, threats that in the worst case scenario will 
cause the eradication of a company´s entire information assets. 
 
All companies in the study had implemented basic protection consisting of anti-virus 
software, firewalls and continous backup of its important information. In some cases this 
can give a false sense of security when routines for updating the software are sporadic or 
lacking. 



 

Förord 
 
Denna C-uppsats på 10 poäng är resultatet av vårt examensarbete i Data- och 
Systemvetenskap vid Institutionen IES vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Vi vill tacka samtliga företag och respondenter för att de avsatte tid för intervjuer. Utan er 
hjälp hade det inte blivit någon uppsats.  
 
Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Jan-Olov Ågren som med tålamod har 
bistått med kloka ord och tankegångar som fört vårt resonemang framåt. Vi riktar även ett 
tack till arbetslaget för konstruktiv kritik vid seminarietillfällena. Till sist vill vi tacka vår 
stödgrupp för deras hjälp under processens gång. 
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Jonas Holmgren Mikael Jonsson
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Många företag använder idag datorer i sin dagliga verksamhet. De används för att hantera 
olika typer av information beroende på vilken verksamhet företaget bedriver. Man har 
övergått från att hantera dokument manuellt till att hantera dessa elektroniskt. Tilliten till 
de olika systemen har ökat vilket har medfört att man hanterar mer och mer känslig 
information via datorer. Informationen som hanteras på datorsystemen är allt från 
sekretessbelagd information som ska skyddas mot otillåten åtkomst till vanliga 
lagersystem som företagen är direkt beroende av för att kunna bedriva sin verksamhet. 
Många företag har byggt upp hela sin verksamhet runt datorsystemen (Jaensson, Hintze, 
Kopf, 2000). 
 
Det ökande datoranvändandet bland företag har skapat en möjlighet att förenkla 
kommunikationen med andra företag, man kan skicka dokument, kataloger, offerter och 
annat elektroniskt. Vissa kunder och leverantörer ställer till och med krav på andra 
företag att kunna hantera elektroniska dokument (Jaensson, Hintze, Kopf, 2000).  
 
För att förenkla den elektroniska kommunikationen har företagen börjat använda Internet 
vilket är ett allmänt nätverk som alla kan få tillgång till. Nätverket består av allt från 
enkla hemsidor till stora marknadsplatser där företagen kan göra affärer. Företagen 
utnyttjar detta nätverk för att komma åt information från sina leverantörer, lämna ut 
information till sina kunder och framförallt för att skicka e-post (Jaensson, Hintze, Kopf, 
2000). 
 
Eftersom allt fler företag använder Internet för att förenkla sin kommunikation så har 
också det blivit intressant för sabotörer. Sabotörerna har skapat och fortsätter ständigt att 
skapa elakartade program som kan orsaka stor skada för företag. Det kan vara ett antal 
kodrader som sprider sig självt utan att någon aktivt behöver agera eller i form av hackare 
som aktivt sitter och försöker ta sig in i system (Brenton, Hunt, 2001). 
 
En lucka i säkerheten kan få stora ekonomiska konsekvenser för ett företag i form av 
kostnader för att återställa system efter virussmitta eller i form av förändrad, förlorad 
eller förstörd information. Om dessutom sekretessbelagd information hamnar i orätta 
händer så kan företagets trovärdighet ifrågasättas och personers integritet kränkas. För 
vissa företag kan det till och med betyda slutet om ett datorsystem slås ut, det finns helt 
enkelt inte ekonomiska resurser att återuppta verksamheten (Canavan, 2001). 
 
Det ökade hotet kräver också ett ökat medvetande från de företag som kopplar upp sig till 
Internet. För ett tiotal år sedan hade man knappt hört talas om säkerhetssvagheter hos 
program och de svagheter som exploaterades gällde främst gamla program som redan 
hade bytts ut. Idag sprids information om svagheter till hundratals eller tusentals 
användare inom en timme från det att svagheten exploateras och dessa svagheter kan 
sedan utnyttjas av användare som är intresserade av att göra skada (Brenton, Hunt, 2001). 
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1.2 Forskningsfråga  
Hur skyddar företag sig mot de hot som uppstår med en Internetuppkoppling och vilka 
hot mot den egna informationen känner man till? 

1.3 Syfte   
Vi vill med den här studien belysa vilka hot mot den egna verksamheten som företag har 
identifierat, och vilka åtgärder de har vidtagit för att skydda sig, i samband med en 
anslutning av sina datorer till Internet. Vi vill också se om det finns några skillnader 
mellan företag beroende på typ av företag och lagrad information.  
 
Uppsatsen kan fungera som en introduktion för företag för att skapa sig en bild av vilka 
hot som finns och vilka åtgärder som kan vidtas. Detta kan vara en fördel även när man 
för diskussioner med en eventuell leverantör av säkerhetstjänster för att veta att man får 
en produkt som motsvarar ens behov. 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer endast att beröra de hot som är direkt hänförbara till en uppkoppling 
mot Internet, vilket är de logiska hoten. Vi kommer inte att göra någon värdering av hur 
stor sannolikheten är att dessa hot kan riktas mot de undersökta företagen. Hoten finns 
och kan därmed riktas mot företagen. Någon skillnad på vilken typ av plattform som 
företagen använder (Windows 2000, Windows XP, Unix, Macintosh eller annat) kommer 
inte heller att göras då samtliga hot finns oavsett plattform, om än omfattningen kan 
variera.  
 
Undersökningen omfattar endast de IT-ansvariga i ett urval av små företag med 2-15 
anställda i Piteå kommun.  

1.5 Begreppsdefinitioner 
Begreppsdefinitionerna är hämtade ur SIG Security (1999), där ej annat anges. 
 
Autentisering Används vid kommunikation för att parterna 

ska försäkra sig om att den de kommunicerar 
med är den de säger sig vara. 
 

Datasäkerhet Säkerhet avseende skydd av data och system 
mot obehörig åtkomst och obehörig eller 
oavsiktlig förändring eller störning vid 
databehandling. 
 

Fysisk säkerhet Säkerhet i ett systems omgivning avseende 
byggnads eller andra tekniska skyddsåtgärder 
 

Hot Möjlig, oönskad händelse som ger negativa 
konsekvenser för verksamheten. Hot kan 
exempelvis avse angrepp eller andra 
störningar som kan ge upphov till driftbrott, 
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informationsförlust, förstöring, obehörig 
åtkomst, förvanskning eller bristande kvalitet. 
 

IDS(Intrusion detection 
system) 

Ett system som övervakar och larmar om 
någon försöker bryta sig in i systemet 
 
 

Informationssäkerhet Säkerhet vid hantering av information 
avseende önskad tillgänglighet, kvalitet, 
sekretess och spårbarhet. 
 

Kommunikationssäkerhet Säkerhet i samband med överföring av 
information eller styrsignaler. 
 

Kunskapsföretag Ett kunskapsföretag är ett ”företag (vanligen 
tjänsteföretag) vars tillgångar huvudsakligen 
utgörs av de anställdas speciella kunskaper 
och/eller kompetens”. ”Produktionen är 
kunskapsintensiv och har formen av 
kvalificerade problemlösningar, som i hög 
grad anpassas till de individuella kundernas 
behov.” (Nationalencyklopedin) 
 

Känslig information Information som om den röjes, förstörs eller 
på oönskat sätt modifieras eller används på 
felaktigt sätt kan leda till skada för 
verksamhet, organisation eller enskild person. 
 

Logisk säkerhet Ett samlat namn för informationssäkerhet, 
datasäkerhet, kommunikationssäkerhet och 
nätverkssäkerhet. 
 

Sekretess Avsikten att inom ett informationsobjekt inte 
får göras tillgängligt eller avslöjas för 
obehöriga. 
 

Skyddsåtgärder Åtgärder och kontroller som vidtas för att 
uppfylla för systemet specificerade 
säkerhetskrav. Skyddsåtgärder omfattar bl a 
organisation och ansvar, administrativa 
åtgärder, personalsäkerhet, fysiskt skydd, 
driftsrutiner samt utrustnings- och 
programvarubaserade funktioner. Åtgärderna 
kan även indelas i förebyggande skydd, 
detekterande skydd och återställningsrutiner. 
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Småföretag Enligt vår definition är ett småföretag ett 
företag som har mellan 2 och 15 anställda. 
 

Spårbarhet princip innebärande att verksamheten och 
tillhörande system skall innehålla funktioner 
som gör det möjligt att entydigt härleda 
utförda operationer till enskilda individer. 
 

Tillgänglighet möjligheten att utnyttja resurser efter behov i 
förväntad utsträckning och inom önskad tid. 
 

Återförsäljare En återförsäljare är ett ”företag som säljer 
produkter som tillverkats av andra till senare 
led i tillverknings-, distributions-och 
konsumtionskedjan”.(Nationalencyklopedin) 
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2 Metod 
I följande kapitel beskriver vi hur vi har lagt upp undersökningen och hur den kommer 
att genomföras. Vi redogör i korta ordalag för vad en fallstudie är och vilka frågor en 
sådan studie bäst besvarar. Vi beskriver också på vilka grunder vi kommer att välja våra 
företag och respondenter, för att slutligen diskutera vad vi ska göra för att stärka 
studiens validitet och reliabilitet.  

2.1 Metodval 
Vi har valt att använda en fallstudie som metod för den empiriska studien, en 
semistrukturerad intervju för datainsamlingen och en cross-case-analys för att analysera 
det empiriska materialet. Nedan beskriver vi kortfattat vad respektive metod innebär och 
varför vi väljer att använda dem. 

2.1.1 Studiemetod 
Skillnaden mellan olika studiemetoder är att dessa har avvikande sätt att samla in och 
analysera verkliga bevis, de följer sin egen logik. Alla metoder har sina egna fördelar och 
nackdelar och sina egna sätt att beskriva de uppställda frågorna. När man ska välja 
forskningsmetod finns det vissa situationer på vilka alla forskningsmetoder passar och 
vissa situationer där endast en eller ett par metoder går att använda. (Yin, 2003) 
 
När det gäller fallstudien som metod är den speciellt lämpad för situationer där man ska 
svara på frågor av typen ”Hur ” och ”Varför” och där forskaren har liten eller ingen 
kontroll över de samtida händelser som påverkar målet för studien. Fallstudien är också 
lämplig när man vill undersöka ett samtida fenomen inom ett verkligt sammanhang där 
gränsen mellan fenomenet och sammanhanget är oklart. (Yin, 2003)  
 
Förutsättningen för den här uppsatsen var att vi skulle göra en fallstudie vilket innebar att 
metoden redan var given. Vår uppgift blev därmed att hitta en forskningsfråga som 
passade in på en fallstudie, det vill säga en fråga av typen ”Hur” eller ”Varför”. 

2.1.2 Datainsamlingsmetod 
Man skiljer på två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen, kvalitativa 
eller kvantitativa metoder. Detta görs med utgångspunkt från den information man 
undersöker. Informationen klassas som antingen mjukdata eller hårddata. För mjukdata 
passar en kvalitativ undersökningsmetod bäst och för hårddata en kvantitativ. Skillnaden 
mellan dessa ligger i hur man använder siffror och statistik. (Holme och Solvang, 1991) 
 
En kvantitativ metod är noggrant formulerad och strukturerad. Det finns få eller inga 
möjligheter att göra avsteg från mönstret man satt upp på förhand och metoden är i långt 
större utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Med en kvantitativ metod 
begränsas även respondentens svarsmöjligheter genom att forskaren i förväg fastställer 
vilka svarsalternativ som är tillåtna. (Holme och Solvang, 1991) 
 
En kvalitativ metod innebär att man inte har någon högre grad av formalisering. Här har 
man primärt ett förstående syfte och målet är inte att nå en generell giltighet. Det centrala 
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i denna metod är att genom olika sätt samla information för att få en djupare förståelse av 
det problem man studerar. (Holme och Solvang, 1991) 
 
Vi kommer att göra en kvalitativ studie. Som datainsamlingsmetod kommer vi att göra 
semistrukturerade intervjuer, utan fasta svarsalternativ. Intervjuerna ska vara öppna för 
att respondenterna ska få möjlighet att uttrycka sig fritt. Frågorna kommer att grupperas i 
teman och följdfrågor ska ställas där förtydliganden behövs. Vid vissa teman kommer 
kvantitativa frågor att ställas eftersom det förenklar analysen.  

2.1.3 Analysmetod 
En analysteknik som är lämplig vid en multipel fallstudie är en Cross Case-analys. 
Tekniken kan endast komma ifråga om en fallstudie har minst två fall, fler är dock att 
föredra eftersom det stärker analysen. Cross Case-analys kan utföras även om de olika 
fallen utförts individuellt antingen vid ett tidigare skede eller i samband med den utförda 
studien. Varje fall behandlas separat och resultaten från de olika fallen kopplas samman 
med hjälp av matriser eller ”word tables”. Matriserna används för att identifiera mönster 
mellan de olika fallen. En stor fara när man utför den här typen av analys är att 
undersökningen av matriserna kommer att bygga på egna argument det vill säga att det 
inte finns några siffror att grunda sina beslut på. (Yin, 2003) 
 
Analysen av det empiriska materialet kommer att utföras med en Cross Case-analys där 
materialet jämförs med hjälp av matriser. Vår avsikt är att identifiera mönster mellan de 
olika undersökningsenheterna för att sedan utifrån detta dra slutsatser om de åtgärder 
företagen har vidtagit för att skydda sig, i den mån det är möjligt. 

2.2 Tillvägagångssätt 
Avsikten är att utifrån litteraturstudier och internet utöka vår kunskap inom 
problemområdet. Med utgångspunkt från detta ska sedan ett antal frågor formuleras och 
används vid insamlandet av det empiriska materialet. När frågorna är utformade kommer 
undersökningsenheter och respondenter som passar för studien att identifieras och den 
empiriska studien ska ske enligt den datainsamlingsmetod som beskrivs i uppsatsen. 
Materialet kommer att analyseras enligt den analysmetod som framställts och utifrån 
analysen kommer ett antal slutsatser att dras. Det kommer även att redovisas en kritisk 
granskning av den utförda studien. 

2.2.1 Val av undersökningsenheter 
Det finns två grundläggande typer av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Icke-sannolikhetsurval är den urvalsmetod som används mest i fallstudier. Det finns ett 
antal olika sätt att göra ett icke-sannolikhetsurval (Merriam, 1994). Vi har valt att 
använda ett kriterierelaterat urval. Med ett kriterierelaterat urval menas att man först 
beskriver kriterierna som krävs för att en enhet ska inkluderas i undersökningen, sedan 
söker man reda på ett urval som passar dessa kriterier (Merriam, 1994).  
 
För att inkluderas i undersökningen har vi satt upp tre kriterier. Företaget skall ha mellan 
2 och 15 anställda, eftersom större företag kan vara mer restriktiva när det gäller att 
besvara frågor avseende säkerhet. Företaget ska vara uppkopplat till Internet eftersom 
exponering av de hot som internet medför är huvudämnet i studien. Företaget ska vara 
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antingen ett återförsäljarföretag eller ett kunskapsföretag då vi vill se om det finns 
skillnader mellan olika typer av företag avseende informationsberoende, kunskap om hot 
och åtgärder samt vilka åtgärder man vidtagit för att skydda sig.  
 
Vår avsikt är att med telefonkatalogen som utgångspunkt välja ett antal företag i 
Piteåområdet som vi tror passar in på våra uppsatta kriterier. Sedan ska vi via personliga 
besök fråga respondenterna om de har möjlighet att vara med i studien. Vår förhoppning 
är att hitta åtta företag, fyra i varje kategori, eftersom vi anser att det skulle vara ett 
lämpligt antal respondenter utifrån omfattningen av studien. 

2.2.2 Val av respondenter 
Respondenter på de utvalda företagen skall vara de som ansvarar för företagens IT-
system. Vi kommer även att inkludera företag som har valt att leja bort bedömning av 
skyddsbehov och val av metoder och utrustning för sitt skydd. Anledningen till detta är 
att det är de vidtagna åtgärderna som vi intresserar oss för. 

2.2.3 Empiriska studiens genomförande 
Vi kommer att vid intervjutillfället använda bandinspelning för att fånga intervjun i sin 
helhet. En bandinspelning medför att respondenten inte behöver vänta på att forskaren 
ska hinna skriva ned sina svar. Vår förhoppning är att samtliga respondenter ställer upp 
på en bandad intervju men detta är inte ett krav för att vara med i studien. Vi förutsätter 
att vi hinner skriva ned det som sägs och att det inte påverkar studiens validitet om 
respondenterna inte vill bandas. Förhoppningen är också att respondenterna och företagen 
vill ställa upp med namn i rapporten men även här är detta inte ett krav utan en önskan. 
Vi förväntar oss anonymitet eftersom studien handlar om säkerhet och det är förståeligt 
att man inte vill skylta sin säkerhetsnivå men respondenterna kommer att få välja. Om 
inte alla företag ställer upp med namn kommer samtliga företag att framställas som 
anonyma för att de företag som inte kräver anonymitet ska framställas som säkra företag. 

2.3 Validitet 
För att uppnå god validitet ska man använda många informationskällor. Det kan handla 
om att läsa dokumentation, observera eller utföra intervjuer med flera respondenter inom 
samma företag. Detta för att studien ska bli så objektiv som möjligt. Ett kompletterande 
sätt att höja studiens validitet är att skapa en kedja av bevis genom hela rapporten. 
Läsaren ska kunna följa varje steg från frågeställning till bevis, vilket även höjer studiens 
reliabilitet. En studies validitet kan också höjas genom att låta informatören läsa 
rapporten och rätta till eventuella misstolkningar. (Yin, 2003) 
 
För att höja validiteten kommer vi att intervjua respondenterna på ett objektivt sätt. 
Intervjuerna kommer att bandas vilket gör att personliga tolkningar minskas. När det 
gäller att skapa en kedja av bevis så kommer rapporten att innehålla en röd tråd där varje 
steg redovisas noggrant från forskningsfråga till slutsats.  
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2.4 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas att forskarna ska dokumentera sitt tillvägagångssätt så att andra 
forskare ska kunna utföra exakt samma studie och då också komma fram till samma 
resultat som i ursprungsstudien (Yin, 2003).  
 
För att höja reliabiliteten i uppsatsen dokumenterar vi noga alla steg vi tar genom arbetet 
och den intervjumall som ligger till grund för den empiriska studien ska inkluderas i 
rapporten som en bilaga. Dessutom ska de utskrivna intervjuerna, i sin helhet, inkluderas 
som bilagor för att visa hur vi gått tillväga för att samla det empiriska materialet. 
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3 Teori 
I följande kapitel behandlar vi de teorier som vi anser är relevanta för vårt arbete. Vi 
börjar med att ta upp teorier kring informationsklassificering och beskriver hur detta har 
betydelse för säkerheten vid en Internetuppkoppling. Sedan följer teorier om ett nätverks 
topologi då utformningen av ett nätverk kan göras på olika sätt och med olika 
beståndsdelar. Slutligen följer två avsnitt som beskriver de hot som en 
Internetuppkoppling medför och vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda sig mot 
dessa hot. 

3.1 Informationsklassificering 
För att kunna gruppera företagen utifrån information har vi tagit med teorier om 
informationsklassificering. Dessa beskriver varför informationen måste skyddas och vilka 
krav som ställs på de olika grupperna av information som finns i ett företag 
 
Målet med informationsklassificering är att säkerställa att informationstillgångar får en 
lämplig skyddsnivå. Information bör klassificeras för att ange behov, prioritet och grad av 
skydd. Information är känslig och kritisk i varierande grad och vissa 
informationstillgångar kan behöva utökat skydd eller särbehandling. Ett system för 
informationsklassificering bör användas för att definiera ett lämpligt antal skyddsnivåer 
och anvisa behov av särskild hantering (TK99 AG6, 2002). 
 
Syftet med informationsklassificering är att fastställa i vilken omfattning informationen i 
ett företag behöver skyddas, det vill säga fastställa säkerhetskraven. 
Informationsklassificering ska ge underlag för att fastställa de skydd som behövs, det vill 
säga skyddsnivå. Informationsklassificering är en delprocess i arbetet med IT-säkerhet. 
Skälet till att informationen behöver skyddas kommer från olika krav (Statskontoret, 
1997:29b):  
 

• lagar, tillexempel datalagen, sekretesslagen 
• säkerhetskrav, tillexempel föreskrifter från försvarsmakten eller myndigheter 
• övriga krav, tillexempel ekonomiska krav inom företag eller medborgare som ska 

ha tillgång till information. 
 

