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Abstract 

 

 

 

 

The purpose of this paper is to examine the efficacy of IT-security measures 

being taken at small-scale firms in Denmark, with a focus on the importance 

of digital back-ups. In order to do so, we interviewed two firms regarding 

their IT-security, based on a risk analysis-questionnaire by Monitor Deloitte, 

and generated a set of risk profiles and IT-security levels for each firm. 

  

Our method of deriving an appropriate IT-security level was individual 

analysis of each firms IT-threat levels and comparing the two cases to each 

other, and to the results of other investigations in this field. 

The result of our analysis, with the two firms as our basis, shows a general 

mismatch between the optimal number of safeguards versus the presumed 

risk of being targeted by cybercrime. Both firms have encountered loss of 

critical data, whether the result of human error or digital injustice, but their 

current safeguards have been determined to be of insufficient effectiveness 

in comparison to the capabilities of modern cybercrime techniques. 
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Indledning 

Projektet handler om IT-sikkerheden i danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er). I 2018 

viste en undersøgelse, foretaget af Monitor Deloitte på vegne af erhvervsstyrelsen, at der var en 

ubalance i forhold til danske SMV’ers risikoprofil og deres IT-sikkerhedsniveau (“IT-sikkerhed i danske 

SMV’er – et sammendrag“, 2018, 1-4). Hovedmålet med projektet er at udforske og formilde, hvordan 

IT-sikkerhed i danske SMV’er kan undersøges. Dette vil vi gøre ved indledningsvis at redegøre for 

aktører og begreber, som er relevante for projektet. Efterfølgende vil metoder og teori, der kan 

bruges til hovedpunktet, udforskes og beskrives. Slutteligt bliver disse metoder anvendt, når vi 

selv foretager interview og risikoanalyser af danske SMV’er. 

 

Digitalisering i danske virksomheder 

De fleste danske SMV’er benytter sig af IT-systemer og digitale løsninger i forhold til både den 

interne arbejdsproces, samt til det kundemodtagende aspekt af virksomheden, såsom 

hjemmesider og lignende. Danmark ligger øverst i indekset over EU’s mest digitaliserede 

økonomier. Indekset fortæller om, hvordan et land er fremskredet i forhold til digitalisering af 

nationen, og den måles på fem kapitaler (se figur 1) (OECD, 2018 ,1).  

 
Figur 1. Diagram over digitaliserede økonomier og det digitale samfund i EU-lande (OECD, 2018 ,1). 
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Af disse kapitaler er det særligt i udbydelsen af digitale offentlige tjenester og virksomheders 

digitalisering og e-handel, hvor Danmark er det førende land i EU, der gør at vi rangerer højest (se 

figur 2)(OECD, 2018 ,8-11).  IT-teknologier er i konstant udvikling, og i den sammenhæng bliver 

teknologien bag ondsindet malware også mere sofistikeret, hvilket leder til et endeløst ræs for 

virksomheder om at holde deres følsomme data sikre. Problemet er, at mange danske SMV’er har 

en ubalance mellem deres risikoprofil og deres IT-sikkerhedsniveau (“IT-sikkerhed og datahåndtering i 

danske SMV’er”, 2018, 21). Ifølge førnævnte undersøgelse, foretaget af Monitor Deloitte, har op mod 

55% af alle danske SMV’er et sikkerhedsniveau, der er for lavt i forhold til deres risikoprofil (“IT-

sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”, 2018, 21). 

 
Figur 2. Diagram over Danmarks relative score på indekset over digitalisering i EU i forhold til  

standarden i EU. (OECD 2018 s. 2) 

 

Cybertruslen mod Danmark 

Center for Cybersikkerhed (CFCS) er en underafdeling af Forsvarets Efterretningstjeneste, hvis 

primære formål er undersøgelsen af de digitale sikkerhedstrusler, der er rettet mod de danske 

myndigheder og virksomheder. CFCS udgiver hvert år en trusselsvurderingsrapport, kaldet 

”Cybertruslen mod Danmark”. Den rapporterer om risikoniveauet for et nationalt cyberangreb i 

Danmark, og den er opdelt i seks kategorier og fem alvorlighedsgrader. 
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De seks kategorier er: cyberspionage, cyberkriminalitet, cyberaktivisme, cyberterror, destruktive 

cyberangreb og fysisk destruktive cyberangreb, der hver især kan have en alvorlighedsgrad på én 

af fem niveauer; meget høj, høj, middel, lav og ingen risiko (Center for Cybersikkerhed, 2019, 2).  

 

Ud af disse seks er det cyberspionage og cyberkriminalitet, der rangerer højest med et 

alvorlighedsniveau på meget høj. Den første af de to, cyberspionage, er særligt rettet mod 

statslige instanser, såsom Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, eller virksomheder i 

samfundsvigtige områder, som energi- eller sundhedssektoren (Center for Cybersikkerhed, 2019, 4). 

Rapporten udpeger at cyber-spionagetruslen primært kommer fra udenlandske, statsstøttede 

hackergrupper, hvis hovedmål er fortrolige informationer med implikationer på det nationale plan, 

og virksomheder uden direkte relation til de offentlige instanser, hvilket størstedelen af mindre 

virksomheder i Danmark ikke har og dermed ikke er direkte i farezonen (Center for Cybersikkerhed, 

2019, 3-4). 

 

Den anden kategori, cyberkriminalitet, er derimod langt bredere i sin potentielle målgruppe, idet 

både bagmænd og deres motivationer for disse angreb kan variere meget. Som udgangspunkt er 

det primære ræsonnement bag denne form for digital uret monetær berigelse (Center for 

Cybersikkerhed, 2019, 6). 

 

Cyberkriminalitet, som overordnet kategori, dækker over emner som malwarespredning, phishing-

mails eller ransomware, hvilket virksomheder kan være meget sårbare over for, afhængigt af hvor 

meget af deres forretning, der er afhængig af IT-systemer, eller hvor mange personfølsomme data, 

der modtages af virksomheden (Center for Cybersikkerhed, 2019, 6-7). Eksempelvis kan et 

malwareangreb kryptere kritisk data hos en virksomhed, hvorefter bagmanden tilbyder at åbne 

adgang igen imod betalingen. Formålet kan også være tilegnelsen af private persondata fra 

virksomheders databaser, såsom kreditkortoplysninger eller andre personlige oplysninger, med 

intentionen om yderligere afpresning af privatpersoner (Center for Cybersikkerhed, 2019, 7). Rapporten 

synliggør, at virksomheder i samtlige sektorer i Danmark kan forvente en løbende strøm af disse 

former for cyberkriminalitet (Center for Cybersikkerhed, 2019, 6). 
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Interessefelt og motivation  

Når det kommer til IT-sikkerhed, er der mange aspekter og foranstaltninger, en SMV bør tage 

stilling til. Emner såsom løbende system- og programopdateringer og dokumenterede, 

gennemtestede backupprocedurer er essentielle, når det kommer til sikringen af en SMV, da disse 

er med til at patche huller i IT-sikkerheden og sikre, at en virksomhed kan genetablere mistet eller 

låst data, skulle den blive udsat for systemfejl eller digital uret (“IT-sikkerhed og datahåndtering i danske 

SMV’er”, 2018, 22-23). I projektet har vi valgt at undersøge backup-teknologi for at finde ud af, 

hvordan den fungerer, samt at kigge på, hvilken betydning den har for danske SMV’er. Dette er 

interessant, fordi der er mange forskellige typer backup, og ligesom med IT-sikkerhed er det 

forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilken måde det bør og kan bruges på. 

 

I modsætning til Monitor Deloittes rapport, “IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”, fra 

2018 kommer denne rapport til at vise eksempler på, hvordan risikoanalyse kan bruges på 

mikrovirksomheder, som er virksomheder med mindre end 9 ansatte. Vi ønsker at se, hvilke 

forholdsregler disse virksomheder tager i forhold til IT-sikkerhed, og i hvor høj grad de udsætter 

sig for digital uret. Dette vil vi gøre ved at foretage en detaljeret risikoanalyse af de virksomheder, 

vi undersøger. Denne analyse skal suppleres af semistrukturerede interviews for at give en 

uddybet besvarelse af virksomhedens IT-sikkerhedsniveau og risikoprofil. 

På baggrund af ovenstående indledning og interessefelt lyder rapportens problemformulering som 

følger: 
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Problemformulering 

Hvordan kan IT-sikkerhed i danske SMV’er, med fokus på mikrovirksomheder, 

undersøges, og hvilken betydning har backup for deres IT-sikkerhed? 

 

Arbejdsspørgsmål 

Arbejdsspørgsmålene har fungeret som retningslinje igennem rapporten, og har haft til mål at 

specificere arbejdsopgaverne i forbindelse med projektarbejdet. Ligeledes er de blevet brugt som 

del i udarbejdelse af interviewguiden, der bruges senere i rapporten og hedder som følger: 

 

• Hvad er it-sikkerhed og backup? 

• Hvordan undersøges backup-teknologier? 

• Hvordan fastlægger SMV’er, hvad deres it-sikkerhed skal bestå af? 

• Hvordan vurderes en virksomhed it-sikkerhed? 

• Hvilke drivkræfter og barrierer er der for it-sikkerhed i danske SMV’er? 
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Afgrænsning 

Undervejs i dette projekts proces har vi gjort os flere overvejelser om, hvordan vi kunne beskue it-

sikkerhed i samfundsrelevant perspektiv. Som udgangspunkt havde vi tænkt os at undersøge, hvor 

meget opmærksomhed staten har på uddannelse i it-sikkerhed, eftersom der var blevet afsat 1,5 

milliarder kroner (ncis, 2018, 5) til forskning inden for netop dette område. En umiddelbar mangel på 

uddannelse, og dermed oplysning, om it-sikkerhed fik os til at spekulere på, om der kan findes en 

lighed imellem dette og mængden af it-sikkerhedseksperter i Danmark. Den stigende 

digitalisering, i såvel det offentlige Danmark som iblandt de danske virksomheder, gør, at 

efterspørgslen på sikkerhedseksperter og it-kyndigt personale stiger. Og er det danske bidrag 

hertil mangelfuldt, kan det tænkes, at de danske virksomheder vælger at importere arbejdskraft 

fra udlandet. I denne forbindelse ønskede vi at undersøge, om dette scenarie kan medføre en 

ubalance i den danske økonomi, og om en større indsats på uddannelse i it-sikkerhed helt fra 

gymnasie- eller folkeskoleniveau kunne hjælpe til et større dansk udbud på arbejdsmarkedet. 

Dette aspekt har vi dog afgrænset os fra, da interview med studerende omkring motivation for 

beskæftigelse med IT-sikkerhed; interview og casestudie med virksomheder der efterspørger IT-

sikkerhedskonsulenter; og statsbudgettering i form af finansielle planer, alle er nogle af 

nøglefaktorerne til en konklusion af denne vinkel, hvilket vil give et ikke-generalisérbart resultat. 

 

I stedet for ovenstående har vi ændret projektets fokus til blandt andet at handle om, hvordan, og 

i hvilket omfang, danske SMV’er foretager backups af deres data. For at kunne vurdere risikoen for 

at blive udsat for digital uret, ønskes der et overblik over omfanget af personfølsom data. Et 

aspekt af personfølsom data er EU-loven om persondataforordningen GDPR (General Data 

Protection Regulation). Denne forordning handler om, at virksomheder skal kunne dokumentere 

de processer, hvori kunders persondata bliver anvendt, at de skal føre tilsyn med deres eventuelle 

databehandlere, samt lave en risikovurdering af databehandlingen (GDPR, u.d., ¶ GDPR-reglerne). 

Denne lovgivning har den betydning for virksomheder, at persondata, der er gemt i en backup, 

uanset hvor gammel denne backup er, skal kunne dokumenteres og skal kunne bevises at være 

slettet, såfremt nogen ønsker det. GDPR har en tydelig indflydelse på virksomheders 

databehandling og fylder en stor del af denne, da loven stadig er relativ ny og dermed omfattende 

at inkorporere, hvis der ikke er taget højde for det tidligere. Inddragelsen af GDPR har vi derfor 
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valgt at afgrænse os fra i denne rapport, da lovens betydning for danske virksomheder er så 

omfattende et emne, at det vil være et projekt i sig selv og vil flytte det fokus, projektet har nu. Vi 

har valgt at se bort fra denne lovs betydning for virksomheders datahåndtering for i stedet at 

undersøge virksomheders it-sikkerhedsniveau og deres backuprutiner, samt i hvilket omfang et 

tab af data har betydning for deres drift.  

Afslutningsvis har vi valgt at lægge rapportens fokus således, at vi skriver om backup som led i it-

sikkerheden i danske SMV’er. Det vil sige, i hvilket omfang SMV’er backupper, og hvilke 

teknologier de anvender til dette. 
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Semesterbindingerne 

Subjektivitet, teknologi og samfund 

Hovedbindingen i dette semesterprojekt er Subjektivitet, teknologi og samfund, og denne vi vil 

inddrage ved at se på, hvordan SMV’er håndterer it-sikkerhed, men også hvilken indflydelse 

manglende it-sikkerhed kan have for virksomhederne. Denne semesterbinding vil komme til 

udtryk via et casestudie, vi selv har udviklet, og interviews af tilfældigt udvalgte SMV’er. Den 

empiri, vi indsamler, samt den litteratur, vi benytter, kommer til at danne rammen for hele 

projektet, men det skal også bistå vores hovedundersøgelse, nemlig om SMV’er lever op til helt 

basale IT-sikkerhedskrav, om de er klar over de risici, der følger med dårlig sikkerhed, og om de 

foretager backup af deres data. 