Vid informationsklassificering ska utgångspunkten vara att olika informationsslag ska 
relateras till lagstiftningens, olika intressentgruppers och den berörda verksamhetens 
krav. Tillvägagångssättet vid klassificering är att informationen bedöms utifrån krav 
inom fyra områden, riktighet, tillgänglighet, sekretess och spårbarhet (Statskontoret, 
1997:29b). 

3.2 Nättopologi– ett nätverks uppbyggnad och komponenter  
Utformningen av ett nätverk och vilka komponenter som det ska bestå av har en 
betydelse för säkerheten i ett företagsnätverk. Vissa komponenter och topologier erbjuder 
funktionalitet och struktur som begränsar och förhindra bland annat intrång och 
avlyssning. Vi har valt att ta med teorier om nätverk för att kunna jämföra om de företag 
som ingår i empirin använder de komponenter och sammansättning av komponenter som 
föreskrivs av teorierna för ett säkert nätverk. 
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Nätverk kan delas in i tre olika grupper: lokala nätverk(LAN, Local Area Network), 
vilket vi kommer att behandla, globala nätverk(WAN, Wide Area Network) och 
Metropolitan Area Network(MAN).  
 
LAN används normalt i en enstaka byggnad för att koppla ihop datorer, terminaler och 
yttre enheter så att man kan dela på resurserna, såväl utrustning som programvara och 
data. (Jensen, Gielstrup, Berti – Datakommunikation) Genom att man i ett nätverk kan 
dela på resurserna är det möjligt att dela på en Internetanslutning. Detta medför en ökad 
säkerhet genom att antalet vägar in i systemet, som behöver skyddas, minskar.  
 
I större nät är det vanligt att använda sig av en server för att administrera nätet, för att 
hålla reda på gemensamma program och filer, hantera utskrifter på skrivare etc. De 
övriga datorerna i nätverket fungerar då som klienter, dvs de utnyttjar serverns filer och 
tjänster, men de kan inte komma åt filer i de andra arbetsstationerna. Denna 
nätverkslösning kallas client-server (bild 1.).  
 
I mindre, enklare nätverk kan man avstå från en speciell server och istället låta alla 
ingående datorer dela på sina resurser. Denna nätverkslösning kallas peer-to-peer och det 
är ett enkelt och billigt sätt att sätta upp ett nätverk, dock medför det en sämre säkerhet i 
och med att de resurser som delas ut är åtkomliga i hela nätverket. (Erikson, Fahlgren, 
Lingefjärd – Datalogi)  
 
 

       

Router

Arbetsstation

Server

Arbetsstation

Arbetsstation

Brandvägg

Internet
Switch

Webserver

 
 
Bild 1 Exempel på client-server nätverk 
 
I ett nätverk kan det ingå flera komponenter. Många av dessa komponenter har 
funktionalitet som gör nätverket säkrare genom att exempelvis dela upp det i domäner 
som försvårar otillåten kommunikation. De vanligaste komponenterna och deras 
funktioner är: 
 
Server –  en dator som tillhandahåller tjänster i nätet, kan finnas en eller flera med 
 olika uppgifter, filserver, printerserver, webserver med mera (Erikson, 
 Fahlgren, Lingefjärd – Datalogi). 
 
Arbetsstation - dator som används som arbetsplats 
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Repeaters -  används för att förstärka signalerna i nätverk med långa avstånd. (Erikson, 
 Fahlgren, Lingefjärd – Datalogi) 
 
Hubb -  används för att ansluta datorer till ett nätverk, förstärker signaler och 

skickar meddelandet till alla anslutna enheter, inklusive tillbaka till den 
sändande enheten. (Erikson, Fahlgren, Lingefjärd – Datalogi) 

 
Brygga -  Kan sammankoppla nätverk av olika typer, lägger upp ett adressregister 

och skickar meddelanden enbart till rätt adress i nätverket. Genom att 
använda sig av en brygga kan ett nätverk delas in i domäner vilket ger en 
ökad  säkerhet. Detta medför att om ett system blir genombrutet så är det 
enbart kommunikationen i den domän som innehåller det genombrutna 
systemet som kan övervakas av en inkräktare. (Brenton, Hunt, 2001) 

 
Switch -  En switch är  en kombination av en hubb och en brygga. Den förstärker 

signaler men har även kontroll på vilken dator ett meddelande ska skickas 
till och skickar endast dit. Medan en brygga delar in ett nätverk i domäner 
så blir varje enskilt kommunikationspar en enskild domän med hjälp av en 
switch. Detta medför att om ett system blir genombrutet så är det enbart de 
sessioner som utförs av det genombrutna systemet som kan övervakas av 
en inkräktare. (Brenton, Hunt, 2001) 

 
Router -  En router gör tre saker: Den dirigerar nätverkstrafik baserat på 

förutbestämda regler och routingtabeller. Den kopplar ihop nätverk av 
olika typ. Den erbjuder möjligheten att neka eller blockera otillåten trafik. 
Detta kan åstadkommas genom filtreringskommandon som begränsar 
vissa protokoll eller genom användning av accesslistor som kontrollerar 
vilka IP-adresser som tillåts passera. Routers används ofta i det yttre 
försvaret, de är också en huvudkomponent i de flesta VPN-konfigurationer 
(Canavan, 2001). Mer om Routers i kapitel 3.5.3 (Åtgärder och hot som de 
bemöter). 

 
Brandvägg - Det finns både mjukvaru- och hårdvarubrandväggar. Som 

nätverkskomponent avses hårdvarubrandvägg. De grundläggande 
funktionerna en brandvägg har är att fungera som en dörr mellan ett yttre 
och ett inre nätverk genom vilken all trafik, från och till nätverket, skall 
passera och endast låta godkänd trafik passera. (Canavan, 2001). Mer om 
brandväggar i kapitel 3.5.3 (Åtgärder och hot som de bemöter).  

3.3 Företags användning av internet 
I följande avsnitt beskriver vi på vilka olika sätt företag kan använd internet. 
Användandet av internet påverkar vilka hot som företaget kan bli utsatt för. 
 
År 2001 använde företag i Sverige internet för att söka information (79% av alla företag), 
finansiella transaktioner (58%), analys av konkurrenter, rekrytering av personal, ladda 
ner digitala produkter och tidskrifter samt utföra elektroniska betalningar(42%).( Kopf, 
2002) 
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Möjligheten att kommunicera med elektronisk post relativt oberoende av tid och rum, är 
en annan stor fördel med internet. Man kan till exempel skicka ett brev till USA, när det 
är natt där. Brevet förmedlas omedelbart och letar sig fram till adressatens e-postlåda, där 
det ligger och väntar på att bli läst. Transporten över internet går vanligtvis mycket 
snabbt och på ett par sekunder har mottagaren brevet tillgängligt, var som helst i världen. 
(Datalogi, 2000) 

3.4 Hot vid Internetuppkoppling 
Vi har valt att ta med teorier om de hot som en Internetuppkoppling medför för att 
förtydliga vilka hot vi avser, på vilket sätt dessa hot kan drabba ett företag och vilken 
skada de kan leda till. 
  
Hot är någon form av handlingar eller händelser som kan skada ett företags IT-resurser. 
De olika hoten som finns mot ett företags IT-resurser kan delas in i fysiska, logiska och 
mänskliga/organisatoriska hot (Mitrovic, 2001). Av dessa olika typer av hot är det de 
logiska hoten som uppstår genom att ett företag ansluter sig till Internet som behandlas i 
uppsatsen.  
 
Logiska hot är kopplade till programvaran i IT-systemen (operativsystem, tillämpningar, 
databaser och liknande) dessa innebär exempelvis någon form av olaglig inloggning som 
leder till obehörig åtkomst. Andra logiska hot är systemattacker och olika typer av 
modifieringar av IT-resurser på grund av exempelvis virus och maskar. Dessa hot kan på 
olika sätt leda till allvarlig skada i tillgängligheten, integriteten, spårbarheten och 
sekretessen av ett företags informationstillgångar. Nedan följer en beskrivning av de olika 
typerna av logiska hot. (Mitrovic, 2001) 
 
Modifiering av IT-resurs  
Till den här gruppen av hot hör virus, maskar, trojaner och hybrider. Ett virus är ett 
parasitprogram som inte kan fungera självständigt, det är ett kodavsnitt eller ett program 
som är självpropagerande, det vill säga att det ser till att sprida sig själv. Det behöver ett 
värdprogram för att fungera. Viruset ”kopplar ihop” sig med värdprogrammet. Virus kan 
skada eller förändra data direkt, eller så kan de försämra systemets funktion genom att ta 
över systemresurser, vilka då blir otillgängliga för berättigade användare. Ett virus sprids 
när ett infekterat program exekveras (körs) eller när en infekterad fil skickas till någon, 
vanligen i form av en bifogad fil till ett e-post. Det finns olika typer av virus beroende på 
vilken del av systemet de infekterar. (Canavan, 2001). 
 
En mask är ett självständigt program som oftast är konstruerat att sprida kopior av sig 
själv på infekterade system och att söka nya system att infektera via tillgängliga nätverk 
(Canavan, 2001). Masken reproducerar sig själv gång på gång. Till slut har masken 
reproducerat sig själv så många gånger att en dator eller ett nätverk slås ut. En annan 
skillnad mot virus är att en mask inte gör några ändringar i andra program eller filer 
(Mitrovic, 2001). 
 
Maskar är program som kopierar sig själva från system till system utan hjälp av ett 
värdprogram eller en värdfil. Detta är i motsats till virus som kräver ett infekterat 
värdprogram eller en infekterad värdfil. Maskar finns vanligen inne i andra filer, ofta 
Word- eller Excel-filer. Det är skillnad mellan hur maskar och virus använder sig av 
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värdfiler. Vanligen släpper en mask iväg ett dokument som har en kopia av masken i sig. 
Hela dokumentet färdas från dator till dator och därmed är hela dokumentet att betrakta 
som en mask (Internet 1). 
 
Trojanska hästar är bedragarfiler som påstår sig vara något önskvärt men istället är något 
skadligt. En viktig skillnad mellan trojaner och virusprogram är att trojaner inte replikerar 
sig själva. Trojaner innehåller elakartad kod som, när den körs, förorsakar förlust eller 
stöld av data. För att en trojan skall spridas måste man aktivt tillåta dem in i systemet, 
genom att exempelvis öppna en bifogad fil till ett e-postmeddelande, eller ladda hem och 
köra en fil från Internet (Internet 1). 
 
En trojan gömmer sig i, eller förkläder sig till, ett vanligt program. Detta kan 
åstadkommas genom att antingen ersätta eller modifiera ett befintligt program. Trojanen 
fungerar ofta på samma sätt som det vanliga programmet men utför också en annan 
funktion, som att till exempel registrera känslig information eller förse 
programmet/systemet med en bakdörr. Ett exempel på en vanligt förekommande typ av 
trojan är en lösenordsregistrerare. Ett sådant program är designat att se ut som den 
vanliga inloggningsvyn, men ger vid inloggningsförsök ett felmeddelande och en 
uppmaning att försöka igen. Då har användarnamn och lösenord registrerats, den 
ordinarie inloggningsvyn aktiveras och användaren kommer in i systemet (Canavan, 
2001). 
 
Hybrider, kombinerar självpropageringsegenskapen hos en mask med applikationers 
svagheter och utför attacken (Internet 4). Dessa hybrider suddar ut skillnaderna mellan 
maskar och virus, ett exempel är Melissa-viruset som under 1999 attackerade många 
användare av Microsoftprodukter. Det spreds som en bifogad fil till ett e-
postmeddelande, men viruset spreds också som en aktiv process initierad av viruset 
självt. Det var inte ett passivt virus som skickades vidare av omedvetna användare enbart 
(Canavan, 2001). 
 
Intrång 
Till den här typen av hot hör spoofing och lösenordsknäckning. Spoofing är en form av 
olaglig inloggning som leder till intrång. Spoofs betecknar en bred kategori av hot. Det 
handlar om att någon förfalskar sin identitet eller uppträder med någon annans identitet 
för att få tillgång till ett nätverk eller samla information för något annat, otillåtet, syfte 
(Canavan, 2001). 
 
Lösenordsknäckning kallas ibland för uppslagsverksbaserad attack och kan leda till en 
form av intrång. Lösenordsknäckare är program som avkodar lösenordsfiler. 
Lösenordsknäckningsprogram finns tillgängliga för de flesta nätverks- och 
operativsystem. De kan dechiffrera lösenordsfiler genom att använda samma algoritm 
som används för att skapa krypterade lösenord. De använder sig ofta av ett uppslagsverk 
med kända fraser och ord, vilka också krypteras med lösenordsalgoritmen. 
Lösenordhackaren jämför varje post i lösenordsfilen med varje post i uppslagsverksfilen 
för att hitta några matchande poster. När en match funnits har ett lösenord hittats 
(Canavan, 2001). 
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Systemattacker (Denial of Service (DoS))  
Denial of service är en attack som är skapad för att hindra ett datasystem att utföra sina 
normala tjänster. Det som DoS-attackerna vanligen riktar sig mot är ett nätverks 
bandbredd eller anslutning. När bandbredden attackeras så översvämmas nätverket med 
trafik så att alla tillgängliga resurser blir upptagna och därmed hindras normala användare 
att utföra sina uppgifter. När anslutningen attackeras skickas en så stor mängd 
förfrågningar till anslutningen att operativsystemets alla resurser blir upptagna och 
datorsystemet kan därmed inte betjäna normala användares förfrågningar (Internet 3). 
 
En DoS-attack utförs vanligen i form av ett distribuerat DoS (DDoS). Ett distribuerat 
DoS använder många datorer för att utföra ett koordinerat DoS mot ett eller flera mål. 
Genom att använda klient/server teknologi kan angripare öka effektiviteten av en DoS-
attack genom att använda resurser från flera ovetande datorer som fungerar som 
plattformar för attacken. Typiskt för ett DDoS är att ett huvudprogram installeras på en 
dator med ett stulet konto. Huvudprogrammet kommunicerar med ett antal agentprogram 
som är installerade var som helst på Internet. Agenterna påbörjar attacken när de får ett 
kommando från huvudprogrammet. Genom att använda klient/server teknologin kan 
huvudprogrammet starta hundratals eller till och med tusentals agenter inom någon 
sekund (Internet 3). 
 
Trots allt detta är den enklaste och mest effektiva lösningen för att förhindra ett DDoS en 
global gemensam handling för att säkra Internet. Det första steget i processen är att 
kontrollera företagets datorer så att de inte används som en plattform för ett DDoS. Detta 
är inte bara gott medborgarskap utan det fungerar även som ett skydd mot anklagelser om 
att ett företags system används som en plattform vid ett DDoS (Internet 3). 
 
Avlyssning  
Nätverks- eller paketavlyssning kallas det när någon avlyssnar ett nätverks trafik i syfte 
att samla information som kan användas vid en attack. Med rätt verktyg kan en hackare 
övervaka ett nätverks alla paket för att komma över lösenord eller IP-adresser. Det finns 
både kommersiella produkter och andra vanliga verktyg för att åstadkomma detta. 
Lösenordsavlyssning är särskilt ett hot för dem som loggar in på Unix-system över ett 
nätverk då Telnet eller rlogin oftast används. Ingen av dessa programvaror använder sig 
av krypterade lösenord. Novel och Win NT krypterar sina lösenord (Canavan, 2001). 
 
Portskanning 
På samma sätt som en inbrottstjuv spanar in potentiella butiker att bryta sig in i så samlar 
en hackare information om potentiella system att attackera. Ett verktyg som hackare ofta 
använder sig av för att göra den här typen av rekognosering är portskanning. Ett 
portskanningsprogram är ett program som lyssnar av välkända portnummer för att se 
vilka tjänster som körs på ett system för att identifiera tjänster som kan utnyttjas för att 
bryta sig in i systemet. Det finns många portskanningsprogram på Internet (Canavan, 
2001). 
 
Bluffvirus (Virus Hoax) 
Bluffvirus (Virus Hoax) är ett meddelanden som nästan alltid skickas via e-post och som 
i praktiken inte är något annat än ett kedjebrev. De flesta av dessa brev innehåller 
information om något nytt virus som uppkommit och som orsakar stor skada på din dator. 
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Informationen beskriver vidare någon fil som ska plockas bort och hur man hittar den 
filen samt en uppmaning att skicka vidare varningen till alla du känner. Meddelandet är 
en bluff och sannolikt anges någon systemfil som behövs för att datorn ska fungera som 
den fil som ska plockas bort. Ofta anges också att befintliga virusprogram inte kan hitta 
viruset på grund av att det är nytt. Det här meddelandet är i sig ofarligt men om man 
följer instruktionerna är sannolikheten stor att man själv orsakar skada i sitt system 
(Internet 1). 
 
Inget antivirusföretag kan enligt uppgift ännu hantera viruset, trots att det inte tar mer än 
ett par minuter att lägga in skydd mot nya virus. Brevet innehåller många versaler och 
utropstecken. Man hänvisar ofta till stora företag som Microsoft eller IBM. Man 
uppmanas att sända brevet vidare till så många personer som möjligt. På dessa punkter 
kan man enkelt själv avgöra om varningen man fått är falsk eller inte. Det är värt att 
komma ihåg att äkta virusvarningar extremt sällan distribueras via e-post. Det bästa är att 
ignorera dessa brev och inte sända dem vidare (Internet 5). 

3.5 Åtgärder för att möta hot 
Följande avsnitt behandlar teorier om hur man kan möta de hot som beskrivits i 
föregående avsnitt. Skillnaden mellan yttre och inre skydd beskrivs först. Därefter på 
vilken nivå åtgärder kan fungera genom att förhindra, upptäcka eller åtgärda hot. 
Slutligen beskriver vi mera detaljerat de olika åtgärderna man kan vidta för att skydda 
sig. 

3.5.1 Yttre och inre skydd 
Skydd för att möta hoten från ett yttre nätverk (Internet) delas ofta in i ett yttre skydd 
(skalskydd, perimeterförsvar) och ett inre skydd (försvar på djupet). De flesta företag 
väljer att endast införa ett yttre skydd, vanligen brandväggar och routers, som är 
designade för att övervaka och kontrollera trafiken mellan det betrodda interna nätverket 
och det obetrodda externa nätverket (Internet). Den här typen av skydd släpper förr eller 
senare igenom någon/något och då är resten av systemet öppet för attack (Canavan, 
2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2 . Yttre och inre skydd av ett nätverk. (Fritt efter beskrivning av Canavan (2001)) 
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Ett inre försvar eftersträvar säkerhet genom att övervaka och skydda varje individuellt 
system. Den här strategin innebär även att man har ett yttre skydd men att det interna 
systemet inte enbart är beroende av det, utan att varje enhet har ett eget skydd. Med det 
här angreppssättet kan exempelvis en del av systemet angripas men skadan kanske 
förhindras att drabba hela systemet (bild 2), (Canavan, 2001). 

3.5.2 Förhindra, upptäcka eller åtgärda 
Åtgärder som företag kan vidta för att skydda sig mot eventuella hot brukar indelas i 
åtgärder för att förhindra, upptäcka eller åtgärda. Grunden i skyddet utgörs av åtgärder 
för att förhindra att en svaghet utnyttjas. Det är enklare, mera effektivt och mera 
ekonomiskt att förhindra ett säkerhetsgenombrott än att försöka upptäcka eller åtgärda det 
(Canavan, 2001). 
 
När man vidtagit åtgärder för att förhindra skador från hot är det lämpligt att försöka 
införa åtgärder för att upptäcka eventuella säkerhetsgenombrott, i fall de förhindrande 
åtgärderna blir genombrutna. Det är viktigt att säkerhetsgenombrott upptäcks i ett tidigt 
skede då så lite skada som möjligt har åstadkommits. Det underlättar även för 
återställningsåtgärderna.  
 
Nästa steg är att införa rutiner för att åtgärda ett säkerhetsgenombrott. Dessa rutiner bör 
beskriva vilka åtgärder som ska vidtas och vem som skall vidta dem.  
  
De svagheter som finns i en organisations system tillsammans med de hot som existerar 
utgör hotbilden mot en organisations informationssäkerhet. För att möta dessa hot 
behöver företagen ha vidtagit åtgärder för att förebygga, upptäcka och åtgärda skador. 
Nedan följer en beskrivning av åtgärder och hot som de bemöter. 