 

Sluttelig vil vi, i vores perspektiverende del af rapporten, prøve at se, om der er nogle tendenser 

fra vores indsamlede empiri, der tyder på, at Danmarks SMV’er følger med den nationale 

digitalisering, og om de sikrer sig derefter, eller om der hos SMV’erne er incitament for at øge 

sikkerhedsniveauet, hvis de ikke sikrer sig tilstrækkeligt. 

 

Teknologiske systemer og artefakter 

Den sekundære binding i dette projekt bliver dimensionen Teknologiske systemer og artefakter. 

Denne binding er valgt, da vi på tæt hold ønsker at kunne undersøge den teknologi, der udgør 

begrebet data-backup. Vi har valgt at gå i dybden med backupteknologi, dels fordi vi finder det 

interessant, men også fordi det er en hel essentiel del af dét at håndtere sin data sikkert.  

 

Vi har i projektgruppen bestemt kun at benytte udvalgte trin fra TRIN-modellen, og disse er valgt 

for at kunne give, det, vi føler, er, en god, konkret og systematisk fremgangsmetode til at 

undersøge, hvad databackupteknologien rent faktisk indbefatter. I rapportens del om TRIN-

modellen kommer vi blandt ind på backupsystemer og hvilke utilsigtede effekter, der findes ved 

disse, og herudover også hvilke drivkræfter og barrierer, der findes for benyttelsen af en 

backupteknologi. 

 



 Institut for Mennesker og Teknologi Gruppe: V1924809803 
 Basisprojekt 3: It-sikkerhed i danske SMV’er Udgave: 1 
 

 

17/12/2019  Side 13 af 88 

Design og konstruktion 

En forankring af dimensionen, Design og konstruktion, havde også været på tale, da projektet 

stadig var nyt, og endnu ikke havde fået et endeligt fokus, men den blev valgt fra til fordel for 

dimensionen Teknologiske systemer og artefakter. Da Design og konstruktion stadig var på 

tegnebrættet, var det tænkt, at vi ville designe en proces til at overskueliggøre backupstrategier, 

eller rettere at overskueliggøre de muligheder og funktioner, de hver især havde. Det var så 

meningen, at vi med vores design ville kunne skræddersy en backupstrategi til en given 

virksomhed ved at forstå, hvilke typer af data de lå inde med, i hvor høj grad de var afhængige af 

dem, og i hvor høj grad de var afhængige af at kunne få dem tilbage. Dette blev som nævnt valgt 

fra til fordel for Teknologiske systemer og artefakter, da vi så en større sammenhæng i at 

undersøge, hvad der udgør backupteknologi, fordi projektets hovedmål var at undersøge it-

sikkerheden i danske SMV’er, men også fordi projektets informanter allerede benytter 

backupteknologi i en eller anden udstrækning. 
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Videnskabsteori 

Brydes ordet “videnskabsteori” op, handler dette om teorier for at skabe viden – altså processen 

ved at sammensætte nye idéer til et fænomen og retfærdiggørelsen af dette (Bille, 6.9.2019, egne 

noter). Videnskabsteorien undersøger altså studiet af de forskellige måder og metoder, der kan 

bruges til at sammensætte disse idéer, og den forsøger også at retfærdiggøre den viden, der bliver 

skabt herudfra. Der findes flere måder hvorpå videnskab kan anskues, alle sammen indeholdende 

forskellige paradigmer, hvilket vil sige de rammer, der danner en videnskabsteori, og dermed en 

verdensopfattelse. Grunden til, der eksisterer flere paradigmer, er, at der eksisterer forskellige 

verdensopfattelser, og selvom flere af verdensopfattelserne overlapper hinanden, er der end ikke 

ét paradigme, der kan besvare alle spørgsmål. For at validere viden skal dette retfærdiggøres i et 

omfang, der stemmer overens med paradigmet, og her kan metoder til at udføre dette for 

eksempel være at observere et fænomen eller interviewe informanter, der udgør eller interagerer 

med et felt (Bille, 6.9.2019, egne noter). Dette kan for eksempel ses ved videnskabsteorien om 

casestudier, som er den teori, der bliver anvendt i denne rapport. I det følgende vi vil argumentere 

for, hvorfor casestudier kan anses som valide kilder til at skabe viden – også selvom den gængse 

definition for casestudie, ifølge samfundsforskeren Bent Flyvbjerg, lyder som følger:  

  

“Case Study. The detailed examination of a single example of a class of phenomena, 

a case study cannot provide reliable information about the broader class, but it may 

be useful in the preliminary stages of an investigation since it provides hypotheses, 

which may be tested systematically with a larger number of cases.” 

(Flyvbjerg, 2006, 220) 

 

Dette citat beskriver, hvordan den almene forståelse af casestudier fremstår, og hvordan Flyvbjerg 

mener, at denne definition er en misforståelse af denne forskningsmetode, 14 ger ”oversimplified 

as to be grossly misleading” (Flyvbjerg, 2006, 220). Det er igennem Flyvbjergs artikel, ”Five 

Misunderstandings About Case-Study Research” (2006,) vi har fundet vores videnskabsteoretiske 

udgangspunkt til projektet. I denne artikel beskriver Flyvbjerg fem aspekter, som han mener er 

misforståelser omkring casestudier;  

1) Generel, teoretisk viden er mere værdifuld end specifik, praktisk viden. 
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2) Det er ikke muligt at generalisere ud fra en enkeltstående case, og derfor kan casestudier 

ikke bidrage til videnskabelig udvikling. 

3) Casestudier er bedst egnede til at udvikle hypoteser, hvor andre metoder er bedre til at 

teste disse hypoteser, samt at danne teorier ud fra. 

4) Casestudier kan ikke undgå en biased tilgang fra forskeren, altså en tendens til at bekræfte 

forskerens fordom.  

5) Det kan være svært at udvikle en overordnet teori ud fra specifikke casestudier  

(Flyvbjerg, 2006, 219).  

 

I artiklen søger Flyvbjerg at modbevise disse antagelser omkring casestudier, og han søger, 

gennem et ”Khunian”-tankesæt (red. Thomas Kuhn), at konkludere, at forskning uden casestudier 

ender som værende ineffektive (Flyvbjerg, 2006, 219). Andre metoder, så som 

spørgeskemaundersøgelser, kan være bedre til at indsamle empiri i et bredere spektrum, kontra 

casestudier, der har en fordel ved indsamling af empiri i et dybere spektrum (Flyvbjerg, 2006, 241).   

Flyvbjerg mener, at casestudier producerer en kontekstafhængig viden, hvis undersøgelser viser 

sig at være nødvendige for at tillade udviklingen fra regelsatte begyndere til eksperter. Hvad angår 

undervisning, så kan nøje udvalgte cases hjælpe den studerende til at opnå kontekst, hvorimod 

regler eller teorier, der er uafhængige af kontekst, kan risikere at forhindre den studerende i at 

udvikle sine kompetencer ud over begynderniveau (Flyvbjerg, 2006, 221-222). Desuden ses der, hvis 

der for eksempel tages udgangspunkt i adfærdsstudier, en næsten udelukkende kontekstafhængig 

viden, som derfor udelukker en epistemologisk teoretisk opbygning, og yderligere bevirker 

fænomenologiske studier af læringsudvikling til at understrege vigtigheden af casestudier – dette 

skal forstås på den måde, at det kun er ved at sætte sin viden i kontekst, at en person kan gå fra at 

være begynder til at være ekspert (Flyvbjerg, 2006, 222).  

 

Artiklen refererer til psykologen Hans Eysenck (1976), der, som udgangspunkt, blot anså 

casestudier som værende ”anekdoteproducerende”, men han har efterfølgende ændret sin 

opfattelse af dette, da han skrev følgende: 
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“(…) sometimes we simply have to keep our eyes open and look carefully at 

individual cases—not in the hope of proving anything, but rather in the hope of 

learning something!”  

(Eysenck, 1976, 9) 

  

Her kan det altså ses hvordan Eysenck har foretaget en radikal ændring i sin mening om 

casestudier, hvor han gik fra, ikke at have højere tanker om casestudier end at de producerede 

anekdoter, til nu at kunne se, hvordan casestudier kan bidrage til læringsudvikling.  

 

Med henblik på Flyvbjergs anden fremsatte misforståelse, den der siger, at det ikke er muligt at 

generalisere ud fra cases, modargumenteres der med, at selvom den viden, der skabes gennem 

casestudier, ikke kan nedskrives som en regelfast teori, betyder det ikke, at den ikke kan bruges i 

en vidensindsamlingsproces. Flyvbjerg mener nemlig, at et fænomenologisk casestudie, der ikke 

forsøger at "trække en regelfast teori ned over et paradigmefelt", kan have speciel værdi i 

processen om at skabe ny viden, fordi der kan generaliseres ud fra enkeltstående cases. (Flyvbjerg, 

2006, 227-228).   

 

Slutteligt beror vores argument for anvendelse af casestudie som videnskabsteori på Flyvbjergs 

udsagn om, at casestudier er brugbare til både at kreere og teste hypoteser, dog uden at være 

begrænset hertil. Regelfast generalisering igennem teorier ser Flyvbjerg som en overvurderet 

vidensudviklingskilde, hvorimod "the force of example" er undervurderet, forstået på den måde, 

at cases og kontekstbaseret viden godt kan være fordelagtigt og legitimt for vidensindsamlingen i 

en vidensudviklingsproces (Flyvbjerg, 2006, 228-229).  

 

Vi anvender teorien om casestudier, både for at få en bedre forståelse af, hvordan virksomheder 

selv beskriver deres IT-sikkerhed og backupmetode, og for at forstå i hvilken kontekst IT-sikkerhed 

er relevant for dem, men også for at undersøge hvilke typer backup virksomheder anvender, samt 

i hvilket omfang de anvender dem. Desuden er det ønskede mål herunder ikke blot at analysere 

tendenserne fra det ovenstående og vores egen indsamlede empiri, men også at interagere med 

de projektindrullerede virksomheder, for ultimativt at kunne konsolidere udbyttet af dette 
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projekt. Med dette håber vi blandt andet at danne overblik over feltet, især i forhold til fremtidige 

studier af andre virksomheder af samme type. For som Flyvbjerg skriver:  

 

” The goal is not to make the case study be all things to all people. The goal is to 

allow the study to be different things to different people.”  

(Flyvbjerg, 2006, 238)  
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It-sikkerhedshistorie og backup 

Dette afsnit kommer til at indeholde både en generel beskrivelse, men også en overordnet 

historisk gennemgang af it-sikkerhed, og i den forbindelse også nogle nævneværdige cyber-

angreb. I dette afsnit bliver der tillige redegjort for, hvad backup er, hvilket er relevant at vide for 

at forstå rapporten bedre. 

  

Hvad er sikker brug af min computer? Hvordan sikrer jeg mine data? Og hvorfor skal jeg sikre mine 

data? Når det kommer til forståelsen af, hvad it-sikkerhed er, kan disse spørgsmål være gode at 

tage fat på. Betragtes sikkerhed i teknologiverdenen, ses det, at der faktisk er tale om en tredelt 

sag. Den første, ITSec, eller it-sikkerhed, omhandler sikkerheden omkring digitale aktiver (CBT 

Nuggets, 2018). Det kan eksempelvis være den teknologi, de apparater og de netværk, der udgør et 

IT-system, altså ting som computere, servere, routere, vpn-forbindelser, firewalls, robotter, 

maskiner osv. Den anden del, InfoSec, eller informationssikkerhed, omhandler beskyttelsen af de 

data, der forefindes på de forskellige teknologiske artefakter i et givent netværk (CBT Nuggets, 2018). 

Disse data kan eksempelvis være patenter, marketingstrategier, persondata eller anden kritisk 

information. Den sidste del, CyberSec eller cybersikkerhed, omhandler sikringen af webbaseret 

information og faktisk også internettet som helhed (CBT Nuggets, 2018). Dette kan være online 

services, såsom online storage, online passwordmanagere eller eksempelvis bare Facebook og 

Instagram.  

  

I virkeligheden deles disse tre emner betydeligt op i det professionelle miljø, men for 

overkommelighedens skyld, og fordi de informanter, vi bruger i projektet, ikke nødvendigvis har 

en indgående forståelse af disse begreber, har vi valgt at samle dem under et, nemlig it-sikkerhed. 

  

Hvordan kan data sikres, så uvedkommende ikke kan få fat i det? – Igennem tiden har den mest 

benyttede måde, at sikre data på, været at låse dataene inde i ’noget’. Dette noget kunne være en 

bygning, en pengekasse, et arkivskab eller noget andet. Og denne fysiske adgangsrestriktion er der 

stadig brug for, men ikke alene i samme forstand som for 100 år tilbage. Førhen var data nemlig 

lagret på papir, og det vigtigste sikkerhedstiltag, der kunne tages dengang, var at låse disse papirer 

inde, så de ikke endte i de forkerte hænder (Hutter, 2016, 14). I dag låser vi stadig data inde, men i 
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takt med, at data er blevet mere og mere digitaliseret, låser vi det nu også med enten et password 

eller et kodeord. Fælles for begge måder at låse data inde på er dog, at det kun er sikkert, indtil 

nogle uvedkommende får fat i enten nøglen eller koden, eller indtil nogle uvedkommende gætter 

koden, finder nøglen eller fysisk bryder ind et sted.  

  

Dét med at gætte koder var og er stadig et problem. Der findes forskellige strategier til at komme 

med kvalificerede gæt på diverse koder, og især hackeren, Kevin Mitnick, var blandt andet kendt 

for sin kodegætningsstrategi. Denne strategi var en blanding af social engineering, dumpster diving 

og shoulder surfing (Middleton, 2017, 3), og den gik ud på at studere de personer, der skulle angribes. 