3.5.3 Åtgärder och hot som de bemöter 
Antivirusprogram 
Ett antivirusprogram är ett program som är tillverkat för att förhindra, upptäcka och 
åtgärda olika typer av virus, maskar, trojaner och hybrider. Programmen ställs in för att 
kontrollera det som laddas ned från Internet som till exempel bifogade filer i e-post eller 
filer som exekveras. Antivirusprogrammen kan upptäcka alla virus som den känner till 
men de har tyvärr begränsad förmåga att upptäcka nya virus. Vanligen fungerar 
virusprogram genom igenkänning av ”signaturen” hos kända virus genom att, vid 
kontroll, jämföra filernas signaturer med signaturer i en databas. Databasen måste 
uppdateras kontinuerligt för att ge ett fullgott skydd. Om ett system har blivit infekterat 
så kan ofta antivirusprogrammen reparera de infekterade filerna. Ibland kan det dock vara 
nödvändigt att ladda ned speciella program som åtgärdar de infekterade filerna. Alla virus 
går inte att åtgärda när de fått fäste i datorn (Canavan, 2001). 
 
Backup  
En av huvudbeståndsdelarna vid informationssäkerhet är att säkerställa informationens 
tillgänglighet. Detta åstadkoms bäst genom redundans av data, det vill säga att man har 
samma data lagrad på flera ställen. Det kan göras på olika sätt men det vanligaste är 
diskspegling, RAID eller streaming (bandbackup), (Canavan, 2001). 
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Backup möter i någon mån alla typer av hot för om ett system blir smittat, information 
förstörd eller oåtkomligt på något sätt så medför backup att data kan återställas förutsatt 
att inte backupen också har förstörts.  
 
Brandvägg 
En brandvägg är en fundamental komponent i varje yttre försvar. Det finns både 
hårdvaru- och mjukvarubrandväggar. Brandväggen placeras vanligen mellan två nätverk, 
ett yttre osäkert nätverk (Internet) och det interna nätverket. De grundläggande 
funktionerna en brandvägg har är att fungera som en dörr genom vilken all trafik, från 
och till nätverket, skall passera och endast låta godkänd trafik passera. Den skall också 
vara immun mot genomträngning och kompromettering. ”Ett företag som har någon 
information som man är rädd om bör aldrig ansluta till Internet utan en brandvägg.” 
(Canavan, 2001).  
 
En brandvägg kan förhindra och upptäcka hot. Den fungerar som ett skydd för ett 
företags nätverk mot olika typer av intrång från det externa nätverket. En brandvägg 
sparar också loggar över all aktivitet som passerar eller försöker passera genom 
brandväggen och koppla upp sig mot det interna nätet. Loggfilerna kan användas för att 
identifiera onormala aktiviteter. En brandvägg ger dock inget fullständigt skydd utan kan 
passeras med olika metoder, men det erbjuder ändå en första yttre skyddsmekanism. En 
brandvägg behöver konfigureras (ställas in) och övervakas för att fungera på ett 
tillfredställande sätt. För detta finns två vanliga angreppssätt. Det ena är att neka passage 
för allt som inte uttryckligen har getts tillåtelse att passera medan det andra är det 
omvända, det vill säga att tillåta passage för allt som inte uttryckligen ska nekas passage 
(Rubin, 2001). 
 
De logiska hot en brandvägg bemöter är olika typer av portskanning och intrång från 
hackare som vill komma åt företagets interna system. En brandvägg kan också leda till 
upptäckt av eventuella trojaner som försöker koppla upp sig inifrån systemet mot 
Internet, förhindra Spoofs och att det egna systemet används vid DDoS-attacker. Genom 
att brandväggen sparar loggar finns också möjlighet att upptäcka vissa typer av 
avlyssning och portskanning (Rubin, 2001)(Canavan, 2001). 
 
Intrusion Detection System (IDS) 
Ett IDS är ett system som kontrollerar all trafik på det interna nätverket. IDS:et känner till 
ett antal mönster för vad som är vanligt för trafiken och känner till alla de senaste 
mönstren för attacker. IDS:et kontrollerar om trafiken följer mönstren eller avviker från 
mönstren. Om trafiken avviker från de kända mönstren eller stämmer överens med ett 
attackmönster så larmar IDS:et till nätverksadministratören att något är ovanligt och 
därmed har man möjlighet att kontrollera om det nya mönstret är tillåtet. Ett IDS har 
begränsningar, det är ofta svårt att hinna med att uppdatera sitt IDS med alla de olika 
mönstren som inkräktare kan tänkas använda. Inkräktarna ligger alltid steget före 
dessutom så kan en DoS-attack slå ut ett företags IDS (Brenton, Hunt, 2001). 
 
Ett IDS installerar man för att upptäcka om det förekommer någon ovanlig aktivitet. På 
detta sätt kan systemet larma om en hackare har kommit in i systemet genom Spoofing 
och man kan se vilken skada den har åstadkommit. Ett annat hot som ett IDS kan lösa är 
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portskanning eftersom all aktivitet loggas i filer som sedan kan kontrolleras. Man kan på 
detta sätt avgöra om man är ett potentiellt mål för en attack (Rubin, 2001).  
 
En skillnad mellan en brandvägg och ett IDS är att ett IDS endast upptäcker, medan en 
brandvägg både upptäcker och förhindrar. En annan skillnad är att ett IDS kontrollerar 
trafiken inom ett nätverk medan en brandvägg bara kontrollerar inkommande 
trafik.(Rubin, 2001) 
 
Kryptering 
Kryptering är ett antal tekniker som används för att omvandla information till ett 
alternativt format som senare kan ändras tillbaka till ursprungsformatet. Det alternativa 
formatet skapas genom att använda en krypteringsalgoritm och en krypteringsnyckel och 
blir på detta sätt oläsligt. Krypteringsalgoritmen är helt enkelt en matematisk formel som 
appliceras på den information man vill kryptera. Krypteringsnyckeln används för att 
skapa en unik kryptering varje gång (Brenton, Hunt, 2001).  
 
Kryptering används i två avseenden, att skydda informationen från att avlyssnas och att 
skydda informationen från att förändras eller förstöras (Brenton, Hunt, 2001). Man 
använder kryptering när informationen är av sådan art att det är viktigt att ingen 
utomstående får läsa informationen. Kryptering löser många av de logiska hot som vi har 
räknat upp tidigare i uppsatsen. Eftersom det inte går att avlyssna den kommunikation 
som skickas krypterat så får hackare svårt att ”spoofa” eller lura användaren. De 
krypterade meddelandena innebär också att det är svårt för hackare att läsa av lösenord 
som skickas över nätet utan den korrekta algoritmen och nyckeln.  
 
Lösenordspolicy 
Lösenord används av nästan alla system och nätverk som första, och enda, identifierings- 
och autentiseringsmetod av användare. Det här är kanske den vanligaste, och svagaste, 
länken i de flesta säkerhetsåtgärder som företag vidtar. Det finns dock ett antal åtgärder 
man kan vidta för att minska de risker som är associerade med lösenord. Man skall 
undvika att använda vanliga ord, namn och liknande i sina lösenord. Säkerheten ligger i 
antalet möjliga kombinationer som kan uppnås. Genom att blanda stora och små 
bokstäver med siffror och symboler i långa lösenord fås den bästa säkerheten mot att 
lösenord kan knäckas. (bild 3) (Mitrovic, 2001).  

Bild 3 . Antalet möjliga kombinationer 
 

 

2 bokstäver - 676 kombinationer 
4 bokstäver - 456 976 kombinationer 
7 bokstäver – 8 miljarder kombinationer 
7 bokstäver och nummer – 78 miljarder kombinationer 
6 bokstäver, nummer och symboler – 98 miljarder kombinationer 
7 bokstäver, nummer och symboler – 6 700 miljarder kombinationer 
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Router 
En router är en mjukvara eller hårdvara som fungerar som en fördelare av den trafik som 
går mellan nätverk och brukar placeras mellan det interna nätverket och Internet, utanför 
en brandvägg om sådan finns. Routers är en komponent i det yttre försvaret. Dess uppgift 
är främst att skicka trafiken till rätt adress men även att koppla ihop olika typer av 
nätverk samt att möjligheten finns att begränsa otillåten trafik. Routern har därmed en 
funktion att fylla i säkerhetsarbetet då den kan ställas in att begränsa access både till och 
från olika adresser på ett liknande sätt som en brandvägg. Routern behöver konfigureras, 
underhållas och övervakas för att säkerställa riktig funktion. En router har samma 
svagheter som operativsystem och kan innehålla buggar och säkerhetshål. Den kan också 
utsättas för DoS-attacker och bli utsatt för obehörig åtkomst. Det är viktigt att ha en säker 
inloggningsfunktion och lösenordspolicy för en router.(Canavan, 2001) 
 
De logiska hot som en router bemöter är olika typer av intrång från hackare på samma 
sätt som en brandvägg. 
 
VPN 
Ett VPN (Virtual Private Network) är en autentiserad och krypterad 
kommunikationskanal över någon typ av allmänt nätverk, som till exempel Internet. 
Eftersom nätverket uppfattas som osäkert så används autentisering och kryptering för att 
skydda informationen som skickas. Ett VPN kan sägas vara en tunnel som går över en 
osäker miljö (Brenton, Hunt, 2001). 
 
Eftersom VPN är en typ av kryptering så förhindrar den samma hot som vanlig 
kryptering alltså sniffning (avlyssning), Spoofing och lösenordsknäckning. Ett VPN 
skapar man mellan två parter för att man har kontinuerlig kommunikation och för detta 
krävs att båda parterna vet vem den andra parten är. 
 
Säkra systemen mot DoS och DDoS 
Det finns inget enkelt sätt att säkra sig mot DDoS. Ur ett enkelt perspektiv är den bästa 
lösningen att säkra datorerna från att bli kapade och användas som agenter eller 
plattformar för attacker. På detta sätt kan man ta bort problemet innan det har uppstått. 
Många experter föreslår att man ska gå samman och säkra Internetdatorerna från att bli 
ovetande medbrottslingar åt onda inkräktare. Tyvärr för alla företag som har kunskap, 
budget och vilja att göra de här förändringarna så finns det många som inte har de 
resurserna. De som attackerar kommer förmodligen att använda ickekommersiella datorer 
som plattformar för sina attacker, eftersom dessa vanligtvis är enklare att bryta sig in i. 
Universitet är oftast favoriter därför att de vanligen är underbemannade eller har satt 
säkerheten till ett minimum för att studenterna ska ha tillgång till systemet för att förenkla 
deras utbildning (Internet 3). 
 
Ett DoS är ett komplicerat hot som kräver djupa kunskaper inom datakommunikation. 
Detta kommer inte att behandlas i vår uppsats. 
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Säkerhetsuppdateringar 
En av de viktigaste aspekterna av säkerhetsarbetet är att försöka täppa till kända 
säkerhetshål i den programvaran man använder. Detta gäller för såväl operativsystem 
som programvaror, däribland brandväggar och antivirusprogram. Använder man 
dessutom något av de större programmen/systemen så kan man vara säker på att 
säkerhetshål upptäcks och utnyttjas av hackare. Ju mer spritt ett program är desto fler 
som är intresserade av att hitta hål och brister att utnyttja. Det man kan göra är att försöka 
uppdatera med de senaste säkerhetsuppdateringarna så ofta som möjligt. När det gäller 
antivirusprogram så är bör man uppdatera virusdefinitionerna ofta. Varje månad 
uppkommer 100-tals nya virus. Ett antivirusprogram som inte uppdateras är värre än att 
inte ha något alls då det ger en falsk känsla av säkerhet (Internet 2). 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras de företag och respondenter som utgör vårt 
undersökningsmaterial. Intervjusvaren redovisas i sammanfattad form företag för 
företag.  

4.1 Företag A 
Företag A tillhör kategorin återförsäljarföretag.  
 
Informationsklassificering 
På frågan hur beroende företaget är av informationen som de lagrar så värderade 
respondenten den till en åtta på en skala från ett till tio. Respondenten ansåg att det var 
svårt att göra något utan datorer och det är först när de inte är tillgängliga som de inser 
hur beroende de är. Om all information skulle försvinna och de inte hade någon backup 
så skulle de fortfarande kunna bedriva sin verksamhet och det mesta av informationen går 
att återställa även om det skulle kräva en stor arbetsinsats.  
 
Topologi 
Företag A har en uppkoppling mot internet genom en radiolänk. För att kunna utföra en 
säker kommunikation med banken sker denna via ett modem. I övrigt har man en server 
som används av ett antal arbetsstationer (se bild 4). 
 

 
Bild 4 Topologi företag A 
 
Internetanvändning 
Företag A använder internet för att kommunicera med sina kunder samt söka information. 
Man använder inte internet för upphandlingar eller beställningar. Kommunikationen med 
banken sker med hjälp av ett separat modem efter krav från banken, radiolänkar 
accepterades inte av banken som ett säkert kommunikationsmedium. 
 

Radiolänk 

Server
Internet 
 

Arbets-
stationer av 
typen PC. 

Inre skydd
Antivirusprogram 

Radiolänk-
modem 

Yttre skydd 
 

Modem 
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Hot och åtgärder 
Företaget saknar ett yttre skydd. Som inre skydd har man antivirusprogram på samtliga 
persondatorer vilket kontrollerar all inkommande trafik efter kända virus, maskar, 
trojaner och hybrider. Respondenten hade resonerat med sin konsult och 
Internetleverantör och kommit fram till att det skulle räcka. Man uppdaterar 
antivirusprogrammet manuellt på varje dator och det påminner varje dag om att det finns 
uppdateringar att hämta. När det gäller nedladdning av program och hantering av 
lösenord så har företaget ingen policy utan det är upp till de anställda att avgöra vad som 
är lämpligt att ladda ner. 
 
En sammanställning de hot och åtgärder som respondenten kunde identifiera och de 
åtgärder som företaget vidtagit finns beskrivna i bild 5. 
 

Företag A Kunskap Vidtagna åtgärder Egna erfarenheter
Hot

Modifiering av IT-resurs (virus, 
maskar, trojaner, hybrider)

kan radera saker, sprids via e-
post, kan laddas ned från 
Internet

Antivirus-programmet 
upptäckte och tog hand 
om något virus

Intrång (Spoofing, 
lösenordsknäckning)

kan radera saker

Systemattacker (DoS, DDoS)

Avlyssning

Portskanning

Bluffvirus

Åtgärder
Antivirusprogram skyddar mot virus, uppdatera Ja, uppdateras manuellt

Backup Ja Ja

Brandvägg skyddar mot intrång
IDS

Kryptering

Lösenordspolicy

Router

VPN

Säkra mot DoS, DDoS

Säkerhetsuppdateringar manuella uppdateringar av operativ-
systemet

Anlitande av extern konsult Ja Ja  
 
Bild 5 Sammanställning hot och åtgärder för företag A 
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4.2 Företag B 
Företag B tillhör kategorin återförsäljarföretag. 
 
Informationsklassificering 
Företag B lagrar produkt-, lager- och kundinformation på servern. Respondenten ansåg 
att företaget var helt beroende av informationen för att kunna bedriva verksamhet och 
värderade beroendet till en 10:a. Vidare sa han att dom skulle kunna bedriva verksamhet 
under någon dag med hjälp av katalogmaterial och pappersprislistor om informationen 
skulle var oåtkomlig, felaktig eller förstörd. Han ansåg också att en del av informationen 
skulle kunna återställas om den försvann fullständigt med hjälp av papperskopior av 
kundregister och produktkataloger. Mycket skulle nog vara svårt att återställa dock. 
 
Topologi 
Företag B har två olika uppkopplingar mot internet, ett ADSL-modem och ett ISDN-
modem. Uppkopplingarna skyddas av en brandvägg som motsvarar företagets yttre 
skydd. Det interna nätverket består av 15 stycken PC-stationer som kör program från en 
UNIX-server, dessa är uppkopplade till servern via en switch (se bild 6). 

Bild 6 Topologi företag B 
 
Internetanvändning 
Företag B använder internet framförallt för att kommunicera med leverantörer och kunder 
via e-post. De gör dessutom onlinebeställningar och använder internet som ett 
informationsmedium. Internet används dock inte för att utföra bankärenden utan detta 
sker på traditionellt vis. 
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Hot och åtgärder 
För att skydda sig mot hoten som kommer från internet har företaget anlitat en 
utomstående konsult för installation, konfiguration och uppdatering av nätverk. Som yttre 
skydd har företaget en hårdvarubrandvägg och en mjukvarubrandvägg mot servern, ett 
antivirusprogram som kontrollerar all inkommande trafik. Användarna har också 
begränsade möjligheter att använda systemen beroende på vilka rättigheter de har vilket 
räknas som ett yttre skydd. Som inre skydd har man antivirusprogrammet som med jämna 
mellanrum kontrollerar systemet efter virus, maskar och trojaner. För att säkerställa 
företagets aktiviteter tar man även bandbackup dagligen. När det gäller uppdatering av 
systemprogramvaran så görs det en gång per år med hjälp av en konsult. De hot och 
åtgärder som respondenten identifierade finns beskrivna i bild 7. 

 
Företag B Kunskap Vidtagna åtgärder Egna erfarenheter

Hot
Modifiering av IT-resurs (virus, 
maskar, trojaner, hybrider)

ställer till problem, sprids via e-
post, kan laddas ned från 
Internet

Har haft något virus på 
någon dator

Intrång (Spoofing, 
lösenordsknäckning)

hackare försöker ta sig in

Systemattacker (DoS, DDoS)

Avlyssning

Portskanning

Bluffvirus

Åtgärder
Antivirusprogram skyddar mot virus, uppdatera Ja, uppdateras manuellt

Backup Ja Ja, RAID och bandbackup

Brandvägg skyddar mot hackare Ja

IDS

Kryptering  
Lösenordspolicy

Router

VPN

Säkra mot DoS, DDoS

Säkerhetsuppdateringar uppdateringar av klient-programvara på 
servern

Anlitande av extern konsult Ja Ja  
 
Bild 7 Sammanställning hot och åtgärder för företag B 
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4.3 Företag C 
Företag C tillhör kategorin återförsäljarföretag. 
 
Informationsklassificering 
Respondenten sa att de skulle kunna bedriva sin verksamhet även om informationen 
försvann men det skulle krävas ett betydligt merarbete. Han ansåg att beroendet var en 
sexa på en skala från ett till tio. 
 
Topologi 
Företag C har två hopkopplade nätverk, ett som består av dumma klienter vars program 
körs från en server och ett nätverk med PC-stationer som använder en server som 
lagringsplats. Nätverket med de dumma klienterna har en direktuppkoppling till 
supporten i Stockholm och det andra nätverket har en Internetanslutning via ett ADSL-
modem. De båda nätverken är sammankopplade med switchar. Som yttre skydd har man 
en brandvägg. (se bild 8)  

Bild 8 Topologi företag C 
 
Internetanvändning 
Företag C använder internet för att kommunicera med leverantörer och kunder via e-post. 
Internet används också som informationsmedia runt de produkter företaget hanterar. 
Betalningar sker dock inte via internet utan detta sker via vanlig post. 
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Hot och åtgärder 
Som yttre skydd har företaget en brandvägg som kontrollerar all inkommande trafik och 
begränsar tillgången till nätverket. Ett antivirusprogram används som ett inre skydd 
genom att kontinuerligt skanna av hårddisken efter kända virus. För att säkra företagets 
information tas backup varje dag så i det närmaste all information går att återställa om 
något skulle hända. Endast en dags arbete kan gå förlorad. Bild 9 beskriver de hot och 
åtgärder som respondenten identifierade vid intervjutillfället.  
 

Företag C Kunskap Vidtagna åtgärder Egna erfarenheter
Hot

Modifiering av IT-resurs (virus, 
maskar, trojaner, hybrider)

ett djävelskap, sprids via e-
post                                  

Fick något virus, 
stängde av och ringde 
en datakille!

Intrång (Spoofing, 
lösenordsknäckning)

hackare försöker ta sig in

Systemattacker (DoS, DDoS)

Avlyssning Ja

Portskanning

Bluffvirus

Åtgärder
Antivirusprogram skyddar mot virus, uppdatera Ja, automatisk uppdatering

Backup Ja Ja

Brandvägg skyddar mot intrång Ja

IDS

Kryptering

Lösenordspolicy

Router

VPN

Säkra mot DoS, DDoS

Säkerhetsuppdateringar

Anlitande av extern konsult Ja Ja  
 
Bild 9 Sammanställning hot och åtgärder för företag C 
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4.4 Företag D 
Företag D är ett återförsäljarföretag. 
 