Mitnick kunne eksempelvis finde på at gennemrode affaldsspande, containere eller makulerede 

papirstrimler for måske at finde noget med en kode på, eller noget andet relevant i forhold til hans 

ofre og deres adgang til diverse it-systemer. Mitnick kunne også finde på at starte samtaler og 

spørge sine ofre om diverse personlige emner, eller også ville han kigge dem over skulderen, når 

de skulle indtaste deres log-in-informationer. Disse ting gjorde Mitnick i håb om at kunne 

opsnappe noget, der kunne bruges til at gætte de pågældende personers koder (Middleton, 2017, 3). 

Strategien var efterfølgende at afprøve forskellige ord af betydning for de pågældende personer, 

og se, om de kunne give Mitnick adgang til deres computere. Denne metode skulle vise sig at virke 

godt for Mitnick, da han med denne kodegætningsstrategi kom til at køre gratis med bussen og 

blandt andet fik skaffet sig adgang til Palo Alto Research Center samt Pacific Bell og deres ’voice 

mail’-system (Middleton, 2017, 3).  

  

Computeren har i dag mulighed for at koble på såvel globale som lokale netværk og derigennem 

også på andre computere og et væld af elektroniske enheder, såsom smartphones, printere, 

servere osv. Det giver helt naturligt mange både smarte og spændende muligheder, når alle 

enheder kan forbindes til hinanden, men der kommer også flere og flere sikkerhedshuller eller 

potentielle indgange som cyberforbrydere kan udnytte (Bauyk, 2019). Disse sikkerhedshuller 

udnyttede blandt andre Robert Morris til at udsende en computerorm tilbage i 1988 (Middleton, 

2017, 33). Ormen, The Morris Worm, udnyttede nogle UNIX-svagheder, der gjorde, at et lille 

program, en shell, kunne køres med administratorrettigheder på en computer, uden at der aktivt 

skulle inddrages en bruger. Efterfølgende ville ormen eftergøre sig selv og forsøge at sende sig selv 

videre i et netværk eller over internettet, hvis den kunne finde en vej hen til en anden computer 
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(Middleton, 2017, 33). The Morris Worm endte med at inficere omkring 6000 computere og lagde 

tilmed hele internettet ned i et par dage (Middleton, 2017, 34). Nogle af disse kritiske sikkerhedshuller 

er igennem tiden blevet lappet med teknologier, vi i dag kender som eksempelvis Access Control 

Lists, firewalls, proxyservere og VPN-forbindelser.  

  

I de efterfølgende afsnit beskriver vi, hvordan sikkerhedsudviklingen kan have set ud for en fiktiv 

virksomhed. Har en virksomhed været stor nok, er der chance for, at den har haft en mainframe. 

Indtil omkring 1980’erne ville en virksomheds mainframe have været låst inde i sit eget rum. Der 

ville have stået en vagt ved døren, og der ville have været et identifikationssystem, og disse 

forholdsregler skulle til sammen begrænse adgangen til mainframen og sørge for, at det kun var 

certificeret personel, der kunne benytte den (Bauyk, 2019). 

  

Med tiden blev der udviklet dataterminaler, og disse dataterminaler havde forbindelse til 

mainframen, men de kunne være placeret et andet sted i bygningen. Dette gjorde at det 

certificerede personel nu ikke skulle gå hen til mainframen, men blot kunne benytte 

dataterminalen på deres afdeling. På denne måde blev mainframen bedre beskyttet, da der nu 

kunne skæres i antallet af personel med fysisk adgang til den. Men dataterminalerne skulle jo også 

beskyttes, da de var en direkte forbindelse til mainframen. Dataterminalerne blev så, ligesom 

selve mainframen, låst inde i separate rum, og brugerne skulle fortsat identificere sig, inden de 

kunne bruge dem (Bauyk, 2019). 

  

Da computererne fandt sin vej ind på arbejdspladsen, gav det mening at forbinde dem med 

hinanden i et lokalt netværk og med tiden også, gennem det lokale netværk, til mainframen. 

Fordelen ved dette var, at det personel der skulle bruge mainframen, blot kunne forbinde til den 

direkte fra deres egen computer. Udfordringen i det var, at der skulle udtænkes en metode til, 

hvordan det kun var det udvalgte personel, der kunne få forbindelse til mainframen. Som en 

løsning blev en Access Control List opfundet, hvilket er en liste over personellet og deres 

rettigheder. Hvis en bruger uden rettigheder til mainframen forsøger at etablere en forbindelse til 

den, får vedkommende ikke adgang (Bauyk, 2019).  
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I takt med, at e-mail blev en integreret del af en virksomhedens interne og eksterne 

kommunikation, og i takt med, at internettet begyndte at fungere, som vi kender det i dag, skulle 

der findes en løsning på et medfølgende problem, nemlig faren for cyberspionage og spredning af 

ondsindet software. Løsningen på dette problem blev i første omgang at indsætte firewalls 

imellem det lokale netværk og selve internettet. Firewalls findes oftest i softwareform, og det 

bestemmer, hvilke datapakker, der kan sendes og modtages, samt hvilke forbindelser, der kan 

etableres fra henholdsvis den ene og den anden side af firewall’en (Bauyk, 2019). 

  

Da internettet begyndte at komme hjem på de ansattes privatadresser, blev der set en fordel i, at 

de ansatte kunne arbejde hjemmefra. Dette kunne lade sig gøre ved at etablere en VPN-

forbindelse mellem arbejdspladsen og hjemmet. VPN står for Virtual Private Network, og med en 

VPN-forbindelse kunne en bruger komme på virksomhedens lokale netværk, selvom 

vedkommende befandt sig andetsteds. I starten foregik dette via modemopkald, og selve 

forbindelsen til lokalnetværket var kun beskyttet af et brugernavn og et password. Men da denne 

type beskyttelse nemt kunne omgås, blev der indført to-faktor godkendelse. Denne anderledes 

godkendelsestype foregik således, at en bruger, udover sine normale log-in informationer, havde 

en token, som var et lille apparat med en skærm, der viste en skiftende talsekvens. Disse 

talsekvenser ville brugeren blive bedt om at indtaste, når vedkommende havde indtastet sine log-

in oplysninger. Hvis talsekvensen fra brugerens token stemte overens med den talsekvens, der var 

på log-in-serveren, kunne brugeren skaffe sig adgang til lokalnetværket hjemmefra (Bauyk, 2019). 

  

Med tiden blev ondsindet software, såsom malware, computervira, og computerorme, mere 

sofistikerede, og det kunne derfor finde vej igennem både firewalls, to-faktor-godkendelse osv. 

Modsvaret på dette blev antivirusprogrammer og proxyservere. Alle virksomhedens computere fik 

installeret et antivirusprogram, og der blev installeret en proxyserver imellem lokalnetværket og 

firewall’en. Proxyserveren havde til formål at blokere brugeres adgang til websites, der var kendt 

for at indeholde ondsindede koder. Men da det var nærmest umuligt at holde styr på alle 

internettets dårlige websites, og samtidig konstant holde proxyserven opdateret med disse, kunne 

der også indsættes et Intrusion Detection System mellem proxyserveren og firewall’en. Et IDS 

undersøgte al den netværkstrafik, der løb mellem lokalnetværket og internettet, og hvis den fandt 

noget, der ikke skulle være der, blev proxyserveren opdateret med det (Bauyk, 2019). 
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Selvom denne historiske gennemgang af IT-sikkerhed langt fra er udtømmende, hovedsageligt i 

forhold til beskrivelser af specielt mere moderne typer af sikkerhedstiltag, er den vigtigste viden at 

tage med sig, at sikkerheden altid er et skridt bagud. Det er altså først, når en ny teknologi bliver 

taget i brug, og når det kan undersøges, hvordan teknologier bruges, at der kan opstilles nogle 

gode, velovervejede sikkerhedsforanstaltninger som løsning på de sikkerhedsproblemer, der 

måtte følge med en ny teknologi. Disse sikkerhedsforanstaltninger burde i højere grad overvejes 

og inkorporeres i en given teknologi, vel at mærke inden de rammer markedet og forbrugerne. Og 

i forhold til specielt små virksomheder, der ikke har mulighed for at gøre som den førnævnte 

fiktive virksomhed, må der tages de sikkerhedsforanstaltninger, der giver mest mening for den 

givne virksomhed på det givne tidspunkt. 

  

Når det kommer til at sikre sine data, er det i virkeligheden begrænset, hvor meget der kan gøres, 

for hackere vil altid finde en ny måde at få fat i hemmeligholdt information. Og her er det, backup 

kommer ind i billedet, for backup er faktisk det sidste led i ens forsvar mod at miste data. Hvis 

uheldet er ude, og ens computer bliver inficeret med en ondsindet computerorm, der sletter alt 

indhold på ens maskine, og der ikke haves en backup, er ens data faktisk mistet. Netop dette med, 

at data kan gå hen og mistes for evigt og potentielt ødelægge en forretning, har været et stort 

interessepunkt for projektgruppen, og det er derfor, vi har et større fokus på netop dette aspekt af 

it-sikkerhed end for eksempel Endpoint Security, Log-in Management eller noget andet. 

  

Backups findes i et par forskellige udgaver. Overordnet set er der automatisk og manuel backup. 

Disse backups kan findes både som online services, altså cloud backup, og som backup på et fysisk 

medie (Fellows & Crocetti, 2019). Manuel backup foregår oftest som det, der kaldes mirroring, hvilket 

vil sige at backuppe data 1:1 fra ét sted til et andet.  

  

Når der tales om automatisk backup, er der yderligere et par muligheder at vælge i mellem. Den 

første type automatiske backup, vi nævner, er full backup, og som navnet antyder, laves der 

backup af alt, hver gang der tages en back up (Fellows & Crocetti, 2019). Denne backuptype er 

tidskrævende og kræver tilmed også meget lagringsplads, men den kan være god at benytte, hvis 

det er vigtigt at kunne adskille backups og deres indhold fra hinanden. En anden type automatisk 
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backup er differential backup. Denne type backupper kun data, der har været ændret siden den 

sidste fulde backup (Fellows & Crocetti, 2019). En tredje automatisk backuptype er incremental 

backup, hvilket fungerer ved blot at backuppe ændrede data siden den første fulde backup (Fellows 

& Crocetti, 2019). De forskellige backuptyper har nogle forskellige fordele og ulemper. Derfor blandes 

de ofte på en måde, så det giver mening både i forhold til tid og lagerplads, men også i forhold til, 

hvor gamle de nyeste backups må være.  
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Deloitte 

Da dette projekt i nævneværdig grad er baseret på en undersøgelse foretaget af Deloitte, vil der i 

dette korte afsnit til dels fokuseres på, hvilken type foretagende Deloitte er, men også hvorfor 

Deloitte kan opfattes som kvalificeret, troværdig og redelig i forhold til sådanne undersøgelser.   

  

Deloitte er en verdensomspændende virksomhed, der udfører tertiære services som eksempelvis 

auditering, konsulenthjælp, skatterevision, finansvejledning og risikorådgivning (Deloitte 1, 2019). I 

det daglige er Deloitte nok mest kendt som et konsulentfirma, der håndterer især finansielle 

sager, men i virkeligheden har firmaet grene ud i mange andre brancher. For dette projekt er 

grenen ’risikorådgivning’ især interessant. Denne risikorådgivningsgren dækker i virkeligheden 

over alle mulige former for risikorådgivning, eksempelvis; finansielle risici, operative risici og 

lovgivningsmæssige risici o.a. (Deloitte 3, 2019). Men udover de førnævnte 

rådgivningsområder håndterer Deloitte også ’cyber risk advisory’, og det er i forlængelse af en 

rapport herfra, at dette projekt blev startet op.  

  

’Deloitte Cyber Risk’ leverer cyber-ydelser til især store virksomheder, myndigheder og 

organisationer. Disse cyber-ydelser kan for eksempel være hjælp til beskyttelse af data eller 

beskyttelse mod hacking og it-kriminalitet (Deloitte 4, 2019). Deloitte har med sine 7000 

uafhængige cyberspecialister gode muligheder for at opfinde modsvar og løsninger på digital uret 

(Deloitte 4, 2019), og dét, at de fleste ansatte og partnere hos Deloitte netop er uafhængige, gør, at 

Deloitte som virksomhed kan anses som værende un-biased og upartiske (Deloitte 2, 2019).   

  

På Deloittes hjemmeside er der oplistet en række etiske retningslinjer, og disse retningslinjer 

bestemmer, hvordan Deloitte driver deres forretning (Deloitte 2, 2019): 

• Ærlighed og integritet  
• Professionel adfærd  
• Kompetence  
• Objektivitet  
• Fortrolighed  
• God forretningsskik  
• Socialt ansvar  
• Respekt og fair behandling  
• Ansvarlighed og beslutningsproces  
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Her lægger vi specielt vægt på ærlighed, integritet og objektivitet. Dette gør vi, da det for os er 

vigtigt, at dét, vi bygger vores projekt på, er tilvejebragt på en måde, der er gennemsigtig, 

akademisk og med etikken på rette sted. Deloitte bakker ydermere deres etiske standpunkt op 

med et citat:  

”I en væsentlig del af vores virke er vi offentlighedens tillidsrepræsentant. Igennem 

vores erklæringer tilfører vi troværdighed til virksomheders finansielle rapportering, 

og derved øger vi investorernes og kreditorernes tillid til virksomhederne. Vores 

uafhængige vurdering af markedsinformationen bidrager til en hensigtsmæssig 

markedsudvikling, hvilket styrker samfundets økonomiske situation. Vi kan kun 

bibeholde denne tillidsposition ved at følge en høj etisk standard i vores arbejde.”  

(Deloitte 2, 2019)  
  
 

I citatet benævner Deloitte dem selv som ’offentlighedens tillidsrepræsentant’, og dette er ikke 

helt uden grund, da staten, ifølge en artikel fra altinget.dk, har brugt op mod 283.000.000 kroner i 

konsulentydelser hos Deloitte. (Date, 2019, ¶ 2. Deloitte statsautoriseret revisionspartnerselskab). Herudover 

har Deloitte en ’Whistleblower ordning’, som i korte træk går ud på, at der kan rapporteres om 

diverse aspekter af deres måde at drive forretning på. Eksempelvis kan der rapporteres, hvis en 

kunde eller andre oplever korruption, bedrageri, underslæb eller lovovertrædelser etc. Når der 

rapporteres, ender indsigelsen hos NAVEX Global, en anden uafhængig tredjeparts virksomhed, og 

de vil derefter undersøge sagen nærmere (Deloitte 7, 2019). Med alt det førnævnte in mente ser vi 

Deloitte som et foretagende, der er både redeligt og troværdigt, og dermed mener vi også, at 

Deloitte-udarbejdede rapporter er tilstrækkeligt valide til at starte et akademisk projekt op i 

forlængelse af.  
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Hvad er SMV’er? 

Da et centralt fokus i dette projekt udgør undersøgelser af danske SMV’er i forskellige henseender, 

bliver der i dette afsnit fortløbende redegjort for hvad SMV’er er.  

 

Ved en tilfældig internetsøgning kan der nemt findes et par forskellige definitioner af begrebet 

SMV, men for ikke at blande definitionerne sammen, og for ikke at behandle og analysere vores 

indsamlede empiri ud fra forskellige definitioner, arbejdes der i dette projekt ud fra 

Europakommissionens SMV-definition. Denne definition er valgt, da den er bredt dækkende, og 

fordi denne definition i teorien burde kunne bistå andre, måske udenlandske projekter i at lave en 

lignende undersøgelse og indsamle noget empiri, lignende den empiri, der er tilvejebragt i dette 

projekt.  

 

Gennem tiden har der været forskellige definitioner af, hvad en SMV er. De forskellige versioner 

bygger hovedsageligt på forøgelser af tærskelværdier for blandt andet diverse økonomiske 

aspekter, andre virksomheders procentvise andel i en given SMV og desuden også tærskelværdier 

for antal beskæftigede i den pågældende SMV. De bestemmende faktorer i de forskellige 

definitioner har dog altid været de økonomiske aspekter af en SMV (Europakommissionen, 2006, 12).  

For at blive tildelt en SMV-titel kræves det for det første at blive betragtet som en virksomhed. En 

virksomhed er ifølge Europa Kommissionen kort defineret som følger:   

 

”Enhver enhed, uanset dens retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet” 

(Europakommissionen, 2006, 12)  

 

Ifølge den seneste version af definitionen fra 2006 er der tre kriterier, der skal undersøges i en 

virksomhed for at fastslå, om der er tale om en mikro-, en lille- eller en mellemstor virksomhed. 

De tre kriterier omhandler antal beskæftigede, den årlige omsætning og den samlede årlige 

balance. Tærskelværdien for antal beskæftigede skal obligatorisk overholdes, for at en virksomhed 

kan kalde sig en SMV. For kriterierne om årlig omsætning og samlede årlig balance gælder det dog, 

at det blot er én af disse, der skal overholdes, for at en virksomhed kan beholde en SMV-titel. 

Grunden til dette er forklaret i Europakommissionens publikation om den nye definition af SMV-
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begrebet ud fra tanken om, at der, især omsætningsmæssigt, er forskel på virksomheder i handels- 

eller distributionssektoren og fremstillingsvirksomheder. For at imødekomme retfærdig 

behandling af begge typer virksomheder blev det altså vedtaget, at blot ét af de to førnævnte 

kriterier skal overholdes (Europakommissionen, 2006, 13).  

 

Tærskelværdierne for antal beskæftigede i de tre kategorier af SMV’er lyder som følger: En 

mikrovirksomhed må have ikke mere end 9 beskæftigede. En lille virksomhed må ikke beskæftige 

mere end 49 personer. Slutteligt må mellemstore virksomheder ikke beskæftige mere end 249 

personer (Europakommissionen, 2006, 14). Antallet af beskæftigede dækker over alle typer 

ansættelsesforhold, og det er derfor lige meget, om der er tale om en sæsonarbejder eller en 

fuldtidsansat. Eksempler på medregnede arbejdstitler kan være lønmodtagere, lærlinge, afløsere, 

virksomhedsejere og eventuelle partnere (Europakommissionen, 2006, 15).    
 

Tærskelværdierne for SMV’ers årlige omsætning må i mikrovirksomhedssammenhæng ikke 

overstige 2 millioner euro. For den lille virksomhed må den årlige omsætning ikke være over 10 

millioner euro, og for den mellemstore virksomhed er der en grænse på 50 millioner euro, der skal 

overholdes (Europakommissionen, 2006, 14). En SMV’s årlige omsætning forklares i 

Europakommissionens publikation som virksomhedens indkomst fra salg og/eller ydelser, men 

efter fradrag og diverse prisnedslag, i et givent år. (Europakommissionen, 2006, 15).  
 

Tærskelværdierne for SMV’ers samlede balance må for mikrovirksomheden ikke ligge over 2 

millioner euro. For den lille virksomhed gælder det, at den samlede balance ikke må være højere 

end 10 millioner euro, og for den mellemstore virksomhed er grænsen 43 millioner 

euro (Europakommissionen, 2006, 14). Den samlede årlige balance bliver i publikationen beskrevet som 

værdien af virksomhedens vigtigste aktiver (Europakommissionen, 2006, 15).    
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(Europakommissionen, 2006, 14) 

  

Som tidligere beskrevet er det i princippet kun to af de tre kriterier, hvoraf det ene kriterie 

omhandler antallet af beskæftigede, der skal være under de fastlagte tærskelværdier. Det vil 

eksempelvis sige, at en virksomhed med 20 ansatte og en samlet årlig balance på 8 millioner euro 

godt kan have en årlig omsætning på over 10 millioner euro og stadig kalde sig en lille virksomhed 

og trække på de fordele, der findes for denne type SMV. Som et andet eksempel gælder det også 

for en virksomhed med eksempelvis 5 medarbejdere og en årlig omsætning på under 2 millioner 

euro, at den må have en samlet balance på over 2 millioner euro og stadig kalde sig en 

mikrovirksomhed.  

 

Andre forbehold, der tages stilling til i forbindelse med definitionen af SMV’er, er uafhængighed 

fra eller tilknytning til andre virksomheder eller instanser. Tales der om uafhængige virksomheder, 

har denne type virksomhed som regel ingen tilknytning til andre virksomheder. Det er dog tilladt, 

at virksomheden kan besidde op til 25% af en anden eller flere andre virksomheders kapital eller 

stemmerettigheder, eller at en udefra kommende virksomhed kan have en andel, op til 25%, i den 

pågældende virksomhed (Europakommissionen, 2006, 16). For partnervirksomheder gælder det, at en 

virksomhed skal besidde mere end 25% af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden 
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virksomhed, eller at en anden virksomhed har en andel større end 25% i den pågældende 

virksomhed (Europakommissionen, 2006, 16).  
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Teorier og modeller 

Casestudie 

Ved et casestudie undersøges et tilfælde af et fænomen, der enten understøtter eller modsiger en 

teori, og desuden kan bidrage til at danne en praktisk sammenhæng til en teori, enten konkret 

eller generelt (Madsen, 2009 ¶ case-studie). En case ses oftest i en sociologisk sammenhæng, og den 

kan enten være studiet af enkelte personer såvel som studiet af en gruppe eller organisation. Den 

empiri, som forskeren får ud af en case, bliver derefter analyseret, hvorfra resultatet af casen 

vurderes som værende et konkret tilfælde, eller et tilfælde, der kan bidrage til en generalisering af 

et fænomen (Madsen, 2009 ¶ case-studie). Generaliseringen er afhængig af, om der kan drages 

ligheder eller direkte modsætninger imellem casen og den problemstilling, der undersøges. 

Selvom den eller de studerede cases ikke nødvendigvis kan vurderes som repræsentative for en 

generalisering, kan de fortsat godt pege på en kritisk eller ekstrem case (Madsen, 2009 ¶ case-studie).  

 

Bent Flyvbjerg (2006) har opsat den nedenstående tabel med forskellige typer cases. Tilfældigt 

valgte cases kan være at foretrække til at understrege en generalisering ved en forskning, da der 

ikke er nogen systematisk strategi ved den udvalgte case (Flyvbjerg, 2006, 229). Andre, specifikt 

udvalgte cases kan have en fordel ved at underbygge en problemstilling, for eksempel ekstreme 

cases, der kan bidrage til at understrege en pointe (Flyvbjerg, 2006, 229-230). “Maximum variation” 

cases er udvalgte cases, der hver især adskiller sig radikalt fra hinanden, enten via størrelse, 

indkomst, branche eller andet, men som bliver udvalgt for at undersøge, om der er en væsentlig 

forskel imellem disse, eller om der kan ses et mønster og derved en generalisering herimellem 

(Flyvbjerg, 2006, 230). En kritisk case kan kort beskrives som en case, der afgør en hypotese inden for 

et felt eller et fænomen. Det vil sige, at hvis “x” gælder for denne case, så gælder “x” også for 

samtlige andre cases inden for samme felt og omvendt (Flyvbjerg, 2006, 230). I og med at den kritiske 

case i princippet er den mest be- eller afkræftende case af de nævnte, så er det også den, der kan 

være sværest at identificere. Flyvbjerg beskriver også, at der ikke er en bestemt metode, hvorpå 

denne type case kan identificeres. Der skal i stedet opsøges den eller de cases, som forskeren 

umiddelbart mener, kan be- eller afkræfte hypotesen eller problemstillingen (Flyvbjerg, 2006, 230).  
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Den sidste type case i tabellen er den paradigmatiske case – altså en case, der agerer forbillede for 

en undersøgelse. Denne type case danner et eksemplarisk resultat eller referencepunkt for et felt, 

hvilket kan danne en videnskabelig ramme for videre casestudie i samme felt. Det er altså cases, 

der markerer nogle generelle karakteristika ved et felt eller et fænomen (Flyvbjerg, 2006, 232).  

 
 (Flyvbjerg, 2006, 230) 

 

Vore cases i denne projektrapport er paradigmatiske, fordi vi ønsker at undersøge backuprutinen 

hos mikrovirksomheder, samt at se, hvilke konsekvenser det har for virksomheden at have 

ubalance i it-sikkerhedsniveau og risikoprofil. Vi har opstillet en hypotese som lyder, at 

mikrovirksomheder kan undersøges ved hjælp af semistruktureret interview og risikoanalyse. Og 

projektets cases passer ind i dette paradigme, fordi de er mikrovirksomheder, og vi anvender 

førnævnte metoder til disse. 
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Risikoanalyse 

I projektet er det meningen, der skal foretages risikoanalyser af to virksomheder, så det kan 

kortlægges, hvordan virksomhederne kan forbedre deres it-sikkerhed. Disse analyser vil ligeledes 

belyse tilgangen til it-sikkerhedsundersøgelser af danske SMV’er.  

Når det kommer til it-sikkerhed i SMV’er, er der stor forskel på, hvordan hver enkelt virksomhed 

bør operere for at være mest sikker, hvad it-sikkerhedsbrud angår. Derfor kræves der en individuel 

kortlægning af en virksomheds risikoprofil, så indsatsen på it-sikkerhedsområdet kan være 

tilstrækkelig. En risikoprofil er også relevant for en virksomhed for at undgå overimplementering 

og ressourcespild. (“IT-sikkerhed i danske SMV’er – et sammendrag“, 2018, 2).  

 

Risikovurdering og etablering af en virksomheds risikoprofil  

Når en SMV vokser, sker der ofte en vækst af digitale og værdibare data, hvilket kan være 

medvirkende til, at virksomheden har større risici i forhold til at få stjålet eller at miste data. 

Konsekvensen af førnævnte kan forårsage, at en virksomhed må betale mange penge for at 

genetablere it-systemer eller betale løsesum for at få deres data tilbage fra hackere. For 16 % af 

danske SMV’er kan konsekvensen af blottelse eller tyveri af deres data være, at de mister deres 

forretningsgrundlag. Har en virksomhed derfor vigtige data eller anden it, er det relevant at 

kortlægge deres risikoprofil (“IT-sikkerhed i danske SMV’er – et sammendrag“, 2018, 1-4).  

En risikoprofil udgøres af 3 overordnede faktorer: afhængighed af systemer, afhængighed af 

følsomme personoplysninger og forretningskritiske data, samt en brancherisiko. I Deloittes 

rapport: ”IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er” defineres en virksomheds risikoprofil 

ud fra 4 spørgsmål. Virksomheden skal selv vurdere, hvor centrale deres it-systemer og data er for 

deres normale drift. Spørgsmålene besvares med en værdi mellem 0 (slet ikke) og 4 (i høj grad) og 

spørgsmålene lyder som følger (“IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”, 2018, 67-68):  
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N
r.
  

Spørgsmål  Sc
or
e  

1  I hvor høj grad er jeres virksomhed afhængige af jeres IT-systemer for jeres daglige drift?  0-
4  

2  I hvor høj grad behandler jeres systemer persondata med særlig risiko dvs. følsomme personda
ta, CPR-numre mm.  

0-
4  

3  Behandler jeres systemer data, som er forretningskritiske og vil medføre væsentlige problemer
 hvis de bliver delt eller hacket (fx forretningshemmeligheder og kundedatabaser)?  

0-
1  

4  I hvor høj grad ville et brud på jeres systemer, og dermed læk af forretningskritiske data, være 
kritisk for jer?   

0-
4  

  
 

Brancheværdi  

Udover værdierne fra ovenstående spørgsmål, tildeles virksomheden en brancheværdi. Denne 

værdi gives til virksomheden baseret på den branche, de er i.  