Informationsklassificering 
Enligt respondenten är verksamheten inte på något sätt beroende av den informationen 
som finns lagrad i datorerna. Han graderar beroendet till 1 (1-10). Viktigt material skrivs 
ut direkt varför den elektroniska kopia inte ansågs viktig. 
 
Topologi 
Som yttre skydd har företag D en brandvägg. Datorerna på företaget är inte 
sammankopplade med varandra och kan därför inte heller kommunicera med varandra 
men varje enskild dator har en uppkoppling mot internet via radiolänken. (se bild 10). 
 

Bild 10 Topologi företag D 
 
Internetanvändning 
Företag D använder endast internet till e-post. Man använder internet för att ”surfa” men 
det används inte i den dagliga verksamheten för att hitta information om produkter utan 
då används kataloger och andra informationsblad från leverantörer. 
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Hot och åtgärder 
Företag D har installerat antivirusprogram och det finns en brandvägg via leverantören 
vilken ska skydda mot intrång (se bild 11). Antivirusprogram är installerat på samtliga 
datorer och uppdateras manuellt på respektive dator en gång i veckan. 
 

Företag D Kunskap Vidtagna åtgärder Egna erfarenheter
Hot

Modifiering av IT-resurs (virus, 
maskar, trojaner, hybrider)

sprids via e-post, gör så att 
datorer slutar fungera

Intrång (Spoofing, 
lösenordsknäckning)

någon kan komma åt 
informationen

Systemattacker (DoS, DDoS)

Avlyssning

Portskanning

Bluffvirus

Åtgärder
Antivirusprogram skyddar mot smitt-spridning, 

uppdatera
Ja, uppdateras manuellt

Backup Nej

Brandvägg skyddar mot intrång Ja

IDS

Kryptering

Lösenordspolicy

Router

VPN

Säkra mot DoS, DDoS

Säkerhetsuppdateringar

Anlitande av extern konsult Ja Nej  
 
Bild 11 Sammanställning hot och åtgärder för företag D 
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4.5 Företag E 
Företag E tillhör kategorin kunskapsföretag.  
 
Informationsklassificering 
Respondenten sa att de är väldigt beroende av den information som de lagrar på 
datorerna. På en skala från ett till tio så svarade han nio eller tio. Om informationen 
skulle försvinna så skulle de vara tvungna att rita om allt vilket gör deras beroende ännu 
större. 
 
Topologi 
Företag E använder en switch som yttre skydd. De har fem stycken arbetsstationer är 
kopplade till en server (se bild 12). Uppkopplingen mot internet är av typen ADSL-
företag och har en hastighet på 2Mbit/s.  

 
Bild 12 Topologi företag E 
 
Internetanvändning 
Företag E använder internet för att skicka e-post. Nästan all kommunikation med 
leverantörer och kunder sker via e-post och endast vid ytterst känsliga ärenden används 
fax. Informationssökning via internet är en viktig del i företagets verksamhet när det 
gäller att hitta nya produkter och information om dessa. Nedladdning av produkter är 
vanligt på företaget då man ofta testar nya versioner av programvaror. 
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Hot och åtgärder 
Det yttre skyddet består av en hårdvarubrandvägg i form av en switch som sorterar bort 
den kommunikation som inte är tillåten (se bild 13). Brandväggen blev inställd vid 
installationen och har inte uppdaterats sedan dess. Det inre skyddet består av ett 
antivirusprogram som kontrollerar all trafik efter virus, maskar, trojaner och hybrider. 
Antivirusprogrammet uppdateras automatiskt av servern. Backup av informationen tas 
dagligen och rutiner för uppdatering av operativsystem och andra programvaror görs 
kontinuerligt. 
 

Företag E Kunskap Vidtagna åtgärder Egna erfarenheter
Hot

Modifiering av IT-resurs (virus, 
maskar, trojaner, hybrider)

- ett litet program el. script, 
kan radera saker, hårddisken, 
kan förstöra servern, sprids 
via e-post, bifogad fil                

Intrång (Spoofing, 
lösenordsknäckning)

någon kan ta sig in, radera 
saker

Systemattacker (DoS, DDoS)

Avlyssning
Ja, det som skickas kan läsas 
om det inte är krypterat

Portskanning

Bluffvirus

Åtgärder
Antivirusprogram skyddar mot virus, uppdatera Ja, automatisk uppdatering

Backup Ja Ja

Brandvägg Ja Ja

IDS

Kryptering Ja
Lösenordspolicy

Router

VPN Ja, krypterad komm-unikation, 
kan användas för säker fjärr-
inloggning

(Ska installera)

Säkra mot DoS, DDoS

Säkerhetsuppdateringar automatiska uppdateringar av operativ-
systemet, uppdateringar av program-
varor

Anlitande av extern konsult Ja Ja  
 
Bild 13 Sammanställning hot och åtgärder för företag E 
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4.6 Företag F 
Företag F tillhör kategorin kunskapsföretag. 
 
Informationsklassificering 
Enligt respondenten är den information som lagras lokalt korrespondens, tariffer, och 
anvisningar, även lönesystem, personalsystem och en del information rörande ett 
hyresfastighetsbestånd, däribland hyresprogram lagras lokalt. Man sköter vissa 
betalningar till leverantörer via de lokala datorerna. Vissa ärenden lagras lokalt på 
filservern men de finns även lagrat på AS400-servern. Beroendet av den information som 
lagras lokalt på filservern i Piteå är inte så hög, en 3:a (1-10) enligt respondenten, medan 
den information som lagras på AS400-servern har ett beroende på 10. Man anser att man 
skulle kunna klara sig utan den lokala informationen en tid och den skulle vara möjlig att 
återställa till 100%. Däremot är man helt beroende av själva servern för att nätverket ska 
fungera, eftersom man måste ha tillgång till AS400-servern för att kunna bedriva någon 
som helst verksamhet.  
 
Topologi 
Företagets vitala information finns lagrad på en AS400 i Stockholm och till den servern 
finns en fast lina. Man har även upprättat ett VPN till sin medarbetare i Älvsbyn. Som 
internetuppkoppling har man ett ADSL-modem. All inkommande trafik filtreras genom 
en brandvägg. Det lokala nätverket består av åtta stycken PC-stationer som är 
uppkopplade till en filserver via en switch (se bild 14). 

Bild 14 Topologi företag F 
 
Internetanvändning 
Företag F använder internet för att kommunicera med sina leverantörer och kunder via e-
post, i övrigt handlar det om informationssökning. Internet används inte för att göra 
onlinebeställningar. 
 

Brandvägg

VPN 

ADSL 
Filserver

Fast linje Stockholm 
AS400 server 
 

8 stycken 
arbetsstatio
ner i form 
av PC-
datorer.. 

Inre skydd
Antivirusprogram Yttre skydd 

Brandvägg (Hårdvaru) 

Älvsbyn 

Internet 

Switch
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Hot och åtgärder 
De vidtagna åtgärderna för att skydda sig mot hoten från Internet är på Företag B, enligt 
respondenten, följande (se bild 15): 

- Anlitat utomstående för installation, konfiguration och uppdatering av nätverk. 
Säkerhetsåtgärder enligt dennes bedömning samt enligt krav från leverantören av 
AS400-databastjänsten. 

- Brandvägg, ingen uppföljning av loggar dock, inga uppdateringar 
- Antivirusprogram på alla persondatorer, uppdateringar sker automatiskt via 

servern 
- En VPN-lösning mellan Älvsbyn och Piteå för Access till nätverket i Piteå och 

därigenom access till AS400-servern. 
- Det finns uttalat att man ska vara försiktigare med all okänd e-post och 

nedladdningar. Om man ska ladda ner program så ska det vara från en känd 
leverantör där risken för virus är mindre. 

 
Företag F Kunskap Vidtagna åtgärder Egna erfarenheter

Hot
Modifiering av IT-resurs (virus, 
maskar, trojaner, hybrider)

sprids via e-post, större risk 
om man använder vanliga 
program, ex.vis outlook, 
förstör. Maskar sprider sig 
själv, trojaner kan öppna 
dörrar.

Har fått virusvarningar från 
antivirus-programmet, 
progammet berättar vad 
som ska göras

Intrång (Spoofing, 
lösenordsknäckning)

åtkomst av sekretess-belagd, 
företags-hemlig info., utnyttja 
tjänster, utbetalningar

Systemattacker (DoS, DDoS)

Avlyssning Ja

Portskanning

Bluffvirus

Åtgärder
Antivirusprogram skyddar mot virus, uppdatera Ja, automatisk uppdatering

Backup Ja Ja

Brandvägg kan logga aktiviteter, har larm-
funktion?, skyddar mot 
intrång, släpper ej igenom det 
som den inte känner igen

Ja

IDS

Kryptering  

Lösenordspolicy

Router

VPN Ja Ja

Säkra mot DoS, DDoS

Säkerhetsuppdateringar Ja Ja, manuella uppdateringar av operativ-
system, svårt pga olika versioner

Anlitande av extern konsult Ja Ja  
 
Bild 15 Sammanställning hot och åtgärder för företag F 
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4.7 Företag G 
Företag A tillhör kategorin kunskapsföretag. 
 
Informationsklassificering 
På servern lagrar företaget alla information som de arbetar med och samtliga anställda 
kan komma åt de dokument som lagras där. Respondenterna ansåg att de var helt 
beroende av det som lagras på datorerna alltså en tia på en skala från ett till tio. De kan 
bedriva viss verksamhet utan datorerna men när arbetet ska sammanställas så måste det 
ske via datorn. Den information som lagras på datorerna är pågående arbeten och 
korrespondens med kunder som till exempel avtal och viktiga brev. De ansåg att vissa 
jobb skulle gå att återskapa men risken finns att de inte skulle hinna bli klara i tid. Allt 
kräver dock ett merarbete. 
 
Topologi 
Företag G har en ISDN-uppkoppling mot internet och som yttre skydd använder man en 
router. Nätverket består av tre arbetsstationer som är kopplade till en server via en hubb. 
Samtliga arbetsstationer kan komma åt det som lagras på servern (se bild 16). 
 

Bild 16 Topologi företag G 
 
Internetanvändning 
Företag G använder internet för att hålla kontakten med sina leverantörer och kunder. 
Informationssökning är en viktig del i verksamheten och med hjälp av internet har man 
tillgång till ett komplett informationsmedium. Företaget använder även internet för att 
göra bankaffärer. 

ISDN 

Server 

3 stycken 
arbetsstatio
ner i form 
av PC-
datorer.. 

Inre skydd
AntivirusprogramYttre skydd 

Brandvägg (Router) 

Router 

Internet 

HubbISDN-
modem
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Hot och åtgärder 
Som yttre skydd har företag G en router vilken fungerar som en brandvägg (se bild 17). 
Som inre skydd har man ett antivirusprogrammet som skannar av hårddiskarna med 
jämna mellanrum efter virus. Uppdateringen av antivirusprogrammen sköter supporten 
cirka fyra gånger per år. Man har inte vidtagit någon policy runt hantering av mail annat 
än att man inte öppnar mail som kommer från okända avsändare. Backup tas varje 
måndag så det kan maximalt försvinna en veckas arbete om något skulle hända. 
 

Företag G Kunskap Vidtagna åtgärder Egna erfarenheter
Hot

Modifiering av IT-resurs (virus, 
maskar, trojaner, hybrider)

- sprids via e-post, dokument, 
kan angripa hela systemet, 
kan föröka sig, skicka sig 
själv vidare via adressbok        

Haft virus hemma, samt 
råkat ut för bluffvirus!

Intrång (Spoofing, 
lösenordsknäckning)

hackare kan ta sig in, lättare 
än man tror, via kodknäckning

Systemattacker (DoS, DDoS)

Avlyssning Ja, e-post kan avlyssnas

Portskanning

Bluffvirus Ja

Åtgärder
Antivirusprogram skyddar mot virus, inte alla, 

uppdatera
Ja, ev. uppdatering av support

Backup Ja Ja, bandbackup

Brandvägg

IDS

Kryptering

Lösenordspolicy

Router Ja, tror att den fungerar som 
brandvägg, skyddar mot 
intrång

Ja

VPN

Säkra mot DoS, DDoS

Säkerhetsuppdateringar

Anlitande av extern konsult Ja Ja  
 
Bild 17 Sammanställning hot och åtgärder för företag G 
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4.8 Företag H 
Företag H tillhör kategorin kunskapsföretag.  
 
Informationsklassificering 
Respondenten sa att de var ytterst beroende av den information som de lagrade på 
datorerna eftersom de arbetar digitalt. På en skala från ett till tio svarade han tio, företaget 
skulle inte kunna bedriva sin verksamhet utan informationen som finns lagrade på 
servern. Respondenten tyckte att det skulle vara en katastrof om all information försvann. 
 
Topologi 
Företaget har en fast internetuppkoppling och som yttre skydd finns en 
hårdvarubrandvägg. Nätverket består av en server och ett antal arbetsstationer. 
Arbetsstationerna är både av typen Mac och av typen PC. Nätverket är sammankopplat 
via en switch (se bild 18). 

 
Bild 18 Topologi företag H 
 
Internetanvändning 
Eftersom företag H är ett kunskapsföretag och i huvudsak hanterar elektroniska produkter 
så är internet ett viktigt medium när det gäller kommunikationen med kunder. Färdiga 
handlingar skickas elektroniskt över internet och endast vid lösenordshantering använder 
man fax. Internet utnyttjas även som informationsmedium för att hitta nya programvaror 
och få nya idéer.  
 

Brandvägg

Fast lina 
Switch 

Arbets-
stationer av 
typen PC 

Inre skydd
Antivirusprogram 

Yttre skydd 
Brandvägg  

Server Internetleverantör 

Arbetsstationer av 
typ Mac 
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Hot och åtgärder 
Företaget har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa informationen (se bild 19). De 
lagrar på tre ställen nämligen lokalt, på servern och på en löstagbar hårddisk vilket blir en 
sorts trippel backup. Varje anställd har en löstagbar hårddisk som de tar med sig hem vid 
dagens slut. Backupen sköter var och en det är alltså ingen automatik på det. 
 
Företaget har antivirusprogram på varje enskild dator. PC-datorerna uppdateras online 
medan Mac-datorerna inte har den möjligheten utan dessa uppdateras manuellt. 
Dessutom skannas hårddiskarna av med jämna mellanrum. Utöver detta har de en 
brandvägg som till viss mån skyddar mot intrång och de ser alltid till att uppdatera sina 
programvaror med de senaste versionerna. När det gäller avlyssning har de vidtagit en 
åtgärd att inte skicka lösenord till FTP-platser via mail utan där används fax. 
 

Företag H Kunskap Vidtagna åtgärder Egna erfarenheter
Hot

Modifiering av IT-resurs (virus, 
maskar, trojaner, hybrider)

- virus kan radera systemfiler, 
större risk om man använder 
outlook, sprids via mail, 
bifogad fil, kan vara exe-filer.  
Visste att det fanns virus och 
maskar, ej skillnaden.              

Haft något virus som 
skickade ut mail. 

Intrång (Spoofing, 
lösenordsknäckning)

någon kan försöka ta sig in i 
systemet

Systemattacker (DoS, DDoS)

Avlyssning Ja, det som skickas kan 
avlyssnas

Portskanning Ja

Bluffvirus

Åtgärder
Antivirusprogram skyddar mot virus, maskar, 

uppdatera
Ja, automatisk och manuell uppdatering

Backup Ja Ja

Brandvägg skyddar mot intrång, loggar 
allt som händer

Ja

IDS

Kryptering Ja

Lösenordspolicy

Router

VPN

Säkra mot DoS, DDoS

Säkerhetsuppdateringar åtgärdar svagheter i operativ-
system och program

automatiska uppdateringar av vissa 
operativ-system, uppdateringar av 
programvaror

Anlitande av extern konsult Ja Nej  
 
Bild 19 Sammanställning hot och åtgärder för företag H 
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5 Analys  
I följande kapitel kommer vi att analysera de resultat som kommit fram i vår empiriska 
studie. I analysen kommer vi att utgå från de teman som har legat till grund för empirin. 
Vi kommer att analysera resultaten från de olika respondenterna och jämföra dem. För 
att lättare kunna referera till respondenterna i respektive företag benämner vi i analysen 
företag A:s respondent som respondent A och så vidare.   

5.1 Informationsklassificering 
För att kunna avgöra vilken skyddsnivå lagrad information skall ha behöver 
informationen, ett företag lagrar, värderas. En sådan värdering leder fram till att 
informationen kan klassas in i olika skyddsnivåer och ger ett beslutsunderlag för vilket 
skydd som skall införas (TK99 AG6, 2002). Av de åtta företagen som utgör 
undersökningsmaterialet hade inte någon utfört en sådan klassificering. I dessa företag 
hade all information således samma säkerhetsnivå.  
 
Studien visade att av de åtta respondenterna ansåg de fyra i kunskapsföretagen och en 
från återförsäljarföretagen att beroendet av den egna lagrade informationen var högt, nio 
eller tio på en tiogradig skala. Detta skulle innebära att de borde ha en högre skyddsnivå 
på sin information än de övriga företagen. De övriga respondenterna värderade beroendet 
till 1, 6 respektive 8. Dessa värderingar tillsammans med den bedömning respondenterna 
gjorde av företagets möjligheter att återställa informationen samt att fortsätta bedriva 
verksamhet utan tillgång till informationen gav oss underlag att klassa företagen som 
högt respektive lågt beroende av sin lagrade information. Vi har därför valt att benämna 
företag B, E, F, G och H:s informationsberoende som högt och de andra företagens 
informationsberoende som lågt (se bild 20).  

Bild 20  Informationsberoende bland de undersökta företagen enligt vår bedömning 

5.2 Nättopologi 
Av de undersökta företagen var det endast ett företag som inte hade ett internt nätverk 
(företag D). Samtliga företag med ett nätverk delade på en anslutning till Internet, vilket 
medför en minskad risk för att bli utsatt för hoten från Internet (Brenton, Hunt, 2001). 
Inget av företagen använder ett peer-to-peer nätverk vilket enligt Erikson et al.(2000) är 
ett mindre säkert nätverk än vad klient-server lösningen är. 
 
Empirin visar att det fanns skillnader mellan företag med högt och lågt 
informationsberoende när det gäller vilka komponenter som användes för att koppla ihop 

Företag A B C D E F G H  
Egen värdering 8 10 6 1 9 10 10 10
Möjligt återställa 
utan backup

Ja, det mesta Ja, en del Ja, det mesta, 
besvärligt

- Nej, måste 
göra om allt

- Kanske, vissa 
jobb, det blir 
kostsamt

Nej

Möjligt bedriva 
verksamhet

Ja Ja, under 
någon dag

Ja, dock 
merarbete

Ja Ja, nya projekt Nej Ja, visst arbete Nej

Bedömt 
informations-
beroende

Lågt Högt Lågt Lågt Högt Högt Högt Högt

Informationsberoende 
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respektive LAN. Samtliga företag med högt beroende har använt en switch istället för en 
hub för att koppla ihop datorerna i nätverket medan endast ett av företagen med lågt 
beroende har gjort det. Genom att göra det har man delat in nätverket i domäner och 
således åstadkommit en säkrare intern nätverksmiljö enligt Brenton och Hunt (2001). 
  
Sju av företagen använde en eller flera servrar i sitt nätverk. Detta innebär att hos de fem 
företag med domänindelat nätverk har åtkomsten till servrar försvårats och 
skadeverkningen kan då begränsas på ett bättre sätt. (Brenton, Hunt, 2001).  
 
Enligt Canavan (2001) ska en uppkoppling till Internet aldrig göras utan användning av 
en brandvägg om man har information som man är rädd om. I studien har sju av åtta 
företag använt sig av någon sorts hårdvarubrandvägg(brandvägg, router, switch) för att 
begränsa åtkomsten till de egna systemen.  Även en router, brygga eller switch kan 
erbjuda trafikfiltrering i olika former och kan därför användas som en form av 
brandvägg.(Canavan, 2001)(Brenton, Hunt, 2001).  

5.3 Internetanvändning 
Samtliga företag använder internet för att kommunicera med sina leverantörer och 
kunder. Canavan(2001) beskriver då att meddelanden mellan två parter kan avlyssnas. 
Endast företag F hade krypteringen som ett skydd mot avlyssning medan övriga företag 
inte ansåg att de skickade så hemlig information att den behövde skyddas. Vid e-
posthantering beskriver Canavan(2001) vidare att hotet modifiering av IT-resurs 
aktualiseras och att man ska vara försiktig med bifogade filer. 
 