Brancheværdi 1 gives til virksomheder, der har varierende brug af it-systemer, og hvor følsomme 

data anvendes i begrænset omfang – typisk til intern HR-brug, eksempelvis detailhandel- eller 

anlægsgartnerivirksomheder (“IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”, 2018, 68).  

Brancheværdi 2 gives til virksomheder, hvor it-systemer er centrale for arbejdet, men følsomme 

data er meget varierende og typisk ikke af høj vigtighed. Eksempelvis undervisningsinstitutioner 

eller hoteller (“IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”, 2018, 68).  

Brancheværdi 3 gives til virksomheder, når der er høj afhængighed af både it-systemer, og når 

brugen og/eller nødvendigheden af personfølsomme data er høj, samt hvis virksomheden har 

mange forretningskritiske data. For eksempel sygehuse, forskningscentre eller 

pengeinstitutter (“IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”, 2018, 68).  

 

Grænseværdier for risikoprofiler  

Baseret på ovenstående spørgsmål og virksomhedens brancheværdi dannes den værdi, som udgør 

virksomhedens risikoprofil. Værdien er mellem 1-16, og den værdi bestemmer, hvilken gruppe 

virksomheden ender i. Er værdien mellem 1-6, har virksomheden en lav risikoprofil. Er værdien 

mellem 6-11, har virksomheden en middel risikoprofil. Er værdien mellem 11-16, har 

virksomheden en høj risikoprofil (“IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”, 2018, 69).  

It-sikkerhedsniveau  

For at kunne udføre risikoanalysen skal der, udover virksomhedens risikoprofil, også foretages en 
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vurdering af virksomhedens it-sikkerhedsniveau (“IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”, 2018, 

70-71). It-sikkerhedsniveauet vurderes ud fra, hvilke tiltag virksomheden har etableret for at sikre 

sig selv mod digital uret, men også i forhold til, om de har dokumenteret brug af deres it internt så 

vel som eksternt. Der er tre overordnede grupperinger, som bruges til at fastlægge it-

sikkerhedsniveauet: Fysisk adgangskontrol, it-sikkerhedsforanstaltninger og it-sikkerhed i forhold 

til medarbejdere og ledelse. (“IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”, 2018, 70-72).   

 

Fysisk adgangskontrol   

Fysisk adgangskontrol har at gøre med, hvilken grad virksomheden styrer den fysiske adgang til 

kontoret og eventuelle servere. Dette kan være relevant for at sikre, at der ikke sker fejl, fordi 

forkerte personer har adgang til forkerte rum eller forkerte rettigheder på en server. Ligeledes kan 

der føres en log over, hvem der har gjort hvad, så fejl nemmere kan stoppes eller udredes (“IT-

sikkerhed i danske SMV’er – et sammendrag“, 2018, 5).  
 

It-sikkerhedsforanstaltninger   

It-sikkerhedsforanstaltninger er alle de tekniske, organisatoriske og processuelle foranstaltninger, 

virksomheden har påbegyndt for at sikre deres it. Her er nogle foranstaltninger vigtigere end 

andre og kan ses som værende enten essentielle, grundlæggende eller avancerede. De avancerede 

vægtes lavere end de essentielle og grundlæggende (“IT-sikkerhed i danske SMV’er – et sammendrag“, 

2018, 5).  

 

It-sikkerhed i forhold til medarbejdere og ledelse  

Disse spørgsmål dækker stillingstiltag, der er foretaget af og på baggrund af medarbejdere og 

ledelsen. Det kan være ting som kommunikation eller træning omkring it-sikkerhed (“IT-sikkerhed i 

danske SMV’er – et sammendrag“, 2018, 5). 
 

Der er i alt 22 spørgsmål, som giver en score alt efter hvilket svar, virksomheden giver, og hver 

score har også en vægt i forhold til deres vigtighed. Følgende tabel viser de konkrete spørgsmål, 

deres score og deres vægt, som de blev brugt i Monitor Deloittes kortlægning af 1.054 danske 

SMV’ers it-sikkerhedsniveau (“IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”, 2018, 70-72).  
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Nr.  Spørgsmål  Score  Vægt 
 

  Fysisk adgangskontrol.      
1  Fysisk adgangsstyring til virksomhedens kontorer gennem personlig adgangsnøgle 

(fx i form af personligadgangskort eller chip - fysiske nøgler dækker  
0-1  1  

2  Fysisk adgangsstyring til kritisk information (f.eks. adgangsstyring til server-
adgang vha. personlig kode/kort/nøgle)?  

0-1  1  

  Påbegyndte it-sikkerhedsforanstaltninger.      
3  Løbende it-risikovurderinger (f.eks. baseret på ISO27001)?  0-1  1  
4  Løbende interne it-sikkerhedsanalyser og/eller it-revision af jeres it-systemer og 

hjemmesider?  
0-1  1  

5  Løbende eksterne it-sikkerhedsanalyser og/eller it-revision af jeres it-systemer og 
hjemmesider?  

0-1  1  

6  Løbende vurderinger og opfølgning af medarbejderadgange til informationer og 
systemer?  

0-1  1  

7  Løbende overvågning og logning af sikkerheden i it-systemer?  0-1  0,5  
8  Samarbejde med eksterne rådgivere/samarbejdspartner inden for it-sikkerhed?  0-1  0,5  
9  Dokumenteret it-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er overblik over kritiske 

informationer og systemer?  
0-1  1  

10  Dokumenterede og gennemtestede backup procedurer?  0-1  1  
11  Dokumenteret beredskabsplan?  0-1  0,5  
12  Databehandleraftale for håndtering af personfølsomme information?  0-1  0,5  
13  Fast procedure for håndtering af personfølsomme information i virksomheden?  0-1  1  
14  Systematiske og løbende opdateringer af it-systemer og PC programmer?  0-1  1  
15  Forsikringspolice, der dækker tab/omkostninger som følge af IT-

sikkerhedshændelser  
0-1  0,5  

  It-sikkerhed ift. Medarbejdere og ledelse.      
16   Uddanner eller træner I jeres medarbejdere i it-sikkerhed?  0-1   2  
17   I hvor høj grad har ledelsen i virksomheden taget stilling til, hvordan it-sikkerhed og 

databeskyttelse skal håndteres?  
0-4   1  

18   Vi kommunikerer informationssikkerhed mundtligt  0-1   2  
19   Vi har en dokumenteret it-sikkerhedspolitik  0-1   1  
20   Vi kommunikerer løbende den dokumenterede it-sikkerhedspolitik (fx ved ny 

ansættelser eller årlige seancer  
0-1   0,5  

21   Vi måler kontinuerligt medarbejdernes bevidsthed omkring sikkerhedstrusler  0-1   0,5  
22   Har I udpeget en medarbejder som it-sikkerhedsansvarlig  0-1   0,5  
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En virksomhed bliver automatisk tildelt et lavt it-sikkerhedsniveau, hvis ikke de svarer “Ja” til både 

spørgsmål 10 og 14. Dette skyldes, at gennemtestet og dokumenteret backup og systematisk 

opdatering af it-systemer og programmer ses som værende essentielle for it-sikkerhedsniveauet. 

Det gør de, fordi backup kan gøre det meget nemmere at komme sig efter et it-angreb, og fordi 

opdateringer af systemer og programmer ofte patcher huller i sikkerheden, som hackere kan 

benytte (“IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”, 2018, 72).  

 

Grænseværdier for it-sikkerhedsniveau  

På samme måde som værdierne fra risikoprofilen, bliver værdierne fra it-

sikkerhedsniveauvurderingen også inddelt i 3 grupper; lavt, middel og højt sikkerhedsniveau. 

 

o Lavt sikkerhedsniveau gives til virksomheder, som har en score mellem 0-13,9. 

o Middel sikkerhedsniveau gives til virksomheder, som har en score mellem 14-18,4. 

o Højt sikkerhedsniveau gives til virksomheder, som har en score mellem 18,5-23,5. 

 

Disse værdier er valgt som grænseværdier for IT-sikkerhedsniveau på baggrund 

af Deloittes Cyber Risks kendskab til området, på baggrund af ‘DST VITA’-undersøgelsen og 

ligeledes på baggrund af Sikkerhedstjekket.dk. Disse har vurderet, at de mest essentielle og 

grundlæggende it-sikkerhedsforanstaltninger, en virksomhed tilsammen skal have, giver en værdi 

på 14, og derfor er det valgt som nedre grænse (“IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”, 2018, 

72).  
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Sammenligning af it-sikkerhedsniveau og risikoprofil  

Når både risikoprofilen og it-sikkerhedsniveauet er etableret, skal disse to sammenlignes. En 

virksomhed bør have balance mellem risikoprofilen og it-sikkerhedsniveauet. Dette vil sige, at der 

til en middel risikoprofil bør høre et middel it-sikkerhedsniveau. Har en virksomhed eksempelvis 

en lav risikoprofil, men et højt it-sikkerhedsniveau, kan dette betyde, at der er en sket en 

oversikring af virksomheden, og at der muligvis er blevet, eller stadig bliver, spildt ressourcer. 

Omvendt, hvis en virksomhed har et lavt it-sikkerhedsniveau, men en høj risikoprofil, har 

virksomheden en større chance for at blive ramt af digital uret (“IT-sikkerhed i danske SMV’er – et 

sammendrag“, 2018, 1).    
 

  

Skema, som viser, hvornår en virksomhed er sårbar, tilpas eller påpasselige i forhold til  

it-sikkerhed.  

(IT-sikkerhed i danske SMV’er – et sammendrag, 2018, 1) 
 

 

Som det kan ses på ovenstående skema, er der nogle steder, hvor en virksomhed godt kan have 

“ubalance” mellem risikoprofil og it-sikkerhedsniveau, men stadig være “tilpas sikre”. Derfor vil vi i 

rapporten forsøge at tegne et billede af, hvor den virksomhed, vi undersøger, ligger når vi kommer 

til analysen 
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Semistruktureret interview 

Det er målet med de semistrukturerede interview, at de skal give muligheden for et dybere indblik 

i virksomhedens it-sikkerhedsniveau og risikoprofil, så vi kan analysere dem. Når vi er ude og 

interviewe, vil vi derfor starte med at stille spørgsmålene fra risikoanalysen og derefter foretage 

det semistrukturerede interview i forlængelse heraf. 

 

Som et led i vores empiri-indsamling ønsker vi at foretage semistrukturerede interviews med vores 

udvalgte virksomheder. Ved et semistruktureret interview udarbejdes der en delvis planlagt 

interviewguide. Dette har den fordel, at intervieweren har mulighed for at ændre rækkefølgen på 

spørgsmål, eller at afvige fra interviewguiden for at stille opklarende spørgsmål til udtalelser fra 

informanten (Brinkmann & Tanggaard, 2015, 37-40). Denne interviewmetode inviterer informanten til at 

svare mere eller mindre dybdegående på spørgsmålene, men, modsat den dybdegående 

interviewmetode, er denne metode determineret af en forskningsretning og en interviewguide, 

der søger at holde interviewet inden for en bestemt ramme (Brinkmann & Tanggaard, 2015, 37-40).   

Med denne metode har vi valgt at foretage et interview med informanterne fra de to 

virksomheder, der har en forbindelse til it-sikkerhed. Interviewene skal foregå med den it-

sikkerhedsansvarlige i virksomhederne. Hvis der ikke kan identificeres en it-sikkerhedsansvarlig i 

virksomheden, er hierarkiet som følger:  

1) it-ansvarlig  

2) virksomhedens direktør  

3) økonomichef  

4) virksomhedens ejer  

 

Interviewene foretages for at undersøge, hvilke overvejelser, der er blevet gjort for at opnå den 

sikreste mulighed, hvad angår opbevaringen af virksomhedens data. Omdrejningspunktet i 

interviewene bliver fokus på en grundig og uddybet risikoanalyse. Herfra har vi i sinde, til en vis 

grad, at kunne kortlægge den enkelte virksomheds backup-procedure. Deloitte har, i rapporten 

“IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er” (2018), arbejdet med 13 cases på SMV’er for at 

kunne udarbejde en risikoprofil af de 13 virksomheders it-sikkerhed, og de anvender desuden 

semistrukturerede interviews i rapporten. Denne rapport giver udtryk for, at denne 
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interviewmetode er blevet valgt på grund af udarbejdelse af en interviewguide, hvorfra 

intervieweren har muligheden for at kunne stille opfølgende spørgsmål til informanten (IT-sikkerhed 

og datahåndtering i danske SMV’er, 2018, 83). 
 

Til vores interview har vi udarbejdet en interviewguide med en forskningsvinkel, der tager 

udgangspunkt i rapportens problemformulering og de tilhørende arbejdsspørgsmål. Vi ønsker at 

undersøge de to virksomheders IT-sikkerhedsniveau igennem et casestudie af virksomhederne. Ud 

fra disse cases skal der foretages en risikovurdering af virksomhederne. Rapporten opstiller en 

række spørgsmål, der opfordrer informanten til at svare enten ja/nej, eller på en given skala fra 1-

5. Denne metodiske tilgang til dataindsamling minder om den fra en struktureret 

spørgeskemaundersøgelse. Dog har vi valgt at implementere denne risikoanalyse i vores 

semistrukturerede interview med virksomhederne, hvilket betyder at i stedet for blot at svare 

enten ja/nej, eller et tal fra 1-5, så bliver informanternes svar yderligere uddybet med en 

kommentar til deres valg. Disse kommentarer inviterer så os, som interviewere, til at spørge 

yderligere ind eller bede om uddybning, skulle der være behov for det, og derfor afvige fra 

strukturen af interviewet. På baggrund af dette har vi afgrænset os fra at opsætte en struktureret 

spørgeskemaundersøgelse, da inspirationen fra Deloittes udførelse af samme bliver inkorporeret i 

vores semistrukturerede interview.   

 
  



 Institut for Mennesker og Teknologi Gruppe: V1924809803 
 Basisprojekt 3: It-sikkerhed i danske SMV’er Udgave: 1 
 

 

17/12/2019  Side 40 af 88 

Interviewguide    

Denne projektrapports interviewguide er inspireret af interviewguiden i Monitor Deloittes rapport 

over SMV’ers it-sikkerhed. Vi står på skuldrene af eksperter på Cyber Risk området i forsøg på at 

kunne undersøge, hvor godt disse virksomheder er garderet mod digital uret. Der stilles blandt 

andet spørgsmål til; virksomhedens produkt for at forstå kontekst og situation bedre; 

virksomhedens it-sikkerhedshåndtering; drivkræfter og barrierer i forhold til virksomhedens øgede 

sikkerhed; og afslutningsvis til virksomhedens visioner om it-sikkerhed i fremtiden. Vi har 

bearbejdet vores interviewguide ud fra ovenstående, og udbygget den ved for eksempel at spørge 

ind til, hvilken type og hvor mange kunder virksomheden har, hvilke data de har, og om de har 

nogle andre virksomheder som samarbejdspartnere. Ud fra disse spørgsmål søges der også at 

danne et overblik over omfanget af data, der er i risiko for at forsvinde, hvis virksomhedens 

backup ikke er tilstrækkelig. 

  

I nedenstående tabel ses den endelige interviewguide, vi har anvendt til vores interviews med 

virksomhederne. Venstre kolonne indikerer, hvilke af vores arbejdsspørgsmål der tages 

udgangspunkt i, kolonnen i midten indikerer forskningsspørgsmålene, altså hvilken information 

der ønskes indsamlet fra informanten, og højre kolonne er de endelige spørgsmål, som 

informanten bliver præsenteret for – dog med den førnævnte mulighed for afvigelse, hvis der 

ønskes uddybende svar eller yderligere information omkring et spørgsmål.   

   

   
  
Arbejdsspørgsmål   Forskningsspørgsmål 

  
Interviewspørgsmål   

Hvordan undersøges en/hvad 
udgør en SMV’s risikoprofil? 
Hvilken betydning har et 
angreb for virksomheden?   

Først og fremmest 
ønskes der en 
forståelse af, hvem 
virksomheden er, 
hvilket produkt der 
tilbydes, og hvilke 
data der er på spil   
f.eks. persondata 
på kunder, 
faktureringer, 
regninger, 

Hvad laver denne virksomhed?   
   
Hvor mange ansatte?   
   
Årlige omsætning (cirka)?   
   
Hvilket produkt sælger/tilbyder denne 
virksomhed?   
   
Hvilke (typer af) data/information har 
virksomheden liggende?   
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produkter, 
koncepter etc.   
   

Hvor mange kunder/kundedata har 
virksomheden liggende?   
   
Hvilken konsekvens kan det have for 
virksomheden, hvis et angreb skulle ske?   
   

Hvordan undersøges en/hvad 
udgør 
en SMV’s risikoprofil? Hvilken 
betydning har et angreb for 
virksomheden?   
   

Der ønskes at vide, 
om virksomheden 
har nogle 
samarbejdspartner
e for at 
undersøge, hvor 
meget data 
parterne har om 
hinanden, og 
derved også om 
begge parter er i 
risiko for angreb, 
grundet 
virksomhedens it-
sikkerhed.   
Derved også om de 
er afhængige af 
hinandens 
sikkerhed.   
Ud fra disse 
spørgsmål søges 
der også at danne 
et overblik over 
omfanget af data, 
der er i risiko for at 
forsvinde, 
hvis virksomhedens
 backup ikke er 
tilstrækkelig.   

Har virksomheden nogle 
samarbejdspartnere?   
   
(Hvis der findes en eller flere samarbejdspartn
ere)    
Hvilke data har parterne, der kan have indflyde
lse på hinanden?   
   
Deler parterne noget data?   
(hvis ja) har begge parter backup af disse data? 
Og hvilken type backup er det?   
   
Hvilken konsekvens kan det have for denne 
virksomhed, hvis samarbejdspartner(en) bliver 
udsat for et angreb?   
   

Hvordan fastlægger SMV’er, h
vad deres IT-
sikkerhed skal bestå af?   
   

Hvilke overvejelser 
har virksomheden 
gjort sig angående 
IT-sikkerhed? Altså 
hvordan bliver 
virksomhedens 
data håndteret, og 
hvor højt dette 
bliver prioriteret?   

Benytter virksomheden et anti-virusprogram?   
   
   
   
Er virksomhedens IT-apparater adskilt 
fra hhv personlig og professionel brug   
   
Har du udliciteret dele eller hele dit IT?   
   
Hvilken type backup benytter virksomheden i 
øjeblikket? Og hvorfor?    
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Af hvilke årsager har virksomheden valgt at 
bruge denne type backup?   
   
Hvordan håndterer virksomheden sine data?   
   
Hvor og hvordan opbevarer virksomheden 
data? Er det fysisk, i skyen eller begge? Og 
hvorfor?   
   
Hvor nylig er virksomhedens backup? Kan der 
hentes data, der er 1 minut gamle? Eller er de 
seneste en uge gamle?   
   
   
Har virksomheden en katastrofeprotokol? 
(hvordan vil virksomheden få deres data 
tilbage, hvis uheldet skulle være ude)   
   

Hvordan fastlægger SMV’er, h
vad deres IT-
sikkerhed skal bestå af?   
   
Hvilke drivkræfter og barrierer 
er der for it-
sikkerhed i danske SMV’er   

Hvad forhindrer 
virksomheden i at 
optimere sin 
sikkerhed? Eller 
omvendt, hvis 
sikkerheden er 
velovervejet, hvad 
har været en 
motiverende faktor 
for at optimere 
sikkerheden?   

Af hvilke årsager anvender virksomheden IT-
sikkerhed i dette omfang? (evt. noget med iso-
27001)   
   
Af hvilke årsager har virksomheden den type 
backup?   
   
Hvad forhindrer virksomheden i at optimere 
sin sikkerhed og backup yderligere?   
   
Hvad kan fungere som motiverende 
faktorer/drivkræfter for, at virksomheden vil 
optimere deres sikkerhed og backup 
yderligere?   
   

Hvordan fastlægger SMV’er, h
vad deres it-
sikkerhed skal bestå af?   
   
Hvilke drivkræfter og barrierer 
er der for it-
sikkerhed i danske SMV’er   

Har virksomheden 
været udsat for en 
form for digital 
uret?    
Enten deres eget 
system og derved 
direkte på deres 
data, eller igennem 
en partner eller en 
anden form 
for netværk, og 

Har virksomheden været udsat for direkte 
angreb før?   
   
(hvis ja) I hvilket omfang? Hvad kostede 
angrebet (økonomisk, tidsmæssig, data)?    
   
(hvis nej) Kan mediernes dækning af angreb i 
store virksomheder (Mærsk, Demant) være en 
motiverende faktor?   
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derved indirekte på 
deres data?   
   

Har virksomheden prøvet at miste data? (hvis 
ja) var det så noget der var til at finde i 
backup-systemet?   
   
(hvis virksomheden har en 
samarbejdspartner)     
Har samarbejdspartneren været udsat for et 
angreb? (hvis ja) Har det haft indflydelse på 
virksomhedens data og backup (herunder en 
delt data)? (hvis ja) I hvilket omfang og hvor 
meget kostede det (økonomisk, tidsmæssig, 
data)?   
   
Hvordan forventer virksomheden at se deres 
udvikling af backup/it-sikkerhed i forbindelse 
med en forsat med en fortsat udvidende 
national digitalisering?   
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TRIN-modellen 

Modellen om Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk (fremover refereret til som 

TRIN-modellen) (Jørgensen, 2018, 3) vil blive anvendt som værktøj til at til at kunne analysere et 

backup-system i en SMV ud fra de 6 dele i modellen, der hver især giver muligheden for at dykke 

ned i flere aspekter af teknologien. Den kan endvidere bidrage til at undersøge forskellige typer af 

backup, samt hvilke drivkræfter og barrierer, der er for denne slags it-sikkerhed i danske SMV’er. 

Dette vil gøre det mere overskueligt at identificere, analysere og diskutere, hvad der fungerer, og 

hvor der eventuelt er huller i SMV’ernes backupsystem. Det skal understreges, at TRIN-modellen 

ikke er en teori, men et værktøj, udviklet af Thomas Budde Christensen, Niels Jørgensen og 

Erling Jelsøe, som er lektorer på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet, med 

det formål at overskueliggøre en analyse af en teknologi, samt at belyse, hvad de mener, er de 

mest essentielle aspekter af en teknologi (Jørgensen, 2018, 3-5).   

 

TRIN-modellens 6 punkter  

Teknologiens indre mekanismer og processer  

Dette punkt i modellen leder fokus hen på, hvilke mekanismer og processer, der får en teknologi 

til at fungere, således at teknologiens mål kan opnås. Det er i dette trin, at teknologiens tænkte 

formål bliver redegjort for (Jørgensen, 2018, 6). I dette projekt vil punktet her være at analysere, 

hvilke processer, der gør det muligt for et backupsystem at fungere optimalt og succesfuldt 

gemme en sikkerhedskopi af data fra et informationssystem.   

  

Teknologiens artefakter  

I forlængelse af det første trin dykkes der her ned i de artefakter, der får teknologien til at fungere. 

Det vil sige, hvilke objekter teknologien består af, og hvordan disse tilsammen kan danne de 

mekanismer og processer, der blev analyseret i det forrige punkt (Jørgensen, 2018, 6). Ved en backup 

kan der her inkluderes, hvilken software, hardware og andre fysiske objekter, der bliver brugt, for 

at processerne fra ovenstående trin kan lade sig gøre.  
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Teknologiens utilsigtede effekter  

I modsætning til det første punkt om mekanismer og processer – muliggørelsen af det tænkte 

formål – fokuseres der i dette punkt på, hvilke utilsigtede effekter og konsekvenser teknologien 

kan medføre, altså om teknologiens implementering kan medføre nogle andre konsekvenser end 

dem, der er tiltænkt ved design af teknologien (Jørgensen, 2018, 7). En fejl i backup-processen, eller 

et sikkerhedsbrud på informationssystemet, der indeholder den data, som backupsystemet har til 

opgave at sikkerhedskopiere, kan alt sammen være eksempler på utilsigtede effekter af backup-

teknologien. Alt efter mængden af opbevaret data kan økonomi også være en utilsigtet effekt, 

fordi jo mere data, der kræves sikkerhedskopieret, desto mere plads kræves der i backupsystemet, 

som derved er dyrere.   

  

Teknologiske systemer  

Systemer skal i denne sammenhæng forstås som det netværk af teknologier, den analyserede 

teknologi indgår i, altså systemer set på et makro-niveau (Jørgensen, 2018, 7).  

  

Modeller af teknologien  

Dette punkt fokuserer på bearbejdelsen af en visualisering af teknologien, om end det er en fysisk 

model, en numerisk model eller anden form for visuel præsentation af teknologien, i dette tilfælde 

et backupsystem, og dets formål (Jørgensen, 2018, 7). 

  

Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien  

Det sidste punkt i TRIN-modellen fokuserer på det innovative aspekt af en teknologi. Her ses på de 

faktorer, der gør, at teknologien bliver udbredt i samfundet, og hvilke faktorer, der kan bremse 

udbredelsen. Dette punkt kan også anvendes til at opsummere de andre punkter og eventuelt 

konkludere på teknologien, om den er udbredt, hvorfor den er eller ikke er udbredt, og hvorfor 

teknologien er relevant at belyse (Jørgensen, 2018, 8). Her kan der analyseres, hvordan en backup-

teknologi kan spredes ud til flest muligt relevante brugere, samt hvilke aspekter, der afholder 

eventuelle brugere fra at benytte backup-teknologien.  
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Sammenfatning 

Meningen med disse teorier og metoder er for det første at kunne skabe vores egen empiri. 

Derudover ønsker vi at få klarhed for, om risikoanalysen kan bruges på hvilken som helst 

virksomhed. 

 

Det er meningen, at alle tre metoder; risikoanalyse, semistrukturerede interview og TRIN-model, 

skal foretages og belyse projektets problemstilling. Til sidst vil vi se på, hvordan de sammen kan 

sige noget om projektet i en form for komparativ sammenfatning i analyseafsnittet. 
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Analyse 
Analysen i dette projekt består af to analyser af virksomheders it-sikkerhed og risikoprofil, samt en 

TRIN-modelanalyse af Backup teknologier. Analyserne af virksomhederne er baseret på 

selvindsamlet empiri fra to virksomheder, som projektgruppen har besøgt interviewet. Analyserne 

er indledningsvis adskilt og samles til sidst i en form for komparativ analyse sammen med 

resultaterne fra TRIN-modellen. Virksomhederne og informanter er anonymiserede af 

sikkerhedsmæssige årsager. 

 
Analyse af en tegnestue 

Dette afsnit indeholder en risikoanalyse af en tegnestue. Først vil der komme en oversigt over en 

risikoanalyse, derefter resultaterne fra risikoanalysen, og til sidst en analyse af et semistruktureret 

interview med virksomheden, som også uddyber risikoanalysen.  