Erikson et al.(2000) beskriver ett antal olika sätt att använda Internet. Det kan vara att 
hitta information om produkter, för att rekrytera personal, analysera konkurrenter eller för 
att korrespondera (Kopf, 2002)(Datalogi, 2000). Av dessa olika användningsområden var 
det vanligaste bland de undersökta företagen att använda Internet till informationssökning 
och korrespondens med leverantörer och kunder (se bild 21). Företag D använde Internet 
endast till korrespondens. Filer som bifogas e-post eller laddas ned från Internet kan vara 
bärare av något hot av typen virus, trojan, mask eller hybrid (modifiering av IT-
resurs)(Canavan, 2001). Av de undersökta företagen var det samtliga företag med högt 
informationsberoende som använde internet för att kommunicera med kunder och 
leverantörer genom att skicka filer och dokument, i sin dagliga verksamhet. 
 

Företag A B C D E F G H

Internetanvändning e-post e-post, online-
beställningar

e-post e-post e-post, 
projektkommu-
nikation

e-post, kund- 
och produkt-
kommuni-kation

e-post, kund- 
och produkt-
kommuni-kation

e-post, 
informations-
sökning, 

söka produkter, 
bankärenden

informations-
sökning

informations-
sökning

informations-
sökning

söka information söka 
information, 
bankärdenden

leverera 
produkter till 
sina kunder

 
Bild 21 Internetanvändning bland de undersökta företagen enligt vår bedömning 
 
När ett företag använder internet för att betala räkningar blir ett antal hot intressanta. Ett 
skydd mot avlyssning måste då säkerställas. Detta görs lämpligen med hjälp av krypter-
ing (Canavan, 2001). Endast två företag använder internet för att göra betalningar och 
dessa har fått noggranna instruktioner från bankerna om vad som måste göras. Som 



 

43 

exempel kan nämnas att företag A inte fick använda en radiolänk utan var tvungen att 
använda modem. 

5.4 Hot och åtgärder 
Då det gäller hotet modifiering av IT-resurs kan vi ur våra intervjuer se att det är den typ 
av hot som respondenterna kände till mest om. Den här gruppen av hot innefattar virus, 
maskar, trojaner och hybrider (Canavan, 2001). Samtliga respondenter kände till virus, 
men gav sedan beskrivningar av egenskaper som kan tillskrivas även de andra typerna av 
hot inom gruppen.  
 
Då det gäller hotet intrång var kunskapen relativt likvärdig bland samtliga respondenter. 
Man visste att risken för att bli utsatt för intrång fanns men hur det gick till visste man 
inte. Risken som respondenterna såg med detta hot var att någon skulle komma åt 
informationen, eller radera saker, vilket stämmer överens med teorin (Canavan, 2001).  
 
Av de övriga hoten som vi identifierat i litteraturen var det begränsat med kunskap bland 
respondenterna. Avlyssning var något fem av respondenterna visste om fanns.  
 
Då det gäller åtgärder som företagen kan vidta för att säkra sig mot hoten från Internet 
visade undersökningen att samtliga respondenter visste om att det finns antivirusprogram 
som skyddar mot virus av olika slag och att de måste uppdateras kontinuerligt. Detta 
stämmer väl överens med det Canavan (2001) skriver om att ”virusdatabasen måste 
uppdateras kontinuerligt för att ge ett fullgott skydd”. En majoritet av respondenterna 
visste också om att man tar backup för att skydda informationen vilket beskrivs av 
Canavan.  
 
När det gäller brandväggar så visste samtliga respondenter att dessa finns. Att de skyddar 
mot intrång visste sju av respondenterna. Ingen respondent angav att brandväggar måste 
konfigureras och övervakas för att fungera på ett tillfredställande sätt (Rubin, 2001).  
 
Två respondenter kände till att man kan kryptera meddelanden. En respondent ansåg att 
en router skyddar mot intrång och att den kan fungera som en brandvägg. Detta stämmer 
överens med vad Canavan (2001) skriver i teorin. Två respondenter visste om att det 
finns VPN för att säkra kommunikationen mot avlyssning vilket beskrivs i teorin från 
Brenton och Hunt (2001). Två respondenter visste att uppdateringar av programvaror 
täpper till säkerhetshål (Internet 2). 
 
I bild 22 finns en sammanställning av de åtgärder som företagen har vidtagit. Teorin 
beskriver ett yttre och ett inre skydd (Canavan, 2001) där det yttre skyddar informationen 
från intrång medan det inre, som till exempel ett antivirusprogram eller ett IDS, skyddar 
de komponenter som finns i nätverket. Samtliga företag utom företag A hade ett yttre 
skydd i form av en brandvägg eller något som begränsar tillgången till nätverket och 
skyddar mot intrång. Det var ingen skillnad mellan företagen med lågt respektive högt 
informationsberoende. Som inre skydd hade samtliga företag ett antivirusskydd vilket i 
teorin beskrivs som det bästa sättet att skydda sig mot hotet modifiering av IT-resurs 
(Canavan, 2001). Samtliga företag uppdaterade också antivirusprogrammet manuellt eller 
automatiskt. 
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För att säkerställa verksamhetens tillgänglighet står det i teorin att man ska ta backup 
(Canavan, 2001) vilket också samtliga företag utom företag D gör med olika långa 
tidsintervall. Vissa företag har en dags intervall och andra har en vecka. I teorin står 
också att för att förhindra avlyssning måste man kryptera eller skapa ett VPN som är en 
tunnel genom ett allmänt nätverk (Brenton, Hunt, 2001). Ett företag använde VPN för att 
kommunicera med andra delar av företaget som låg på annan ort.  
 
En av de viktigaste åtgärderna som finns beskrivet i teorin är att ladda ner uppdateringar 
av programvara för att täppa till säkerhetshål (Internet 2). Då det gäller antivirusprogram 
så gjordes uppdateringar av samtliga företag. Övriga uppdateringar, av till exempel 
operativsystem, utfördes av ett företag med lågt informationsberoende och fyra företag 
med högt informationsberoende.  
 

Bild 22  Sammanställning av företagens  vidtagna åtgärder  
 

Företag A B C D E F G H
Antivirusprogram Ja, uppdateras 

manuellt
Ja, uppdateras 
manuellt

Ja, automatisk 
uppdatering

Ja, uppdateras 
manuellt

Ja, automatisk 
uppdatering

Ja, automatisk 
uppdatering

Ja, ev. 
uppdatering av 
support

Ja, automatisk 
och manuell 
uppdatering

Backup Ja Ja, RAID och 
bandbackup

Ja Ja Ja Ja, bandbackup Ja

Brandvägg Ja Ja Ja Ja Ja Ja

IDS

Kryptering

Lösenordspolicy

Router Ja

VPN (Ska installera) Ja

Säkra mot DoS, DDoS

Säkerhets-
uppdateringar

manuella 
uppdateringar 
av operativ-
systemet

uppdateringar 
av klient-
programvara på 
servern

automatiska 
uppdateringar 
av operativ-
systemet, 
uppdateringar 
av program-
varor

Ja, manuella 
uppdateringar 
av operativ-
system, svårt 
pga olika 
versioner

automatiska 
uppdateringar 
av vissa 
operativ-
system, 
uppdateringar 
av 
programvaror

Anlitat extern konsult Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej

Vidtagna åtgärder
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6 Slutsatser och egna reflektioner 
I det här kapitlet kommer vi att beskriva de slutsatser som vi kan dra av den här 
undersökningen. Vi kommer också att ta upp eventuella egna reflektioner samt resonera 
kring metod och kvaliteten på vårat eget arbete. Avslutningsvis ger vi förslag på aspekter 
av det undersökta området som kan vara intressanta att titta på i en annan studie.   
 
Vår avsikt när vi satte upp, urvalskriterierna kunskapsföretag och återförsäljare, var att 
hitta någorlunda homogena grupper när det gäller informationsberoende. Det visade sig 
dock att ett av återförsäljarföretagen också hade ett högt informationsberoende vilket 
medförde en grupp på tre företag med lågt informationsberoende och en grupp på fem 
företag med högt informationsberoende. Analysen utfördes med dessa grupperingar som 
grund. 
 
När det gäller vidtagna åtgärder var det små skillnader mellan de två grupperna. Canavan 
(2001) anger att grunden i skyddet mot Internethoten utgörs av åtgärder för att förhindra 
angrepp. Samtliga företag utom ett hade infört ett grundläggande skydd genom att ha 
någon sorts brandvägg och antivirusprogram. Canavan (2001) säger också att en av 
huvudbeståndsdelarna vid informationssäkerhet är att säkerställa informationens 
tillgänglighet. Detta åstadkoms bäst genom redundans/ backup av data. Samtliga företag 
utom företag D tar backup på sin information.  
 
Den skillnad vi kunde se var att tre av de fem företagen med högt informationsberoende 
hade automatiserat sin uppdatering av antivirusprogrammet. Endast ett av de med lågt 
informationsberoende hade infört detta. En automatisering av uppdateringar, både 
antivirusprogram och annan programvara, är enligt litteraturen att föredra. 
 
Vi anser att som helhet var företagen bra skyddade mot hoten från internet. En liten 
skillnad kunde urskiljas mellan de olika informationsberoendegrupperna. Det företag som 
är utan brandvägg bör se över möjligheterna att införa en sådan och de företag som har 
manuell uppdatering av antivirusprogram bör automatisera detta. När det gäller 
uppdatering av programvara så fanns ett antal företag i båda grupperna som inte utförde 
detta vilket är oroväckande eftersom det medför att säkerhetshål inte täpps till. Enligt 
Symantec (Internet 2) är en av de viktigaste aspekterna i säkerhetsarbete att försöka täppa 
till kända säkerhetshål. Dessa företag bör se över sina rutiner runt denna åtgärd.  

6.1 Metoddiskussion 
I följande avsnitt diskuterar vi kritiskt tillvägagångssättet i studien. Utgångspunkten är 
den metod vi valde att använda. Vår intention är att förklara vad som skiljer sig från det 
tillvägagångssätt vi beskriver i metoden och vilka delar som vi inte kunde utföra. 
 
Vår förhoppning var att samtliga respondenter skulle vara positiva till att intervjun 
bandades. Vid ett tillfälle var dock bandspelaren trasig och vid ett annat tillfälle ville 
respondenten inte bli bandad. Vid dessa intervjuer förde vi noggranna anteckningar och 
inkluderade dessa som material från den empiriska studien.  
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Risken med den semi-strukturerade intervjumetoden är att frågor och följdfrågor inte blir 
likvärdiga från ett intervjutillfälle till ett annat. Det kan medföra att kvaliteten på 
materialet kan ifrågasättas. Vid varje enskilt intervjutillfälle finns en risk att intervjuaren 
omedvetet gör bedömningar om vilka frågor/följdfrågor som är relevanta, vilket kan 
medföra olikheter i intervjuns omfång. 
 
Vi anser att studien endast är relevant för de företag som ingick i studien. 
Generaliseringar går inte att göra beroende på det begränsade antalet 
undersökningsenheter. Eftersom vi endast kontrollerat kunskapen hos de IT-ansvariga i 
respektive företag så är inte resultatet representativt för hela företaget utan endast för de 
intervjuade individerna hos respektive företag. Studien visar dock vilka åtgärder 
företagen har vidtagit för att skydda sig och vilka hot de har varit utsatta för. 

6.2 Fortsatt forskning 
Vi har i vår studie bortsett från hur stor sannolikheten är att ett hot inträffar mot ett 
företag. Detta skulle vara en intressant forskningsfråga då flera av respondenterna såg 
sannolikheten som liten att de skulle drabbas och använde det som en ursäkt för att inte 
skydda sig. 
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Bilagor 

Bilaga A. Frågor vid empiri  
 

Tema: Topologi 
1. Vilka enheter har företaget som är anslutna till Internet direkt eller via nätverk 

och hur ser företagets topologi ut (servrar, fristående datorer, gateways, switchar, 
mm.)? 

 
2. Vilken Internetuppkoppling har företaget? 

 
Tema: Informationsklassificering 

1. Hur beroende är verksamheten av informationen som lagras (0-10)? 
 

2. Kan verksamheten bedrivas utan tillgång till informationen (Ja/Nej)? 
a. Om ja, hur länge? 

 
3. Om all lagrad information skulle raderas kan den då återställas (Ja/Nej/Delvis)? 

a. Om Delvis, Hur beroende är verksamheten av informationen som kan 
återställas (0-10)? 

b. Hur beroende är verksamheten av informationen som inte kan 
återställas(0-10)? 

c. Om ja/delvis, hur lång tid skulle det ta att återställa informationen? 
 
Tema: Internetanvändning 
Varför har man en Internetuppkoppling? 
 
Tema: Medvetande om hot och åtgärder 
Vilka hot vet ni finns genom att ha en Internetuppkoppling? 

• Vad är …? 
• Vad gör …? 
• Vilken skada orsakar …? (riktighet, tillgänglighet, sekretess, spårbarhet) 
• Hur får man/ sprids/ sker angrepp med …? 
• På vilket sätt kan man bemöta detta hot? 

o Skydda (förebygga) sig mot … och hur isåfall? 
 Vilka rutiner..? 
 Hur ofta …? 
 Varför…? 

o Hur vet man (upptäcka) att man drabbats av …? 
 Vilka rutiner..? 
 Hur ofta …? 
 Varför…? 

o Vad kan man göra om man drabbats (åtgärda) av …? 
• Anser ni att det är ett hot mot ert företags information…på vilket sätt (riktighet, 

tillgänglighet, sekretess och spårbarhet)? 
• På en skala från 0-10, hur stort hot mot er information är det? 
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Vad är det som gör att hoten uppstår? 
• Finns det svagheter i system/program som gör att hot uppstår … vilka i så fall? 

 
Tema: Egna erfarenheter av hot 

• Har ni varit utsatt för något av dessa hot någon gång… vilka? 
 

Tema: Vidtagna åtgärder 
• Vilka åtgärder har ni vidtagit för att skydda er information mot hoten från 

Internet? 
o DMZ 
o Brandvägg –  

 Vad gör en sådan? 
 Vilka hot skyddar den mot? 
 Vilka rutiner kräver den? 

• Inställningar? 
• Hur ofta..? 
• Varför..? 

o Blockera bifogade filer? 
o Ej tillåta nedladdning av program? 
o Kryptering av meddelanden? 

 Vad krypteras? 
 Hur? 
 När? 

o Lösenord, typ av, längd, byten, kombinationer…? 
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Bilaga B. Intervju Företag A 

Tema: Topologi 
Fråga: Hur ser ert nätverk ut? 
Svar: Vi har ett lokalt nätverk med fyra datorer och en server och från servern har vi en 
radiolänk till sin Internetleverantör. Radiolänken kommer in via en gammal dator som är 
kopplad till servern.  

Tema: Informationsklassificering 
Fråga: Vad lagrar ni på servern? 
Svar: Där lagrar vi all bokföring och allt som vi vill lagra. Det går att lagra även på 
datorernas egen hårddisk men vi använder mest servern. 
 
Fråga: Hur beroende är verksamheten av den information som finns på datorerna på en 
skala från 1-10? 
Svar: När det är stopp så värderas informationen mycket högt kanske en åtta. Det är svårt 
att göra något annat medan man väntar på att de ska lagas. Det är då som man ser hur 
beroende man är av datorerna, mycket mer än man tror. Man kontrollerar ju allt, priser 
och allting. 
 
Fråga: Kan ni fortfarande bedriva verksamheten om ni inte skulle ha tillgång till 
informationen som finns på servern? 
Svar: Ja, verksamheten går att bedriva. Det går ju att skriva handlappar och sedan mata 
in det i datorerna när de är igång igen. 
 
Fråga: Om all information skulle raderas skulle den då kunna återställas? 
Svar: Ja till 99 % vi har en bandbackup som körs varje dag. Vi har ett band för varje 
vardag i veckan så på måndagen skrivs den tidigare måndagens information över så man 
har en vecka på sig att upptäcka att något har försvunnit. 
 
Fråga: Om backupen skulle fallera och informationen skulle försvinna så att ni inte har 
tillgång till någonting skulle det gå att återställa någonting då av den information ni har? 
Svar: Allt går inte att återställa men det är mycket som är utskrivet på papper så det 
skulle kunna gå att återställa även om det är ett fruktansvärt jobb men det går inte att 
återställa allt. 
 
Fråga: Hur beroende är ni av den information som kan återställas respektive inte kan 
återställas? 
Svar: Det är svårt att säga vilken information som går och inte går att återställa men 
nästan allt går med jättemycket jobb. 

Tema: Internetanvändning 
Fråga: Vad använder ni Internet till? 
Svar: Söka nya produkter, läsa tidningen, med e-post kommer mycket orderbekräftelser 
från leverantörer.  
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Fråga: Gör ni beställningar via Internet? 
Svar: Nej, endast vissa beställningar. 

Tema: Medvetande om hot och åtgärder 
Fråga: Är du medveten om några hot via en Internetuppkoppling? 
Svar: Det är att det ska komma in någon via uppkopplingen och radera allt. Den risken 
finns ju alltid. Vi har inte så känsliga uppgifter så att någon ska komma åt våra uppgifter 
är vi inte rädda för men att de ska förstöra för oss är värre. Jag ser virus som ett elände 
som kan radera saker våra datorer. 
 
Fråga: Vet du vad ett virus är och gör? 
Svar: Det finns både snälla virus som bara ligger och tittar där. Popup är väl en vanlig 
virusform, det gör ju ingen skada.  
 
Fråga: Hur får man ett virus? 
Svar: Via e-post, eller allt du laddar hem, bilder eller dokument eller någonting men 
framförallt via e-posten.  
 
Fråga: Hur kommer virus via e-posten? 
Svar: Tidigare så om man inte klickade på det så hände det ingenting men nu så har jag 
hört att om man förhandsgranskar så kan det hoppa över till ens egen dator. Vissa typer 
av filer heter på vissa sätt så att man kan se på dem att det är något galet. 
 
Fråga: Hur gör ni med bifogade filer? Öppnar ni de? 
Svar: Ja eftersom vi hela tiden får e-post från kända personer så öppnar vi allt.  
 
Fråga: Hur fungerar uppdateringar av antivirusprogrammet? 
Svar: Det görs manuellt på respektive dator. Antivirusprogrammet uppdateras varje dag. 
Programmet påminner efter några dagar om man inte har gjort det. 
 
Fråga: Hur kan man komma in i systemet? 
Svar: Nej, jag vet inte hur de bär sig åt. 
 
Fråga: Hur kan man skydda sig? 
Svar: Ett antivirusprogram är det ena och hemma så går det att filtrera e-posten så att 
man inte får så mycket skräppost det vill säga att man skyddar sig mot vissa avsändare.  
 
Fråga: Är det något annat som ni har gjort för att skydda er, förutom antivirusprogram, 
här på företaget och vem har installerat antivirusprogrammet? 
Svar: Det är Deras Internetleverantör som har rekommenderat och installerat 
antivirusprogrammet. Det är även med de vi har resonerat runt säkerheten och de har 
tyckt att ett bra antivirusprogram räckte. 
 
Fråga: Funderar ni något på att det går att avlyssna den information som skickas till och 
från era leverantörer? 
Svar: Tanken finns ju alltid att det går att komma åt det vi skickar men den information 
som vi har är ingen viktig information för andra än oss själva så det är inte så farligt om 
någon skulle avlyssna våra meddelanden. Det skulle vara konkurrenter som ska lämna in 
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ett anbud på samma jobb möjligtvis. Men däremot så bankärenden är känsligt. Jag skriver 
fortfarande med bankgiroblanketter hemma medan vi här på företaget betalar våra 
räkningar elektroniskt men via ett separat modem alltså inte via radiolänken. Modemet är 
en direktuppkoppling mot banken. Banken ansåg inte att det var tillräckligt säkert att 
använda radiolänken.  
 
Fråga: Har du hört talas om trojaner, maskar eller hybrider? 
Svar: Ja men jag vet inte om jag vet hur de fungerar men jag tror att maskar kan aktivera 
sig nåt visst datum och sätta igång någonting. Vissa går inte att få bort om man blir 
drabbad av det hemma utan det är bara att formatera om. Datorn används på ett annat sätt 
hemmavid än på arbetet eftersom man använder siter med spel och annat. Jag vet inte vad 
hybrider är för någonting.  
 