 

Risikoanalyse, oversigt  

Om virksomheden  
  
Navn: Børnebogen (dæknavn) 
   
Branche: Underholdning   
  
Risikoprofil: Høj  
  
IT-sikkerhedsniveau: Middel  
  
Antal ansatte: 1-2   
   
Virksomheden er en forfatter og illustrator, som 
primært skaber produkter til en distributør 

Virksomhedens it-anvendelse  
  
Virksomheden bruger deres IT til næsten alt arbejde, 
hvad end det er tegne, skrive, føre regnskab eller 
modtage bestillinger. “Er systemerne nede er der 
ingen grundlag for virksomheden.”  
  
Virksomheden har fravalgt automatisk backup, fordi 
de har oplevet problemer med det. 
Derfor backupper de manuelt og dagligt.  
  
Virksomheden har flere gange oplevet vigtighed 
af backup og har kunne genoprette programmer eller 
data for at undgå store tidmæssige tab.   
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Risikoprofil 

Nr. Spørgsmål Scor

e 

1 I hvor høj grad er jeres virksomhed afhængige af jeres it-systemer for jeres daglige 

drift? 

4 

2 I hvor høj grad behandler jeres systemer persondata med særlig risiko dvs. 

følsomme persondata, CPR-numre mm. 

2 

3 Behandler jeres systemer data, som er forretningskritiske og vil medføre 

væsentlige problemer, hvis de bliver delt eller hacket (fx 

forretningshemmeligheder og kundedatabaser)? 

1 

4 I hvor høj grad ville et brud på jeres systemer, og dermed læk af forretningskritiske 

data, være kritisk for jer?  

4 

5 Brancheværdi: 

 

2 

 

Samlet = 13 (høj risikoprofil) 

 

Sikkerhedsniveau  

N

r. 

Spørgsmål Scor

e 

Væg

t 

1 Fysisk adgangsstyring til virksomhedens kontorer gennem personlig 

adgangsnøgle (fx i form af personligadgangskort eller chip - fysiske nøgler 

dækker 

1 1 

2 Fysisk adgangsstyring til kritisk information (f.eks. adgangsstyring til server-

adgang vha. personlig kode/kort/nøgle)? 

1 1 

3 Løbende it-risikovurderinger (f.eks. baseret på ISO27001)? 1 1 

4 Løbende interne it-sikkerhedsanalyser og/eller it-revision af jeres it-systemer 

og hjemmesider? 

0 1 

5 Løbende eksterne it-sikkerhedsanalyser og/eller it-revision af jeres it-

systemer og hjemmesider? 

1 1 
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6 Løbende vurderinger og opfølgning af medarbejderadgange til informationer 

og systemer? 

0 1 

7 Løbende overvågning og logning af sikkerheden i it-systemer? 0 0,5 

8 Samarbejde med eksterne rådgivere/samarbejdspartner inden for it-

sikkerhed? 

0 0,5 

9 Dokumenteret it-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er overblik over 

kritiske informationer og systemer? 

1 1 

1

0 

Dokumenterede og gennemtestede backup procedurer? 1 1 

1

1 

Dokumenteret beredskabsplan? 0 0,5 

1

2 

Databehandleraftale for håndtering af personfølsomme information? 0 0,5 

1

3 

Fast procedure for håndtering af personfølsomme information i 

virksomheden? 

0 1 

1

4 

Systematiske og løbende opdateringer af it-systemer og PC-programmer? 1 1 

1

5 

Forsikringspolice, der dækker tab/omkostninger som følge af it-

sikkerhedshændelser 

0 0,5 

1

6 

 Uddanner eller træner I jeres medarbejdere i it-sikkerhed? 1  2 

1

7 

 I hvor høj grad har ledelsen i virksomheden taget stilling til, hvordan it-

sikkerhed og databeskyttelse skal håndteres? 

3  1 

1

8 

 Vi kommunikerer informationssikkerhed mundtligt 1  2 

1

9 

 Vi har en dokumenteret it-sikkerhedspolitik 0  1 

2

0 

 Vi kommunikerer løbende den dokumenterede it-sikkerhedspolitik (fx ved 

ny ansættelser eller årlige seancer 

0  0,5 
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2

1 

 Vi måler kontinuerligt medarbejdernes bevidsthed omkring 

sikkerhedstrusler 

0  0,5 

2

2 

 Har i udpeget en medarbejder som it-sikkerhedsansvarlig 0  0,5 

 

Samlet = 14 

 

Analyse af semistruktureret interview og uddybelse af risikoanalyse   

Som det kan ses i resultaterne fra risikoanalysen, mener virksomheden, at den i høj grad er 

afhængig af IT-systemer i den daglig drift. Dette skyldes blandt andet, at al handel foregår via 

internettet, og udover handel foregår næsten al produktion af virksomhedens billedfiler og bøger 

via deres it, så et brud på disse, eller tab af data ”ville være en katastrofe” (bilag 1). Selvom 

virksomheden vurderer resten af risikoprofilen som middel eller lav, så slutter virksomheden med 

en samlet vurdering der ligger på 13, hvilket ifølge ”IT-sikkerhed og datahåndtering i danske 

SMV’er“ (2018, 69) er en høj risikoprofil. Dette betyder, at virksomhedens sikkerhedsniveau også 

bør være højt, for at virksomheden kan klassificeres som tilpas sikre.   

 

I forhold til it-sikkerhedsniveauet i virksomheden har den foretaget mange af tekniske it-

sikkerhedsforanstaltninger, som er både essentielle og grundlæggende, dog ender virksomheden 

alligevel med et samlet it-sikkerhedsniveau, som er middel. 

 
Virksomhedens placering i skemaet. Risikoprofil = 13 = høj. It-sikkerhedsniveau = 14 = middel 

Samlet vurdering = grænsende mellem sårbar og tilpas. 
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Virksomhedens it-sikkerhed har ændret sig til det bedre gennem tiden. Selvom virksomheden ikke 

selv er blevet angrebet, har den hørt om andre som er blevet lagt ned af digital uret. Dette har 

blandt andet været med til at få virksomheden til at genoverveje og opdatere deres it-sikkerhed  

Eksempelvis er virksomheden begyndt at tage backup af deres data på cloud-konti såvel som 

harddrives. Virksomheden har også selv prøvet at miste data i form af billedfiler, grundet 

en systemfejl .  

  

”I virkeligheden har jeg bare ikke været særlig god til det før. (…) Man sidder bare 

der i sin egen lille verden og tegner løs, og så skal man vel bare lige have oplevet det 

der, hvor det er pisse ærgerligt at få ødelagt en tegning, man sidder og har arbejdet 

på. (…) Så jeg har oplevet det med nogle tegninger og noget regnskab, og det fik 

mig til begynde på at backuppe.” 

 (bilag 1)   

  

Virksomheden har, udover at miste sin data definitivt som konsekvens af slet ikke at have gemt en 

backup, af erfaring valgt at foretrække og udføre manuel backup af sine data, og foretager af 

samme årsag hyppigt vurderinger af sin it-sikkerhed.  
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”Jeg sad engang i et program, der hedder Painter, som var et vildt fedt program, 

men det crasher altså bare en gang i mellem. Og så når jeg laver tegninger, så laver 

jeg altid to udgaver af den, fordi at hvis programmet vælger at gå ned, så kan den 

nogle gange ødelægge filen, man arbejder i. (…) Og det var faktisk ret tit, at jeg var 

nødt til at gå tilbage til den anden fil. ” 

 (bilag 1)  

  

  

Altså har virksomhedsejeren oplevet, at filer med vigtige data kan have tendenser til at gå i 

stykker, hvilket har gjort ham mere opmærksom på at have en sikkerhedskopieret backup af filen, 

og implementeringen af en manuel backuprutine hver dag er senere kommet virksomheden til 

gavn.  

  

  

”Men så gik jeg jo bare ind på google-drevet og hentede den gamle. Det var jeg 

meget glad for. Filen var simpelthen gået i stykker. Så hvis jeg ikke havde haft den, 

så havde der været helt vildt meget regnskab, der havde været væk.  

(…)  

Så havde jeg jo ikke noget regnskab, og når jeg står og skal lave årsregnskab, så skal 

jeg føre hele lortet ind igen. Det er jo mange timers arbejde.” 

 (bilag 1)  

  

Virksomhedens backuprutine har medført, at virksomheden har undgået scenariet om at miste 

årsregnskabet for virksomheden, hvilket derfor også har sparet virksomheden tid og penge.  

  

Virksomheden anvender eksterne services i form af Dropbox og Google Drive til backup af deres 

filer. Virksomheden er opmærksom på, løbende at sørge for at køre opdateringer af deres it-

systemer og diverse applikationer (bilag 1). Herudover, parallelt med cloud-storage, anvender 

virksomheden to fysiske harddrives til bestillinger, regnskaber og færdige projekter for ekstra 
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sikkerhed, hvis deres cloud-konti skulle blive hacket, da de så har en ekstra sikkerhedskopi, der er 

placeret lokalt på tegnestuen (bilag 1).   

  

” (…) det, jeg har siddet og arbejdet på i løbet af en dag, backupper jeg til drev. Og 

så bruger jeg de eksterne harddiske til, når jeg er færdig med et projekt, og så 

backupper jeg hele mappen, ikke. Det er altså kun lige det, jeg sidder med hver dag, 

jeg backupper. Og så bruger jeg den der Dropbox sammen med X til at dele fælles 

filer, så vi kan få adgang til det.”  

(bilag 1)  

  

Endvidere forklarer den IT-sikkerhedsansvarlige i virksomheden, at de har oplevet en 

uautoriseret adgang til tegnestuens internet, så det, at have to ekstra hardrives til 

backup, ophæver også den bekymring, der opstod herved (bilag 1). Desuden er virksomheden 

opmærksom på behandling af følsomme data, herunder kunders data og virksomhedens egen 

data, og distribuerer det ikke med undtagelse af enkelte data.   

  

”Vi bliver jo som sagt bare nødt til at have vores kontonummer ude på … Det er jo 

selvfølgelig følsomt, når man sender en regning, og hvis der er nogen, der hacker sig 

ind og ser på vores konto. Så det er det eneste, vi har tænkt over, men det har vi 

besluttet, at vi er nødt til at have på.” 

 (bilag 1)   

  

Det er altså kun følsomme data, det er nødvendigt at videresende, som bliver distribueret i et 

omfang, der potentielt kan gøre det sårbart, hvorimod resterende data fortsat bliver 

hemmeligholdt af virksomheden. Til gengæld udtaler virksomheden, at selvom der før er blevet 

foretaget interne it-revisioner, så mener virksomheden, at der nok styr på sikkerheden såvel som 

backup til at se behovet for flere fremtidige revisioner heraf.   
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”Ja altså, ikke mere. Vi har gjort. På et tidspunkt var vi virkelig ikke gode til 

at backuppe, men jeg synes, vi er der, hvor vi skal være nu. Så fremover … Nej der 

tror jeg sgu ikke, vi kigger nærmere på det”  

(bilag 1)  

  

Denne indstilling har haft en indflydelse på tilgangen til it-sikkerheden i virksomheden, da der ikke 

forefindes en decideret fast procedure for håndtering af følsomme data, ligesom der ikke er en 

beredskabsplan, hvis virksomhedens informationsteknologier skulle svigte, eller 

virksomheden bliver offer for et digitalt angreb (bilag 1). Til spørgsmålet om virksomheden løbende 

foretager vurderinger og opfølgninger af metoder til backup af data, svares der ”Nej, ikke lige nu. 

For jeg synes egentlig, at jeg er rimelig godt dækket ind.” (bilag 1), hvilket er med til at indikere, at 

virksomheden er tilfreds med metodevalg og backupprocedure, som det ser ud lige nu, og at der 

ikke er nogen umiddelbare intentioner om at udvikle eller revurdere disse.   

 

Afrundende bliver virksomheden spurgt om deres visioner for fremtiden, hvad angår deres it-

sikkerhed og backup af data i takt med en stigende digitalisering af Danmark, hvortil der svares, 

at de føler, de er garderet mod potentielle angreb, og er, hvor de skal være nu og 

fremadrettet (bilag 1).   

 

Med henblik på risikoanalysen og dens it-sikkerhedsvurdering, så vil en bedre fremtidig score være 

afhængig af, at virksomheden gør sig flere overvejelser om deres nuværende it-

sikkerhedsniveau. Blandt andet kan overvejelser om sikkerhedsstandarder fra revisionsprotokollen 

ISO-27001, være med til at øge it-sikkerhedsniveauet.  

  

Det gennemgående tema i casen er, at virksomheden mener, at de; ”er der hvor de skal være”, 

hvad angår sikkerhedsniveauet, selvom virksomhedens it-sikkerhedsniveau, ifølge scoren, er 

middel, og dermed sætter virksomheden i den tilpas sikre kategori, men grænsende til sårbar. 

Ifølge intervalfordelingen i risikoanalysen ligger skellet imellem lav it-sikkerhedsniveau og mellem 

it-sikkerhedsniveau på 14, hvilket også er virksomhedens score. For at forbedre it-sikkerheden i 

virksomheden, kan et udgangspunkt være at genbesøge punkterne fra risikoanalysen og se, hvilke 
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af disse punkter, der kan etableres. Eksempelvis kan virksomheden fremadrettet foretage 

hyppigere revisioner af it-systemerne og lave en gennemgang af de nøgleelementer i sikkerheden, 

der kan forekomme som værende mest sårbare. Herudover kan virksomheden yderligere 

genoverveje backupprocessen. For eksempel om adgangen til deres cloud-konti er sikker nok, om 

to-faktorgodkendelse er nødvendig, eller om al følsom data skal krypteres. Ydermere kan en 

beredskabsplan eller katastrofeprotokol være at foretrække, hvis uheldet skulle være ude, samt 

en generel it-sikkerhedspolitik, så personalet kan følge en anbefalet adfærd for at genvinde den 

eventuelle tabte data. I forbindelse med dette kan det være en fordel at kontakte en konsulent 

eller rådgiver på område, så en ekstern ekspert i it-sikkerhed kan hjælpe med en bearbejdelse 

heraf. Derudover er det muligt at tegne en forsikring for den mistede data, hvis et angreb skulle 

finde sted. 