Fråga: Hur stort hot anser du att det är mot eran information eller erat system på en skala 
från 1-10? 
Svar: Hotet finns ju alltid genom att det kan ju radera eller skapa en massa problem för 
oss om det är den typen av virus som kan förstöra hårddisken. Det hotet är ju stort så 
kanske 5 på en tiogradig skala. 
 
Fråga: Vet du vad det är som gör att hoten kan uppstå? 
Svar: Det måste vara någon brist i programmen eller datorerna. Men samtidigt när man 
laddar hem musik och sånt så är man ju i andras datorer och hämtar. 
 
Fråga: Hur agerar ni angående de brister som kan finnas i program och operativsystem? 
Svar: Ingenting speciellt. 
 
Fråga: Uppdaterar ni operativsystem och andra programvaror? 
Svar: Ja det gör vi. Vi går ut på nätet och hämtar uppdateringar. 
 
Fråga: Har ni hört talas om en brandvägg? 
Svar: Ja 
 
Fråga: Har ni någon brandvägg på företaget? 
Svar: Nej 
 
Fråga: Vet du vad en brandvägg är och vad den gör? 
Svar: Ja, den ska ju skydda mot intrång. Den ska hindra andra att gå in i din dator. Den 
kan också blockera information som du skulle vilja ha. Samtidigt så kommer de som vill 
komma förbi väggen ändå förbi den. Det är mycket vad man har hört inte vad man vet. 
 
Fråga: Har ni någon policy inom företaget vad man får och inte får använda datorerna? 
Svar: Nej det är upp till var och en eftersom det bara är jag och min bror som driver 
företaget och vi har en anställd som finns här två dagar i veckan så har vi ingen policy. 
 
Fråga: Vilka tankar har ni runt att ladda ner program? 
Svar: Inga restriktioner, det är upp till en själv vad man ska ladda ner. 
 
Fråga: Kan ni logga in hemifrån på era datorer på företaget? 
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Svar: Nej vi har haft den tanken att gör så men vi har inte gjort det. 
 
Fråga: Finns någon policy runt lösenord? 
Svar: Nej det finns ingen policy alls. Vi har inga krav på att det ska innehålla ett visst 
antal tecken eller olika tecken. Det är i princip bara att slå på datorn *ler*. 
 
Fråga: Har ni råkat ut för något virus? 
Svar: Ja jag har haft virus på min dator men det tog antivirusprogrammet hand om vilket 
var skönt eftersom man är rädd för att något skall raderas. 
 
Fråga:Vill ni vara anonyma i rapporten? 
Svar: Det spelar ingen roll!  
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Bilaga C. Intervju Företag B 

Tema: Topologi 
Fråga: Vilka enheter har företaget som är anslutna till Internet? 
Svar: 15 PC-datorer, 1 Unix -server med Internetuppkoppling via bredband (ADSL) och 
ett ISDN-modem. ISDN-modemet använder vi mot mindre leverantörer.  PC-datorerna 
kör program som ligger på servern, (Infoflex-programvara för butikssystemet).   
 
Fråga: Är de sammankopplade i ett lokalt nätverk? 
Svar:  

Tema: Informationsklassificering 
Fråga: Hur beroende är verksamheten av den information som ni lagrar i era datorer, 
som har en Internetuppkoppling, på en skala från 1-10, där 1 är inte alls beroende och 10 
är helt beroende? 
Svar: en 10:a. Vi skulle inte kunna bedriva verksamhet i någon större omfattning, ja bara 
under en kortare period kanske. Vi har ju allt på servern, priser, lagerinformation. Vi 
skulle kunna jobba någon enstaka dag med hjälp av katalogmaterial och pappersprislistor 
kanske. 
 
Fråga: Om all information skulle raderas/försvinna , skulle den då kunna återställas? 
Svar: JA vi tar ju backup varje dag så det går ju, kanske inte precis allt från dagen om vi 
inte hunnit göra backup. Det görs ju på natten. Vi har 5 band, ett för varje dag i veckan. 
Sedan har vi också spegling av servern, RAID så att vi skulle kunna återställa därifrån.  
 
Fråga: Om ni inte hade den här backupen, eller om även den försvann. Skulle ni då 
kunna återställa information? 
Svar: Kanske inte allt, men ganska mycket med hjälp av papperskopior av kundregister, 
produktkataloger, men mycket skulle nog vara svårt att återställa. 

Tema: Internetanvändning 
Fråga: Varför har ni en Internetuppkoppling? 
Svar: Vi gör beställningar online, där vi loggar in hos våra kunder och skriver ut 
packsedlar hos dom, vi kan se vilka lagernivåer dom har och göra beställningar. Vi 
använder även Internet till att söka information om produkter och leverantörer. 

Tema: Medvetande om hot och åtgärder 
Fråga: Vet du om det finns några hot/faror mot era datorsystem och informationen som 
ni har genom att ni har en Internetuppkoppling? 
Svar: Virus har jag hört… Vi har varit drabbade då det har kommit in på någon PC 
tidigare. Nu har vi minskat lekandet på datorerna och även tagit bort 
Internetuppkopplingen från några. Det är bara tre datorer som har Internetuppkoppling 
nu.  
 
Fråga: Vad är ett virus och vad gör det? 
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Svar: Vet bara att det ställer till problem och att det sprids via adressboken i e-post. Vi 
har satt in Norton Antivirus på datorerna som har Internetuppkoppling. 
 
Fråga: Hur kan man skydda sig mot virus? 
Svar: Ja det är ju med Antivirusprogrammet. Något annat vet jag inte, ja att inte ladda 
ned program och filer från Internet. Sen får man ju uppdatera programmet ibland, jag 
brukar göra det varje vecka. Det sköter de andra om på sina egna datorer också. 
 
Fråga: Finns det några andra hot som kan komma via en Internetuppkoppling? 
Svar: Ja hackare har man ju hört tals om men det är väl inte något som är troligt för oss. 
De kan ju försöka ta sig in men då måste de väl känna till telefonnumret?! 
 
Fråga: Vad vet du om hackare och deras metoder och vilken skada de kan åstadkomma? 
Svar: Inte så mycket! De försöker väl ta sig in… 
 
Fråga: Hur kan man skydda sig mot det? 
Svar: Ja jag tror inte att det är något hot mot oss. 
 
Fråga: Du har nämnt att ni uppdatera virusprogrammet manuellt. Är det någon annan 
programvara eller hårdvara som behöver uppdateras eller ställas in? 
Svar: Nej det tror jag inte. 
 
Fråga: Hur stort hot mot er verksamhet ser du att Internethoten utgör på en skala från 1-
10? 
Svar: 3, jag tror inte vi borde drabbas då vi vet var de(virus) kommer ifrån! 
 
Fråga: Svagheter i program och operativsystem, vet du något om det? Är det något som 
behöver uppdateras? 
Svar: Unix, där tror jag inte att vi gör något. Vi får uppdateringar av serverprogramvaran 
för klienterna på en CD en gång per år från leverantören och ibland kan dom logga in via 
modem för att göra vissa uppdateringar men då meddelar de alltid oss i förväg. Dom har 
tillgång till allt förstås. 
 
Fråga: Uppdateringar av andra program då på era egna datorer? 
Svar: Nja, det är ju om killen (en anhörig) som kommer hit ibland och fixar gör något. 
Han brukar komma in och säga nu har jag gjort det och det, men jag vet inte riktigt vad 
han har gjort. 

Tema: Vidtagna åtgärder 
Fråga: Vilka åtgärder ser du som man kan vidta för att skydda sig mot hoten från 
Internet? 
Svar: Det är ju antivirusprogram och uppdatering av dom. 
 
Fråga: Har du hört tals om brandvägg? 
Svar: JA det har vi, en hårdvarubrandvägg där uppe, men även en brandvägg på servern 
tror jag. Sen har vi ju begränsningar från de tunna klienterna, de har begränsad tillgång 
till program och information. Vi har olika behörigheter med användarnamn och lösen. 
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Fråga: Tror du att det kan finnas brister i hur program och operativsystem som används 
är tillverkade/skrivna? 
Svar:  

Tema: Vill ni vara anonyma i rapporten? 
Svar:Ja 
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Bilaga D. Intervju Företag C 

Tema: Topologi 
Fråga: Hur ser ert nätverk ut? 
Svar: Vi har allting egentligen, jag har en laptop och så har vi ett antal PC-datorer, ett 
antal dumma klienter, en server. Vi har ett lokalt nätverk där PC-datorerna är anslutna. 
Nätverket som de dumma klienterna använder är kopplat till en server där programvaran 
ligger Servern har en direktuppkoppling till Stockholm via ett modem genom vilken vi 
får vår support. På den här servern ligger vårt butikssystem som används vid försäljning 
och lagerhantering. 
 
Vi har ett separat nätverk för PC-datorerna som finns inne på kontoret. Dessa är kopplade 
till en annan server som i sin tur är kopplad till Internet via ett ADSL-modem. På den här 
servern ligger vårt personalsystem och betalningssystem med mera. 

Tema: Informationsklassificering 
Fråga: Om informationen på den server som finns uppkopplad till Internet skulle 
försvinna kan den då återställas? 
Svar: Ja, vi tar backup på vårt system så det är max ett dygn gammal information som 
ligger på datorerna. 
 
Kompletterande frågor via telefon. 
Fråga: Hur beroende är verksamheten av den information som ni lagrar i era datorer 
och på er server, på en skala från 1-10, där 1 är inte alls beroende och 10 är helt 
beroende? 
Svar: en 6:a. Det är klart att vi kan jobba utan datorerna men det skulle vara besvärligt.  
 
Fråga: Skulle ni kunna återställa informationen ni lagrar på er server om den blev 
raderad eller förstörd, om ni inte hade en backup? 
Svar: Mycket skulle nog gå att återställa men inte allt… Det skulle vara ett jävla jobb. 
 

Tema: Internetanvändning 
Fråga: Varför har ni en Internetuppkoppling? 
Svar: Vi använder den till att kommunicera med våra leverantörer. Att hämta kataloger 
från våra leverantörer. Viss information får vi också. Vi använder e-post för att 
kommunicera internt och externt.  
 
Fråga: Används det till att ladda ner program? 
Svar: Vi har det som ett hjälpmedel för att ladda ner filer från våra leverantörer. Det kan 
vara kataloger och annan information. 

Tema: Medvetande om hot och åtgärder, egna erfarenheter av hot, 
vidtagna åtgärder 
Fråga: Ser du några hot från Internet? 
Svar: Det enda hot som finns är ju all virus som finns.  
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Fråga: Vad är ett virus för dig? 
Svar: Ett jävelskap. Jag fick ett virus för första gången för någon månad sen. 
 
Fråga: Vad gör ett virus? 
Svar: Jag kan säga att det jag gjorde var att slå igen datorn fort och sedan ringde jag till 
en datakille. 
 
Fråga: Hur artade sig det? 
Svar: Jag han aldrig öppna det utan såg att det började poppa upp en massa saker. En av 
de andra PC-datorerna blev smittade. Jag vet inte vad det var som hände. 
 
Fråga: Hur kan man skydda sig mot virus? 
Svar: Att skaffa sig ett antivirusskydd. Ett annat sätt är att köpa in en extern konsult som 
får sköta det åt en. 
 
Fråga: Följer några rutiner med ett antivirusprogram? 
Svar: Ja man måste uppdatera det. Vi har samma antivirusprogram på alla PC-datorer 
och uppdatering sker automtiskt. 
 
Fråga: Ser du några andra hot? 
Svar: Det skulle kunna vara att någon skulle hacka sig in på våra datorer men jag har 
svårt att tro att det skulle vara av något intresse. Jag är dock medveten om att det hotet 
finns. 
 
Fråga: Vad vet du om hackning? 
Svar: Ingenting, det enda man vet är det som står i tidningar att man kan komma via 
ledningen. Man kan skydda sig mot det genom att installera en brandvägg men då anlitar 
jag folk som kan det här. Jag har en datakille som kan det här han ringer jag när det blir 
svårare problem. Jag klarar nog av vardagsproblemen men annars ringer jag. Man måste 
ha någon som kan de här sakerna annars blir man uppställd.  
 
Fråga: Kan du koppla upp dig till butikssystemet hemifrån? 
Svar: Ja men det går inte via Internet utan via ett speciellt modem som jag ringer upp. 
 
Fråga: Ser ni något hot mot att någon skulle kunna avlyssna det ni skickar till era 
leverantörer? 
Svar: Hotbilden finns nog där men det är inget vi tar hänsyn till. Vi tror inte att det finns 
något intresse från någon att avlyssna vår kommunikation så vi har ingen kryptering. 
 
Fråga: Anser ni att hoten utgör en risk mot erat företags information och hur stort hot 
tycker ni att det är mot informationen på en skala från 1 till 10? 
Svar: Allt skydd går ju att knäcka så ett hot är det men det är bara frågan om hur stort det 
är. Jag tror inte att det är så stort mot vårt företag så jag skulle säga en tvåa. 
 
Fråga: Har du någon uppfattning hur ett virus kommer in eller hur en hackare kan 
komma in? 
Svar. Nej jag vet inte riktigt. 



 

59 

 
Fråga: Känner du något större hot om det kommer en bifogad fil än om det kommer ett 
vanligt e-post? 
Svar: Nej det gör jag inte. Man är ju så pass vaksam att kommer det ett okänt e-post så 
slänger man det direkt.  
 
Fråga: Vilket e-postprogram använder du? 
Svar: Outlook 
 
Fråga: Vet du av några brister med det? 
Svar: Nej inte den blekaste. 
 
Fråga: Vilket operativsystem använder du? 
Svar: Windows 2000 som nätverksoperativsystem. 
 
Fråga: Behöver man logga in för att komma åt datorerna? 
Svar: Ja, man loggar in med användarnamn och lösenord. Vi har inga rutiner när det 
gäller lösenord. 
 
Fråga: Vill du vara anonym i rapporten? 
Svar: Det spelar ingen roll. 
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Bilaga E. Intervju företag D 

Tema: Topologi 
Fråga: Vilka enheter har företaget som är anslutna till Internet? 
Svar: Vi har 7 datorer som alla är uppkopplade mot Internet. 
 
Fråga: Är de sammankopplade i ett lokalt nätverk? 
Svar: Nej, varje dator har en egen koppling via ett modem till Radio-länk mot Internet. 
Vi har inget nätverk.  

Tema: Informationsklassificering 
Fråga: Hur beroende är verksamheten av den information som ni lagrar i era datorer, 
som har en Internetuppkoppling, på en skala från 1-10, där 1 är inte alls beroende och 10 
är helt beroende? 
Svar: 0 

Tema: Internetanvändning 
Fråga: Varför har ni en Internetuppkoppling? 
Svar: För att kunna skicka och ta emot e-post från våra leverantörer och kunder, 
framförallt leverantörer, ta emot offerter. 
 
Fråga: Om ni tar emot offerter är det information som ni anser är viktig? 
Svar: Ja, men dom skrivs ut på en gång och sparas på papper. 

Tema: Medvetande om hot och åtgärder 
Fråga: Vet du om det finns några hot/faror mot era datorsystem och informationen  som 
ni har genom att ni har en Internetuppkoppling? 
Svar: Ja, visst finns det det…smittspridning! Att någon kan komma åt informationen!  
 
Fråga: Med smittspridning vad menar du då? 
Svar: Ja att det kommer in nåt via e-posten, men då får man låta bli att öppna det, då har 
man ett visst skydd. Vi har en brandvägg också som ska skydda mot intrång, men jag vet 
inte hur den fungerar. Den ska väl hindra saker från att komma in! 
 
Fråga: Har ni något program som skyddar mot smittspridning? 
Svar: Ja vi har ett antivirusprogram som är installerat på alla datorer men det skyddar ju 
inte mot allt förstås, man måste ju uppdatera ibland. 
 
Fråga: Hur ofta gör ni det? 
Svar: Det gör vi varje vecka. 
 
Fråga: Sker det automatiskt eller manuellt? 
Svar: Nä det får vi gå in och göra själva. 
 
Fråga: Vilken skada kan den här typen av hot ställa till med? 
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Svar: Det är ju att datorerna slutar fungera eller att någon kommer åt informationen, nu 
har ju inte vi så känslig information så det spelar inte så stor roll det. Men sabotera 
 
Fråga: Du har nämnt intrång, vad menar du med det? 
Svar: Ja, det är väl att någon kan komma in i datorn kanske, jag vet inte riktigt… 
 
Fråga: Hur kan man skydda sig mot det? 
Svar: Ja det är ju brandväggen som vi har via vår Internetleverantör som skyddar. 
 
Fråga: Du har nämnt att ni uppdatera virusprogrammet manuellt. Är det någon annan 
programvara eller hårdvara som behöver uppdateras eller ställas in? 
Svar: Nej, det tror jag inte. 
 
Fråga: Hur upptäcker man att man drabbats?  
Svar: Ja vi fick telefonsamtal från en del kontakter som sa att vi skickat ut e-post med 
virus. 
 
Fråga: Kan man upptäcka det på något annat sätt, inte bara virus, andra angrepp, intrång? 
Svar: Ja det är ju om datorn slutar fungera kanske, jag vet inte. 
 
Fråga: Vad kan man göra om man råkar ut för något hot, dvs virus exempelvis? 
Svar: Ringa någon konsult. 
 
Fråga: Vilka åtgärder ser du som man kan vidta för att skydda sig mot hoten från 
Internet? 
Svar: Ja det är ju att inte öppna e-post som man inte vet varifrån de kommer. Sen har vi 
sagt att Internet ska användas i jobbet och inte privat. 
 
Fråga: Hur är det med nedladdning av exempelvis program från nätet? 
Svar: Inget uttalat. Vi använder ju bara originalprogram i företaget. Det vet man ju att 
det kan vara farligt att ladda ned. 
 
Fråga: Vad är det som gör att de hot som finns uppstår? 
Svar: Vet inte. 
 
Fråga: Tror du att det kan finnas brister i hur program och operativsystem som används 
är tillverkade/skrivna? 
Svar: Vet inte, det är möjligt! 

Tema: Vill ni vara anonyma i rapporten? 
Svar: Näe, det spelar ingen roll! 
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Bilaga F. Intervju Företag E 

Tema: Topologi 
Fråga: Hur ser ert nätverk ut? Vilka komponenter har det? 
Svar: Vi har en server och fem arbetsstationer dessa är kopplade till servern via en hub. 
En switch. 
 
Kompletterande fråga 
Genom en kompletterande fråga via telefon framkom att företaget har en kombinerad 
switch/brandvägg. 
 
Fråga: Vad har ni för Internetuppkoppling? 
Svar: Vi har ett ADSL-företag vilket innebär att vi har 2Mbit per sekund. Vi håller på 
och ska byta till fiber via stadsnätet vilket också blir på 2Mbit som Per Ahlkvist som har 
Indicate IT. Han köper då bandbredd och tillhandahåller det. Jag tror att det blir mot 
tele5. 

Tema: Informationsklassificering 
Fråga: Hur beroende är verksamheten av den information som ni lagrar på en skala från 
1-10? 
Svar: Det vi lagra är vi ju jätteberoende av eller det vi tar backup på är vi jätteberoende 
av så jag skulle 9 eller 10. 
 
Fråga: Kan ni bedriva verksamheten utan den informationen? 
Svar: Om jag säger 8 då för vi kan ju fortfarande bedriva nya jobb men just de jobb vi 
håller på med så är vi ju jätteberoende för vi har ju det lagrat där. 
 
Fråga: Om informationen skulle försvinna helt utan att ni hade någon backup på den 
skulle ni då kunna återställa den? 
Svar: Då måste man ju rita om allt men det är det man försöker säkerställa och det är 
därför vi tar backup så det vi maximalt kan tappa är en dags jobb.  

Tema: Internetanvändning 
Fråga: Varför har ni en Internetuppkoppling? 
Svar: Vi använder den till att framför allt söka information om produkter som vi ritar in 
typ leverantörer pumpar ventiler för de flesta börjar ha sina aktuella kataloger på Internet 
istället för pärmar. Vi använder det även som informationsöverföring alltså vi skickar ju 
ritningar till de vi jobbar med medan till exempel offerter skickar vi med brev. I ett 
projekt är det alltid e-post som gäller, fax har nästan helt försvunnit. Vid tidrapportering 
mot kunder så används e-post. 

Tema: Medvetande om hot och åtgärder 
Fråga: Vilka generella hot finns mot er verksamhet finns från Internet? 
Svar: Om någon skulle ta sig in och förstöra våra ritningar eller något annat.  
 
Fråga: Virus? 
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Svar: Ja naturligtvis om det skulle komma ett virus och förstöra våran server så är vi ju 
sårbara. Vi har en brandvägg och vi har också antivirusprogram som ska skydda vår 
server och våra datorer. Uppdatering av antivirusprogram använder vi också Internet till 
detta sker automatiskt. Uppdateringen går till så att det laddas hem på servern och sedan 
skickas det ut på varje burk. 
 
Fråga: Vilken typ av brandvägg har ni? 
Svar: Jag vet inte vad det kallas men det ligger ju i switchen vilket borde betyda att det är 
en hårdvarubrandvägg men det finns ju hårdvarubrandväggar som rent är en dator. 
 
Fråga: Vet du vad ett virus, en mask eller en trojan är för något och vad de gör? 
Svar: Nej det vet jag inte 
 
Fråga: Vet du hur man får de eller vilken väg de kommer? 
Svar: Ja det tror jag att jag vet. Som det var förr i alla fall så var det tvunget att vara ett 
litet program eller skript eller någonting i någon bifogad fil. Det är inte att bara öppna en 
jpg-bild utan det måste vara någon form av program. 
 
Fråga: Hur kan det komma in i era datorer? 
Svar: Det är väl via e-posten om man öppnar ett e-post som har en bifogad fil med en 
ändelse .vbs eller .exe eller något sånt där så kan det komma in. 
 
Fråga: Kan det komma in om man laddar ner något program? 
Svar: Det kan det förmodligen men jag är inte säker. 
 
Fråga: Brukar ni ladda ner program? 
Svar: Ja det brukar vi. 
 
Fråga: Är det från kända leverantörer? 
Svar: Ja det är mycket såna här småprogram som vi brukar testa. Till AutoCad finns det 
såna här testprogram. Det kan komma från olika siter men det finns ett antal AutoCad-
siter som vi använder men de är inte speciellt stora. Programmen är mest viewers för att 
kunder ska kunna se på en dvg-ritning utan att ha AutoCad och så. Risken är man ju 
medveten om. 
 
Fråga: Vad kan ett virus stätta till med för skada? 
Svar: Det kan väl…man har hört talas om att det kan radera hårddisken vilket inte är 
speciellt bra. 
 
Fråga: Finns det något annat sätt man kan skydda sig mot hoten från Internet än 
antivirusprogram och brandvägg? 
Svar: Nej jag vet inte det är väl att ha en bra brandvägg eller något. Ett sätt är väl att ha 
en hård IT-policy att man inte får ladda hem program. 
 
Fråga: Har ni varit utsatt för något virus någon gång? 
Svar: Nej 
 
Fråga: Har ni någon uttalad policy runt e-posthantering och hemladdning av program? 
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Svar: Vi har inte skrivit ner den men vi har diskuterat det muntligt. Eftersom vi är så små 
så har vi sagt att vi ska var försiktiga med vad vi tar hem. Vi håller på med att ta fram en 
sån sak men allt tar sin tid. 
 
Fråga: Ni har en kommunikation med era leverantörer är ni rädda för avlyssning? Har ni 
funderat något på vad det skulle innebära för er? 
Svar: Ja, funderationer eftersom vi nu ska in i stadsnätet eller förut så kändes det som att 
det var dåligt skött det var dålig tillgänglighet. Det kunde vara nere ett par dagar och 
därför har vi inte anslutit oss förut men nu har vi då hört att det börjar bli bättre. Vi är 
bara medvetna om att det som skickas via e-e-post är som ett vykort det kan läsas av 
nästa vem som helst om man skulle vilja men vi tycker inte att det vi skickar är speciellt 
hemligt så om det är någon som vill titta på det så är det ingen fara. Det vi ska göra nu 
när vi byter leverantör är att switchen ska bytas till en VPN-router så att vi kan komma åt 
servern hemifrån eller var man än befinner sig vilket blir en form av kryptering. Vi 
kommer då att få en fast IP-adress vilket vi inte har nu med ett ADSL-modem. Det är 
klart då blir vi ju mer känsliga för avlyssning eftersom vi har samma adress hela tiden. 
Man måste ha det för att kunna ansluta sig från en annan plats.  
 
Fråga: Vad är anledningen till att ni ska byta Internetleverantör? 
Svar: Det är för att få en fast IP-adress och kunna ansluta oss från andra platser. 
 
Fråga: Hur kommer ni åt informationen på servern? 
Svar: Man kan logga in på vilken station man vill med sitt användarnamn och lösenord. 
Vi har olika behörighet för de olika användarna. Jag kommer inte åt hela servern om jag 
bara loggar in som mig själv utan ja måste ha administratörsbehörighet. 
 
Fråga: Vet du om det finns begränsningar hos operativsystem som kan vara ett hot mot 
verksamheten? 
Svar: Vet inte 
 
Fråga: Brukar ni uppgradera operativsystemet? 
Svar: Ja vi brukar uppgradera med de senaste versionerna. 
 
Fråga: Varför uppstår hoten? Hur kommer det sig att ett hot blir ett hot? 
Svar: Jag vet inte. 
 
Fråga: Varför uppdaterar man operativsystem? 
Svar: Kanske för att täppa till de säkerhetsluckor som ni just pratat om. Det är väl så med 
alla program att det finns buggar som måste rättas till. Jag försöker att inte hålla mig med 
riktigt det senaste för det brukar alltid finna problem i början så vi försöker ligga med det 
som är näst nyast men nu ligger vi nog inte ens med det en gång. Installering av ett nytt 
operativsystem styrs av de progamvaror vi använder också, kommer det ett nytt program 
så kanske det fungerar bättre på ett nyare operativsystem men det är oftast så att ett nytt 
operativsystem inte fungerar med vår äldre programvara och därför håller man på det 
gamla. 
 
Fråga: Vad skyddar en brandvägg mot för typ av angrepp? 
Svar: Jag vet faktiskt inte exakt. 
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Fråga: Vem har skött installationen av brandväggen? 
Svar: Tomas Axelsson, han är konsult. 
 
Fråga: Har ni några rutiner för att uppdatera brandväggen kontinuerligt? 
Svar: Det har vi gjort en gång. 
 
Fråga: Har ni någon policy runt lösenord? 
Svar: Nej det har vi inte var och en får ha det de känner för. 
 
Fråga: Hur stort hot upplever du att du att hoten är mot er information? 
Svar: Det är ett ganska stort hot. 7-8 kanske. 
 

Tema: Vill ni vara anonyma i rapporten? 
Fråga: Vill ni vara anonyma i rapporten? 
Svar: Var kommer rapporten att vara? Det spelar ingen roll om vi är med eller inte med 
namn. 
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Bilaga G. Intervju Företag F 

Tema: Topologi 
Fråga: Vilka beståndsdelar har ert nätverk? 
Svar: Vi har ett lokalt nätverk här i Piteå med åtta datorer och en vanlig filserver till detta 
har vi kopplat en fast linje till X på 2Mbps. Vi har en ADSL-uppkoppling till en person 
som sitter i Älvsbyn som kommunicerar med oss via en VPN-klientlösining som går över 
Internet. För att skydda oss har vi två brandväggar en som finns här i Piteå som skyddar 
oss mot Internetuppkopplingen och en brandvägg i Älvsbyn som skyddar honom mot 
Internet. I Älvsbyn har han både en hårdvarubrandvägg och en mjukvarubrandvägg vilket 
var ett krav från X 
 
Fråga: Har ni någon annan server än en filserver? 
Svar: Nej! 
 
Fråga: Hur har ni kopplat ihop ert lokala nätverk? 
Svar: Det är ett vanligt Ethernetnätverk. Den viktiga informationen ligger på en AS400 
maskin som finns i Stockholm. Vi är med i en grupp, på cirka 75 bolag, som heter Y som 
hyr var sin del av en AS400. Bolaget har ett antal personer som sköter administrationen 
för bolagens del och så finns X sköter maskinbackuper och annat som till exempel ändra 
fel i programvaror. Allt vad som gäller försäkringar går genom den fasta linan och då kör 
vi Klientaccess från våra datorer. 
 
Fråga: Så AS400 ligger hos X? 
Svar: Ja, vi ändrade det här för lite drygt ett år sedan då vi hade en AS400 stående här i 
Piteå men eftersom en AS400 är en speciell maskin som kräver specialkompetens så blev 
den så dyr att vi ansåg det bättre att dela kostnaderna med andra. Vi har själv för lite 
kunskap för att kunna serva maskinen själv. 
 
Fråga: Så all hantering av försäkringsinformationen ligger på AS400? 
Svar: Ja, allt går via den men vi skriver ut våra försäkringsbrev här i Piteå och När vi ska 
göra en utbetalning så skapas en fil som sedan X hämtar upp vissa tider på dygnet och 
sedan sker utbetalningen. Så lokalt finns inga försäkringspapper vilket det gjord för ett år 
sedan. 
 
Fråga: Används ADSL-modemet även för att gå ut på Internet? 
Svar: Ja 
 
Fråga: Hur kommer personen i Älvsbyn åt den information som ligger på AS400? 
Svar: Han använder sig av sin VPN mot det lokala nätverket i Piteå och använder sedan 
samma väg som vi det vill säga genom den fasta linan som finns härifrån. 
 
Fråga: Har ni något att göra med skyddet som finns på AS400? 
Svar: Nej den ligger helt på Xs ansvar. Vi loggar in på den med lösenord och 
användarnamn. 
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Tema: Informationsklassificering 
Fråga: Vad har ni för information lokalt på datorerna och filservern? 
Svar: Korrespondens, tariffer, och anvisningar ligger lokalt på datorerna. Lönesystem, 
personalsystem och vi har även hyresfastigheter som har en del information som ligger på 
datorerna med bland annat hyresprogram. Vi sköter även vissa betalningar till 
leverantörer via de lokala datorerna. Vi har ingen kundinformation på datorerna förutom 
vid till exempel skada och det är sånt som lagras i 10år vilket även den information som 
ligger på AS400 gör. Vi lagrar det på filservern där vi har egna partitioner. Allt av värde 
ska lagras på servern för att ta backupper endast undantagsvis lagras på de lokala 
hårddiskarna. Det som lagras på de lokala hårddiskarna är oftast av privat karaktär.  
 
Fråga: Hur beroende är ni av informationen som lagras lokalt i Piteå? 
Svar: Vi är väldigt beroende av att filservern fungerar för att vårt nätverk ska fungera 
men informationen på servern i sig är vi inte så beroende av eftersom vi har sparat 
backupper på det som finns på servern. Här kan vi om vi vill skapa papperskopior. Vi 
skulle kunna klara oss utan informationen en tid vilket skulle på en skala från 1-10 vara 
en 3:a i beroende men den information som ligger på AS400:an är vi direkt beroende av 
alltså en tia. 
 
Fråga: Hur länge kan verksamheten bedrivas utan informationen? 
Svar: Det finns ingen tidsgräns utan det går att fortsätta verksamheten men veksamheten 
går inte att bedriva utan informationen på AS400:an. 
 
Fråga: Kan informationen återställas om den skull förstöras? 
Svar: Ja de som ligger lokalt men inte den som finns på AS4000:an. 
 
Fråga: Skulle verksamheten bli helt stillastående om all information skulle försvinna, 
även backupper och annat? 
Svar: Ja om vi inte kom åt informationen på AS400:an så blir vi helt stillastående. Vissa 
arbetsuppgifter går att utföra men i väldigt begränsad omfattning däremot kan vi klara oss 
utan den lokalt lagrade informationen. 

Tema: Internetanvändning 
Fråga: Varför har ni en Internetuppkoppling? 
Svar: Dels har vi vår e-post för att kunna kommunicera med våra kunder på ett sätt som 
idag är vanligt sedan så vid skador så får vi protokoll och andra rapporter via e-post. Det 
är en viktig informationskanal för oss från bland annat Y. Vi kan leta priser på Internet 
vilket underlättar en hel del vid till exempel skador. Vi har en egen hemsida där man kan 
skicka offerter till oss via e-post. Vi använder även Internet för kommunikationen med 
personen i Älvsbyn. 
 
Fråga: Var ligger hemsidan? 
Svar: Den ligger ute på ett webbhotell. 

Tema: Medvetande om hot och åtgärder 
Fråga: Vilka hot ser du med Internetuppkopplingen? 
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Svar: Via Internet finns en teoretisk möjlighet att komma åt den information som är 
hemlig och viktig för oss. Den informationen får absolut inte komma ut till våra 
konkurrenter. Det kan vara tariffer för uträkning av vissa försäkringspremier med mera. 
Sedan får naturligtvis inte vår kunduppgifter komma ut heller eftersom dessa är 
sekretessbelagda. Det är därför vi har brandvägg. Vi kan ju för lite men de säger att det 
här skall vara en säker lösning Excite sa att det skulle räckt med en mjukvarubrandvägg i 
Älvsbyn men X krävde att även en hårdvarubrandvägg installerades. Vi tycker att vi har 
garderat oss så mycket vi kan. Vi tycker att det största hotet är otillåten åtkomst. När det 
gäller virus så har vi skyddat oss med antivirusprogram och automatisk uppdatering av 
dessa samt att vi får e-post från leverantören av antivirusprogram när man ska var extra 
försiktig. 
 
Fråga: Vilka hot är du medveten om finns, ni behöver inte ha skyddat er mot de utan vi 
vill veta vilka hot du vet finns? 
Svar: Olaga intrång, avlyssning och virus. Rädslan finns att någon ska komma in på vårt 
system och utnyttja tjänster som utbetalning eller något annat som kan vara av intresse.  
 
Fråga: Vad är ett virus? 
Svar: En trojan är en programsnutt som kan öppna upp dörrar så att utomstående kan 
komma åt saker. Våra leverantörer på datasidan kan styra våra datorer från sitt kontor och 
då känns det inte långt från att någon annan också kan göra det. En mask är en som 
förstör alltså vidareutvecklar sig och sprider sig vidare.  
 
Fråga: Hur sprids dem eller hur får man dem? 
Svar: Vi kör med outlook express och outlook 2000 vilket är en klar nackdel eftersom de 
är så vanligt förekommande. AS400:an är däremot väldigt säker mot virusangrepp har jag 
förstått. Jag har aldrig hört talas om att man fått ett virus på den utan det är 
Microsoftprodukter som drabbas ofta. I Y använder man Lotus Notes som jag har hört 
ska vara betydligt säkrare. Vi funderar på att lämna microsoft och använda det istället just 
på grund av säkerheten.  
 
Fråga: Vet du vad det beror på att Microsofts produkter anses osäkrare? 
Svar: Gissningsvis så är det för att det är fler användare och man får därigenom störst 
effekt och man gör ett angrepp mot dessa produkter.  
 
Fråga: Vad är det som gör att ett program kan utnyttjas? 
Svar: Det vet jag inte om det är källkoden är öppnare eller något. 
 
Fråga: Hur kan man skydda sig mot hål i program? 
Svar: Det är noga med att man ska köra uppdateringar så fort man får en påminnelse om 
att det finns en ny uppdatering så ska man lägga in den för det är nästan bara 
uppdateringar som har med intrång att göra eller med säkerheten att göra. Det måste vara 
att de upptäcker hål och brister allt eftersom. Ju nyare ett program är desto fler hål finns 
det innan man har testat alla.  
 
Fråga: När du uppdaterar din dator uppdateras alla datorer eller bara din? 
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Svar: Nej varje dator måste uppdateras separat. Detta är ett problem eftersom vi har olika 
operativsystem på datorerna så får inte alla påminnelser om uppdateringar. Dessutom är 
det inte lika lätt att uppdatera ett gammalt operativsystem. 
 
Fråga: Hur uppdateras antivirusprogrammet? 
Svar: Dels uppdateras programmet ut när det kommer någon ny release och sedan så får 
vi kontinuerligt uppdateringar när nya virus uppkommer. Detta sker med automatik. Från 
början hade vi på varje klient ett antivirusprogram som skulle uppdateras var för sig 
vilket inte fungerade speciellt bra av olika anledningar så nu har vi automatisk 
uppdatering via servern. 
 
Fråga: Uppdateras brandväggen? 
Svar: Vi har inte uppdaterat brandväggen. 
 
Fråga: Vem har gjort inställningen av brandväggen? 
Svar: Det har leverantören gjort. De har levererat allt till hela nätverket. 
 
Fråga: Vad gör en brandvägg? 
Svar: Den har till uppgift att släppa igenom det som den känner igen. Det som den inte 
känner igen avvisar den. Vi har haft lite problem med brandväggen därför att Telia har 
dynamisk tilldelning av IP-adresser vilket har konfunderat brandväggen. 
 
Fråga: Vad mer kan en brandvägg göra? 
Svar: Jag vet inte om det finns någon typ av larmfunktion men jag vet inte om det är så. 
Detsamma gäller för eventuella loggfunktioner för att kontrollera om det är något 
intrångsförsök.  
 
Fråga: Kontrollerar ni loggfunktionen? 
Svar: Nej, någon sådan rutin har vi inte.  
 
Fråga: Hur stort hot ser ni från Internet på en skala från 1-10? 
Svar: Det var en väldigt svårt att gradera hur stort hotet kanske 5 av 10. Det största hotet 
är instabiliteten som Internet innebär. Vi skulle inta våga köra försäkringssystemet via 
Internet, det känns alldeles för otryggt för det lilla vi har sett så hakar det upp sig väldigt 
mycket. Tillfälliga störningar är en för otrygg miljö för oss. Det är stor skillnad mellan 
den fasta lina som vi har med X och när man använder Internet. Det är dock skillnad på 
mjukvaran som vi använder mot X och den man använder mot Internet. När man har en 
mjukvara som används i liten skala så blir användarvänligheten bristfällig, åtminstone för 
oss. Vi har ju en sån mjukvara för att vi ska koppla upp oss mot X.  
 

Tema: Egna erfarenheter av hot 
 
Fråga: Har ni varit utsatt för något av hoten som vi pratat om? 
Svar: Det enda vi vet är att vi har fått virusvarningar som antivirusprogrammet har tagit 
hand om. Där står det ju hur man ska göra. Det sätter det misstänkta viruset i karantän 
innan det förstörs. Det är det enda vi har varit med om och vi har aldrig blivit smittade 
utan undanröjt hotet innan det har fått fäste.  
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Tema: Vidtagna åtgärder 
Fråga: Har ni någon policy om bifogade filer? 
Svar: Vi har tänkt att ha en policy men vi har inte kommit så långt än. Över huvud taget 
när det gäller Internet och e-post så har vi sett att det finns policies men vi har inte antagit 
någon anpassad policy för just vårt företag. Just nu är det upp till var och en hur man 
använder e-post och Internet men framför allt gäller att man tänker på att det är i 
företagets namn man skickar e-post.  
 
Fråga: Finns någon policy när det gäller nedladdning av program? 
Svar: Nej, inte mer än att vi har uppmanat till försiktighet. Det handlar mest om 
uppdateringar av program när det gäller nedladdning. Naturligtvis kan man ladda ner en 
skärmsläckare om man vill det. När det var som värst med olika virus så uttalade vi att 
man skulle vara försiktigare med all okänd e-post och nedladdningar. Om man ska ladda 
ner program så ska det vara från en känd leverantör där risken för virus är mindre. Just nu 
är den här policien om man kan kalla den för det bara muntlig men det är meningen att vi 
ska ta den skriftligt så småningom. Det handlar lite om hur man använder Internet här är 
det inte någon som sitter och surfar på arbetstid inte i någon större utsträckning det är 
liksom fel generation för det. 
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Bilaga H. Intervju Företag G 

Tema: Topologi 
Fråga: Hur ser ert nätverk ut? 
Svar: Vi har en server men jag vet inte vad en kallas. Vi har alltså ett litet nätverk här på 
kontoret och det är tre stationer som är uppkopplade till nätverket. 
 
Fråga: Vilken uppkoppling till Internet har ni? 
Svar: Uppkopplingen går från servern via en router och vi har alltså ett ISDN-
abonnemang.  
 
Fråga: Var lagrar ni informationen när ni arbetar? 
Svar: Vi lagrar informationen på servern. Vi har ett antal kataloger på servern där vi 
lägger upp arbeten och dokument. Vi kan båda komma åt samtliga dokument på servern. 

Tema: Informationsklassificering 
Fråga: Hur beroende är verksamheten av den information som lagras av att ni kan 
komma åt den och att den är korrekt på en skala från 1-10? 
Svar: Vi är helt beroende så det är en 10:a. Det är jätteviktigt att det fungerar. 
 
Fråga: Kan verksamheten bedrivas även om ni inte har tillgång till informationen? 
Svar: Inte på samma sätt och inte i samma omfattning. Vi är ju helt beroende, vi jobbar 
ju via datamediet och det vi lagrar måste vi komma åt, så gör vi inte det så blir vi 
handikappade om man så uttrycker det. Vi kan ju göra vissa jobb som att skiss och göra 
vissa förarbeten men ska man riktigt sätta det på pränt, rita eller skriva, då är det via 
datorer. 
 
Fråga: Om informationen skulle bli förstörd kan den då återskapas? 
Svar: Ja, delvis. Vi gör ju regelbundna backupper som vi då förvarar på ett annat sätt. 
Det är klart att om det händer något under dagen eller under en vecka så måste vi 
återskapa det och det blir ju kostsamt. Då måste vi göra om allt som har försvunnit. 
Backupperna tas en gång varje vecka. Banden byts varje måndag. Det är vad vi har blivit 
rekommenderade av vår dataansvariga, vi har ju datasupport som vi köper för att vi klara 
inte av allt det där själva.  
 
Fråga: Kan man återskapa ett arbete om det inte finns backup på det? 
Svar: Det beror på vad det är för jobb, vissa jobb får vi ett grundarbete från en leverantör 
och då är det ju lättare att återskapa. Det är ju inte utan ett merarbete. Det finns ju risk för 
att ett arbete inte hinner bli färdigt under den utsatta tiden. 
 
Fråga: Vad lagrar ni för information på datorerna? 
Svar: Vi lagrar pågående arbeten och korrespondens med kunder som till exempel avtal 
och viktiga brev. Jag är av den generationen att jag vill ha en papperskopia av till 
exempel det påskrivna avtalet i en pärm. För jag vill veta att det var det här jag skrev 
under på. Där är ju datorerna lite svaga eftersom man inte får en kvittens på till exempel 
ett avtal. Allt annat upprättas ju via data och lagras där. 
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Tema: Internetanvändning 
Fråga: Vad använder ni Internet till? 
Svar: Vi gör bankaffärer via Internet, e-post går ju via Internet sedan får vi dokument av 
olika slag via Internet som till exempel kartor och ritningar. Det är en rätt stor del av vår 
verksamhet. Sedan använder vi Internet till att gå in och hämta uppgifter från de centrala 
verken som Boverket och Länsstyrelsen med mera.  

Tema: Medvetande om hot och åtgärder 
Fråga: Vilka hot är ni medvetna om uppkommer med en Internetuppkoppling? 
Svar: Det första jag tänker på är virusangrepp att man får virus via e-post men sen tänker 
jag också på att någon kan komman in via uppkopplingen i datasystemet och titta. Det 
tänker jag på fast inte så mycket. Det första är ändå virus. 
 
Fråga: Vad vet ni om virus? Hur det kan komma och vad det kan göra? 
Svar: Vi vet så lite om virus. Man får en varning från någon om ett virus via e-post men 
det var en falsk varning hela min adressbok skulle smittas ner så vi han skicka ut till alla 
att de inte skulle öppna e-post av en viss typ men då började de ringa och säga att det inte 
var något virus utan att det var en falsk varning. Vi vet att det kan angripa hela 
datasystemet om det vill sig riktigt illa alltså de grundläggande funktionerna och att det 
kan leta rätt på adresser i adressboken och skicka sig vidare det vill säga föröka sig själv 
genom att skicka sig vidare via min adressbok. 
 
Fråga: Kan det spridas på något annat sätt än via e-post? 
Svar: Nej det jag tänker på nu men som jag inte tänkt på tidigare är att det kan sitta fast 
på något dokument som så att säga när det kommer till någon annan dator så förökar sig 
det där eller så sprider sig det där på det sättet. 
 
Fråga: På vilket sätt tror ni att det kan ske olaglig åtkomst som ni nämnde förut? 
Svar: Det är hackers som är inne och rotar och är nyfikna på oss och ska se vad vi har 
och om det är något som går att sälja. 
 
Fråga: Vet ni hur hackare kan komma in? 
Svar: Nej det vet jag inte, via kodknäckning. Det jag har blivit varse om är att det är 
enklare än man tror men det är vad jag har hört den senaste månaden men jag vet inte hur 
man gör. 
 
Fråga: Har ni några funderationer runt avlyssning av er e-post? 
Svar: Nej, det kan dock spela en viss roll eftersom en ritning till exempel är hemlig tills 
vi lämnar den till beställaren eller till en myndighet men i ett förslagsskede är det oerhört 
känsligt och den får inte komma ut speciellt om det är en tävling som ska bedömas av en 
jury. Slutförslag skickas dock inte in via e-post utan de går pappersvägen. Eftersom vi är 
ett litet företag så samarbetar vi ofta med andra vilket gör att vi ofta har korrespondens 
med andra via e-post och det kan vara hemlig kommunikation. 
 
Fråga: Ser ni någon skillnad på kommunikationen ni har med era leverantörer och den ni 
har med er bank? 
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Svar: Det jag hoppas är att det är säkrare att kommunicera med banken att de 
transaktioner vi skickar har en större säkerhet än den kommunikation vi har med våra 
samarbetspartners  
 
Fråga: Har ni någon aning om varför kommunikationen med banken är säkrare? 
Svar: Nej, jag vet inte utan det är bara en förhoppning. Man känner sig ju trygg med alla 
de här koderna. 
 
Fråga: Krypterar ni informationen som ni skickar till era leverantörer eller är ni 
medvetna om att det går att kryptera? 
Svar: Nej vi har ingen kryptering. 
 
Fråga: På vilket sätt kan man skydda sig mot virus? 
Svar: Det jag känner till är de här antivirussystemen men jag tror ändå att de som 
tillverkar virus ändå hittar vägar att komma runt de här. Vi har ett antivirusprogram i 
vårat system men de blir ju omoderna.  
 
Fråga: Har ni det på varje dator eller har ni det på servern? 
Svar: Vi har det på servern tror jag. 
 
Fråga: Kan man skydda sig mot olaglig inloggning? 
Svar: Det vet jag inte. Vi har ett företag som sköter skyddet. 
 
Fråga: Vet ni om företaget har installerat en brandvägg i ert system? 
Svar: Jag tror att det finns. Vi tror att routern skyddar. 
 
Fråga: Hur uppdateras antivirusprogrammet? 
Svar: Vi har ju ett antivirusprogram. Jag vet att man ska uppdatera antivirusprogrammet 
men det är inget som vi gör utan det är vår support som sköter det. Vi tror att det 
uppdateras självt men vi vet inte säkert. 
 
Fråga: Hur upptäcker man att något har hänt? 
Svar: Man upptäcker genom att något är på tok eller att någon som har fått ett konstigt e-
post klagar men om någon har varit in i systemet olagligt kan man säkert spåra men jag 
vet inte hur man gör. Man kan se via någon datering och tidsslag att någon har sökt 
något. 
 
Fråga: Har ni någon policy om att förändra era lösenord? 
Svar: Nej! 
 
Fråga: Hur stort hot är virus mot er verksamhet på en skala från 1-10? 
Svar: Hittills har man inte tänkt i de termerna att det kan vara så skadligt men virus kan 
ju slå ut alla programvaror. När det gäller hackare så är det som vid inbrott att det är 
obehagligt att någon har varit och tittat på ens saker. Men ska jag gradera så blir det nog 
en 9:a. Det är ett stort hot. 
 
Fråga: Hur kan det vara möjligt att en hackare kan komma in? 
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Svar: Det är väl möjligt genom att man har en Internetanslutning. Det kan komma 
bakvägen från Internet in i vårt system. 
 
Fråga: Vad är det som gör att den här bakvägen finns? 
Svar: Likaväl som jag hämtar information någonstans ifrån så kan en hackare komma in i 
vårt system. 
 
Fråga: Vilka egna erfarenheter om hot har ni varit med om? 
Svar: Vi har båda haft virus hemma.  
 
Fråga: Finns det någon policy angående hanteringen av e-post? 
Svar: Okända e-post ska vi inte öppna. Det som jag tycker är ett oskick är när man går in 
på någons hemsida någon fabrikör eller materialkatalog då börjar de automatiskt skicka 
ut reklam vilket är ett problem med Internet. 
 
Fråga: Laddar ni hem programvaror från Internet? 
Svar: Nej endast vissa filer som olika dokument men det är alltid från kända 
leverantörer. 

Tema: Vill ni vara anonyma i rapporten? 
Fråga: Vill ni vara anonyma i uppsatsen?  
Svar: Ja! 
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Bilaga I. Intervju Företag H 

Tema: Topologi 
Fråga: Vilka enheter i ert nätverk är anslutna till Internet? 
Svar: Alla datorer är inkopplade via en switch till servern, som har anslutningen till 
Internet. Servern fungerar som webserver också där våran egen webplats ligger. 
 
Fråga: Vilken typ av Intenetuppkoppling har ni? 
Svar: Fast lina, via vår Internetleverantör. 

Tema: Informationsklassificering 
Fråga: Hur beroende är verksamheten av informationen som ni har i era system, på en 
skala från 0-10, där 0 är inte alls beroende och 10 är helt beroende? 
Svar: Ja, vi är ytterligt beroende eftersom vi arbetar med digitala original, dom kan aldrig 
bli annat än digitala, detsamma gäller för webbplatser. Det är ju en 10:a alltså. 
 
Fråga: Skulle ni kunna bedriva verksamhet utan informationen? 
Svar: Nej. 
 
Fråga: Om all information som ni lagrar skulle försvinna, går den att återställa? 
Svar: De jobb vi har gjort sen tidigare bränns på CD och arkiveras så de finns ju kvar!, 
de jobb vi pågående lagras lokalt på datorn + på servern + i en löstagbar hårddisk, trippel 
backup på det! Den löstagbara hårddisken tas fysiskt härifrån vid dagens slut.  
 
Fråga: Men om allt skulle försvinna…? 
Svar: Det är skillnad på X och Y, backup på X:s webbplatser ligger ju ute på andra 
servrar så de kan återskapas. Y är mer beroende av sina original och dessa kan aldrig 
återskapas, om allt skulle försvinna, även löstagbara hårddiskar. 
 
Fråga: Hur görs backup? 
Svar: Backupen sköter var och en, ingen automatik på det! 
 
Fråga: Men om allt försvann, all information ni har lagrad? 
Svar: Det skulle vara en katastrof! Det skulle inte gå att fortsätta, det skulle inte finnas 
något företag! 

Tema: Internetanvändning 
Fråga: Varför har ni en Internetuppkoppling? 
Svar: För att kunna leverera original till tryckerier. För att leverera produkter till 
webbplatser. 

Tema: Medvetande om hot och åtgärder 
Fråga: Ser ni att det finns några hot mot er genom att ni har en Internetuppkoppling? 
Svar: Ja, visst finns det hot, iochmed olika typer av virus och maskar och allt vad som är 
där ute som försöker ta sig in. Vi försöker hålla en nivå på virusuppdateringar och har 
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program som söker av burkarna efter sånt som inte ska finnas där! Så det är vi medvetna 
om! Trots att vi har en brandvägg så inte är det alltid säkert hela vägen! 
 
Fråga: Vet du vad är det för skillnad på virus och maskar? 
Svar: Nej, inte i detalj! 
 
Fråga: Vad gör ett virus? Vad kan det ställa till med för skada? 
Svar: Jag har läst om virus som raderar viktiga detaljer på hårddisken som gör att datorn 
aldrig startar mer och då är det svårt att återskapa det som finns där även om det också 
går men vad jag har varit med om är att man använder sig av outlook speciellt skickar 
vidare adresser det är lite e-postbombning. En hel del exefiler som åker omkring men 
medvetenheten börjar bli ganska stor så det är inte så många som klickar på sånt där idag 
utan raderar det utan att öppna det. 
 
Fråga: Du menar bifogade filer? 
Svar: Ja men sen har vi också e-post där det räcker med att e-postet kommer in så har det 
skett en skada utan att du ens öppnar det men vi har aldrig varit med om några riktiga 
krascher. 
 
Fråga: Finns det antivirusprogram på varje enskild dator? 
Svar: Vi sitter och jobbar direkt Online med antivirusprogram som alltid har de senaste 
definitionerna. Då behöver man aldrig fundera över de senaste definitionerna. Var och en 
sköter skanningen själv. Vi sitter ju med Mac också som ju är mindre drabbad, men vi har 
ju PC också, så varje vecka uppdaterar vi! 
 
Fråga: Vet du av något annat hot? 
Svar: Det är klart att folk försöker skanna och komma in och botanisera vad som finns på 
hårddisken. Hemma hos mig har jag en mjukvarubrandvägg plus min hårdvarubrandvägg 
och den besiktar ju hela tiden vad som händer och där märker man ju att det är folk som 
vill in. Vi har ju även en brandvägg här som loggar vad som händer men det är ingen som 
kollar det. Brandväggen skyddar dock mot olaga intrång. Vi har dock aldrig märkt att det 
har varit in någon på våra datorer, men det är kanske inte något som man märker. 
 
Fråga: Laddar ni ner program från nätet? 
Svar: Vi gör det väldigt sparsamt, det är uppdateringar på våra program som vi har och 
de kommer från stora kända platser vilka man litar mer på i alla fall. 
 
Fråga: Kan man skydda sig på något annat sätt än att inte öppna bifogade filer, att 
använda antivirusprogram, att uppdatera detta och skanna av hårddisken är det något 
annat man kan göra? 
Svar: Vi försöker stänga av datorerna när vi inte sitter vid dem. Det är alltid nåt. 
 
Fråga: Du nämnde bombning tidigare kan du förklara vad det är? 
Svar: Jag menar mailbombning där man skickar e-post till hela din adressbok som i sin 
tur skickar det vidare vilket kan, om du har samma e-postleverantör, skapa kaos i e-
postservern. Exempelvis Interakt som vi hade som leverantör har drabbats av det där. Vi 
som företag märker ju detta genom att vi inte kan skicka några e-post så länge som vår 
leverantör ligger nere. 
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Fråga: Finns det något liknande hot mot er server? 
Svar: Nej det ser jag inte. Jag ser inte att vår server skulle vara föremål för en bombning. 
 
Fråga: Finns det någon rädsla för att det ni skickar ska kunna avlyssnas? 
Svar: Nej, det är inte så konfidentiellt och är det så använder vi fax. När vi skickar Login 
och lösenord till FTP-platser så använder vi fax. Men vi ser inte något hot över att någon 
skulle vara intresserad av att läsa våra e-post. Samtidigt tittar vi även på sannolikhet. Hur 
många finns det där ute som skickar e-post det måste finna lika många som tar emot dem. 
Man måste även tänka på vad det skulle kunna användas till av alla e-post som skickas på 
en dag så ska någon sitta där och välja ut något vilket inte låter speciellt sannolikt. Jag vet 
att det är fullt möjligt att lyssna av min surfning eller mina e-post men jag gör det i alla 
fall.  
 
Fråga: Använder ni någon kryptering av något slag? 
Svar: Nej, hade vi varit en bank eller något liknande där man har information som är 
viktig att ingen annan kommer åt. Vi jobbar i och för sig med original men de känns inte 
speciellt hemliga. Det är ingen katastrof om det kommer i orätta händer. Skulle det bli ett 
problem då får man se över det då. 
 
Fråga: Vet du av några andra åtgärder som man skulle kunna vidta förutom de som ni 
redan vidtagit? 
Svar: Vi skulle vara bättre på att ta grejor här ifrån. Våra gamla jobb som vi bränner på 
cd-skivor skulle vi förvara någon annanstans. Skulle det bli ett inbrott eller en brand så 
försvinner alla våra jobb. Den backup vi har gäller bara de pågående arbetena med den 
portabla hårddisk som varje anställd tar med sig på kvällen. Vi skulle kunna bli bättre på 
att vara mer frekvent med allt man gör alltså oftare uppdateringar av backup. Ibland kan 
det gå två veckor mellan uppdateringarna. 
 
Fråga: Vad vet du om DoS? 
Svar: Ingenting, har aldrig hört tals om det! Vad kan man göra? Hur kollar man det? 
 
Fråga: Hur stort hot ser du från Internet mot eran verksamhet, på en skala från 1-10? 
Svar: En 2:a, kanske… 

Tema: Egna erfarenheter av hot 
Fråga: Har ni fått in någonting i era system någon gång? 
Svar: Det har bara varit några små grejer som vi dock har lyckats eliminera, vilket i säg 
är tur vilket är skönt. Det är väl som i trafiken, det måste hända något innan man ser över 
säkerheten. Det känns konstigt att lägga ut en massa pengar på saker som man inte vet 
om de kommer att inträffa. Det är som försäkringar hur mycket ska man egentligen 
försäkra. 
 
Fråga: Vad har ni drabbats av? 
Svar: Virus inte så svårt drabbade, bara en massa e-post som kom om att vi skickat ut 
meddelanden. 
 
Fråga: Hur har ni löst detta? 
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Svar: Alla har kört igenom sina burkar för att se vem som har fått det, uppdatera med de 
senaste virusdefinitionerna. Ibland har man gått ut och läst om viruset för att se vad man 
kan göra för att få bort det! Det har inte varit någon fara, det är bara timmar, men timmar 
är ju pengar! 
 
Fråga: Hur kan man få den här typen av virus? 
Svar: Via e-post ser man väl det oftast men det finns ju andra sätt också. Man behöver 
bara gå in på en hemsida som ser lite skum ut som kastar in saker om du inte har något 
skydd. Vi ser det dock inte som något hot eftersom det är mindre seriösa platser där vi 
aldrig är. 
 
Fråga: Är det bara e-posten som ni ser som det stora hotet? 
Svar: Ja, hos oss är det så. Det e-postas worddokument hårt så det är väl där som det 
stora problemet ligger att någon öppnar ett worddokument som kan starta någonting. 
 

Tema: Vidtagna åtgärder 
Fråga: Vem uppdaterar antivirusprogrammen? 
Svar: Eftersom vi använder onlineprogram så uppdateras antivirusprogrammet 
automatiskt. Men vi har även PC-datorer som inte används lika mycket online och där 
måste man vara mer alert och uppdatera dessa. 
 
Fråga: Är det olika antivirusprogram på olika burkar? 
Svar: Ja, PC-datorerna och routern körs online men det finns inte för Mac så där har vi 
Norton antivirus som måste uppdateras manuellt. 
 
Fråga: Finns det något annat som kan behöva uppdateras? 
Svar: Ja det finns brister i operativsystem man får hela tiden håll utkik på windows 
update som kommer kontunuerligt och då ser man att inte windows var färdigt när man 
släppte det. Jag klickar alltid på såna update för att täppa till olika säkerhetshål. Det finns 
ju även säkerhetshål i programvaror som man laddar hem. Om man testar olika program 
så kan det öppna upp saker. Vi laddar inte hem några program från Internet utan använder 
program från stora återförsäljare vilket minskar risken. Exempelvis banker är strikta när 
med vilka program de får använda när de sitter uppkopplade mot Internet i och med att 
det kan finnas vägar in via program. Vi tänker inte lika hårt så, vi har inga såna program, 
vi sitter och jobbar med våra designprogram och htmleditorer. Iofs så använder vi ju e-
postprogram. 
 
Fråga: Vilka e-postprogram använder ni? 
Svar: Vi kör Outlook express och på Mac även Eudora! Alla har ju MSOffice på båda 
plattformar.  
 
Fråga: Sker det någon uppdatering av programvaran för att säkra eventuella säkerhetshål 
i dem? 
Svar: Njae, det var länge sen… på Macsidan löser det där sig, tredjepartsprogram kan ha 
samma problem där iofs.  
 
Fråga: Vilket NOS använder ni? 
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Svar: Windows 2000 server.  
 
Fråga: Vad har ni för rutiner för uppdateringar etc där? 
Svar: Det är samma sak där, vi uppdaterar med de senaste säkerhetsuppdateringarna som 
kommer från Microsoft windows update. Jag ser det som ett ganska stort problem att 
kunskapen är ganska låg om man tittar över en hel personal. Det kanske är någon som 
kan lite.. om den personen försvinner. 
 
Fråga: Vill ni vara anon 
Svar: Ja 