 

I forhold til fysisk adgangskontrol og it-sikkerhedsforanstaltninger kan der stadig foretages mindre 

forbedringer, men virksomheden har styr på de mest essentielle it-sikkerhedskrav. Der, hvor 

sikkerhedsniveauet ikke kan afspejles retfærdigt i virksomheden, er når der spørges ind til 

medarbejdere og ledelse. Her er scoren lav, fordi mange af punkterne ikke har relevans for netop 

denne virksomhed, og det har de ikke, fordi de kun gør sig gældende for virksomheder med 

ansatte. Det er eksempelvis spørgsmål som: ”Uddanner eller træner I jeres medarbejdere i IT-

sikkerhed?” eller ”Vi kommunikerer informationssikkerhed mundtligt”, der gør, at virksomheden 

scorer lavt, fordi de er umulige at opfylde for virksomheden. Disse og lignende spørgsmål gør, at 

virksomheden ender med et it-sikkerhedsniveau som er middel.  

 

Dette kan ses som værende en fejlkilde, når det kommer til vurderingen af en virksomheds it-

sikkerhedsniveau, fordi det kan medføre, at it-sikkerhedsniveauet bliver vurderet lavere, end det 

bør, og at virksomheden placeres forkert i forhold til, hvad de børn. 

 

Analyse af en underholdningsvirksomhed 

På samme måde som analysen af tegnestuen vil dette afsnit indeholde en analyse af det 

semistrukturerede interview og en risikoanalyse. Først har vi udarbejdet en oversigt over 
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risikoanalysen, derefter resultaterne fra risikoanalysen, og til sidst en analyse af et 

semistruktureret interview med virksomheden, der også uddyber risikoanalysen. 

 

Risikoanalyse, oversigt 
Om virksomheden 
 
Navn: Rytme-rummet 
  
Branche: Underholdning  
 
Risikoprofil: Middel 
 
IT-sikkerhedsniveau: Lavt 
 
Antal ansatte: 5 fast ansatte og 100 frivillige  
  
Virksomheden arrangerer underholdning primært i 
form af musik for personer i alle aldre. 

Virksomheden IT-anvendelse 
 
Virksomheden er afhængig af deres it for at 
opretholde den daglige drift, men det har 
umiddelbart ikke store konsekvenser, hvis de skulle 
blive angrebet. 
 
De fleste af deres digitale services er outsourcet til 
eksterne leverandører og opdateres automatisk og 
systematisk. Virksomheden benytter sig af cloud-
computing til midlertidig backup af vigtige data, og 
ekstern harddisk til mere permanent backup af 
data.   
   

 

Risikoprofil 

Nr

. 

Spørgsmål Scor

e 

1 I hvor høj grad er jeres virksomhed afhængige af jeres it-systemer for jeres daglige 

drift? 

4 

2 I hvor høj grad behandler jeres systemer persondata med særlig risiko dvs. 

følsomme persondata, CPR-numre mm. 

1 

3 Behandler jeres systemer data, som er forretningskritiske og vil medføre væsentlige 

problemer, hvis de bliver delt eller hacket (fx forretningshemmeligheder og 

kundedatabaser)? 

1 

4 I hvor høj grad ville et brud på jeres systemer, og dermed læk af forretningskritiske 

data, være kritisk for jer?  

3 

5 Brancheværdi: Underholdning 

 

1 

 

Samlet = 11 (middel) 
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Sikkerhedsniveau  

N

r. 

Spørgsmål Scor

e 

Væg

t 

1 Fysisk adgangsstyring til virksomhedens kontorer gennem personlig 

adgangsnøgle (fx i form af personligadgangskort eller chip - fysiske nøgler 

dækker 

1 1 

2 Fysisk adgangsstyring til kritisk information (f.eks. adgangsstyring til server-

adgang vha. personlig kode/kort/nøgle)? 

0 1 

3 Løbende it-risikovurderinger (f.eks. baseret på ISO27001)? 0 1 

4 Løbende interne it-sikkerhedsanalyser og/eller it-revision af jeres it-systemer 

og hjemmesider? 

0 1 

5 Løbende eksterne it-sikkerhedsanalyser og/eller it-revision af jeres it-

systemer og hjemmesider? 

0 1 

6 Løbende vurderinger og opfølgning af medarbejderadgange til informationer 

og systemer? 

0 1 

7 Løbende overvågning og logning af sikkerheden i it-systemer? 0 0,5 

8 Samarbejde med eksterne rådgivere/samarbejdspartner inden for it-

sikkerhed? 

1 0,5 

9 Dokumenteret it-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er overblik over 

kritiske informationer og systemer? 

0 1 

1

0 

Dokumenterede og gennemtestede back-up procedurer? 0 1 

1

1 

Dokumenteret beredskabsplan? 0 0,5 

1

2 

Databehandleraftale for håndtering af personfølsomme information? 1 0,5 

1

3 

Fast procedure for håndtering af personfølsomme information i 

virksomheden? 

0 1 
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1

4 

Systematiske og løbende opdateringer af it-systemer og PC-programmer? 1 1 

1

5 

Forsikringspolice, der dækker tab/omkostninger som følge af it-

sikkerhedshændelser 

1 0,5 

1

6 

 Uddanner eller træner I jeres medarbejdere i it-sikkerhed? 0  2 

1

7 

 I hvor høj grad har ledelsen i virksomheden taget stilling til, hvordan it-

sikkerhed og databeskyttelse skal håndteres? 

0  1 

1

8 

 Vi kommunikerer informationssikkerhed mundtligt 1  2 

1

9 

 Vi har en dokumenteret it-sikkerhedspolitik 0  1 

2

0 

 Vi kommunikerer løbende den dokumenterede it-sikkerhedspolitik (fx ved 

ny ansættelser eller årlige seancer 

0  0,5 

2

1 

 Vi måler kontinuerligt medarbejdernes bevidsthed omkring 

sikkerhedstrusler 

0  0,5 

2

2 

 Har i udpeget en medarbejder som it-sikkerhedsansvarlig 1  0,5 

 

Samlet = 6 

(lavt it-sikkerhedsniveau – automatisk tildelt lav it-sikkerhedsniveau på baggrund af spørgsmål 10) 

 
Virksomhedens placering i skemaet. Risikoprofil = 11 = middel. It-sikkerhedsniveau = 6 = lavt. 

Samlet vurdering, grænsende mellem sårbar og tilpas  
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Analyse af semistruktureret interview og uddybelse af risikoanalyse   

Virksomheden er vært for mange af landets store musiske kunstnere, og har deres egen 

koncertsal, hvor de fleste arrangementer bliver holdt. De bruger deres it-systemer til at holde styr 

på, hvem af de frivillige, der skal på vagt, til at kontakte og booke kunsterne, samt at promovere 

koncerter. Salg af billetter foregår på en hjemmeside, som en udbyder står for driften af. 

Virksomheden har oplevet at blive afpresset af en hacker, og måtte betale en løsesum for at få 

deres hjemmeside og data tilbage. Efter betalingen fik de, som lovet deres hjemmeside og data 

tilbage, men har siden skiftet udbyder.  

 

“Vores hjemmeside har været hacket. For et par år siden var den hacket, og jeg 

undersøgte og researchede lidt omkring, hvad det hack gik ud på, og kom til den 

konklusion, at det var vores hjemmesideudbyder, der faktisk afpressede os penge. 

(…) vi måtte betale 5000 kr. for at få leveret vores site på et medie. Og det overgav 

vi så til vores nuværende webmaster.”  

(bilag 2) 

 

Virksomheden opfordrer derfor til, at andre virksomheder, der er i markedet for en it-

løsningsudbyder, grundigt undersøger dem, så de undgår at lide samme digitale uretfærdighed. 

Yderligere, i forlængelse af cloud-storage, anvender virksomheden to fysiske harddrives, som 

bliver opdateret en gang hver andet år, hvor virksomheden vurderer, hvilke data, der er mest 

vigtige.   

 

“Vi har to eksterne harddiske, hvor vi faktisk har lavet noget manuel backup på (…) 

Jeg tror måske, man kan løseligt sige, at vi gør det en gang hvert andet år. Så kigger 

vi på Dropboxen, og finder de ting, vi virkelig har brug for at have på en harddisk, og 

så lægger vi det derover”  

(bilag 2) 
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Virksomheden har fået tildelt brancheværdien 1. Grunden er, at selvom virksomheden er 

afhængige af deres it for at kunne udføre deres arbejde, så ville de kunne udføre det på hvilket 

som helst system. Det vil sige, at skulle de blive udsat for et it-angreb, ville de hurtigt kunne 

komme op og køre igen ved at tilegne sig nye maskiner, da der ikke ligger noget forretningskritisk 

eller personfølsomt data på dem. 

 

“Det ville ikke være værre, end at vi købte en ny computer, også gik på internettet 

og loggede ind på vores livebackend og Google og Dropbox. Det er de tre store.”  

(bilag 2) 

 

Årsagen til, at virksomheden har en lav i it-sikkerhedsscore, er blandt andet, at de ikke foretager 

risikovurderinger, sikkerhedsanalyser eller revisionsprotokoller af deres it-systemer. Dette er fordi, 

virksomheden mener, at udbyderne har ansvaret for virksomhedens data, hvis der skulle ske et 

angreb. 

 

“Det er jo Google, der står for it-sikkerheden omkring min mail. Så det har jeg jo 

ligesom… det kan jeg bare sige, at det ikke er mit ansvar” 

 (bilag 2) 

 

I risikoanalysen svarer virksomheden, at de hverken har en sikkerhedspolitik eller et overblik over, 

hvordan de skal håndtere følsomme data, selvom virksomheden ofte bearbejder følsomme data 

både kundedata fra billet indehavere og fra de kunstnere, de hyrer til at optræde. 

 

“Vi har selvfølgelig mulighed for at søge på folks kundedata, hvis vi skal finde en 

billet, der er blevet væk, eller se, om det er rigtigt, at de har bestilt en billet. Så det 

er typisk navn, e-mail og telefonnummer, vi har liggende på dem. Af kritiske, 

personfølsomme data har vi jo de kunstnere, der spiller her. Vi har jo mange af deres 

cpr-numre, kontonumre, som vi bruger til at opgive i forhold til 

honorarudbetalinger.”  
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(Bilag 2) 

 

Derfor er kundernes og kunstnernes data endnu mere sårbare, hvis virksomheden skulle være 

udsat for digital uret, end hvis virksomheden havde oprettet en sikkerhedspolitik til korrekt 

håndtering af data. Yderligere, hvad angår medarbejdernes inddragelse i it-sikkerheden i 

virksomheden, så bliver medarbejderne ikke trænet i it-sikkerhed, og derved foretages der heller 

ikke nogen vurdering af medarbejdernes adgang til virksomhedens informationssystemer.  

Virksomheden blev spurgt om hvilke faktorer der bremser dem i at optimere deres IT-sikkerhed. 

 

“Ressourcer. Tror jeg. Det er jo egentlig mig, der har dét overblik, hvis det endelig er. 

Og jeg har bare luret, at det er jo Google og vores underleverandør, livebackend, der 

har det store problem. Så det er dem, der skal hackes før jeg (…) Selvfølgelig kunne 

min computer og vores hver isærs computer jo blive udsat for ransomware, men så 

ville udgiften for os være at skaffe et nyt apparat og logge på igen.”  

(bilag 2) 

 

Her kan det igen ses, hvordan virksomheden hviler på, at det er udbyderne, der har det endelige 

ansvar for deres data, hvis de skulle blive angrebet, med argumentet om at virksomhedens 

hardware blot vil blive udskiftet, som løsning på at udrede en virus. Alligevel ønsker virksomheden 

i fremtiden at forbedre it-sikkerhedsniveauet, da de mener, at de forholdsvis omkostnings- og 

ressourcefrit ville kunne gøre dette. Virksomhedens måde at foretage backup på, gør blandt 

andet, at de automatisk er blevet tildelt en lav it-sikkerhedsniveauscore, da dette er en essentiel 

del af at beskytte sig mod digital uret. 

 

“Baseret på denne her samtale, så er jeg gjort opmærksom på nogle ting, som jeg 

synes er gode lige at vende med gruppen af mine kollegaer her, så vi alle sammen 

ved, hvilket ben vi står på i forhold til for eksempel phishingmail, og hvad er praksis 

der.”  

(bilag 2) 
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Sammenfatning af de to analyser 

Kigger man på analyserne af de to virksomheder, kan det ses, at det er foretaget på samme måde. 

Virksomhederne passer ind i et IT-sikkerhed- og SMV-paradigme, hvor der hersker det problem, at 

mange danske SMV’er har for lavt IT-sikkerhedsniveau i forhold til deres risiko for at blive udsat 

for digital uret. Vores analyser belyser paradigmet ved at være udarbejdet ligesom en større 

undersøgelse af samme paradigme, foretaget af Monitor Deloitte. Vores analyser viser, at nogle 

danske SMV’er har underbalance mellem deres risikoprofil og deres it-sikkerhedsniveau, fordi 

begge virksomheder havde en højere risikoprofil end deres it-sikkerhedsniveau. Ydermere, virker 

det, som om begge virksomheders forhold til it-sikkerhed med fordel kunne forbedres.  

 

Underholdningsvirksomheden og tegnestue mangler begge en beredskabsplan og en 

dokumenteret it-sikkerhedspolitik. Disse elementer handler først og fremmest om, at en 

virksomhed ved, hvad de skal gøre, hvis de bliver angrebet. Men det handler i lige så høj grad om 

at kortlægge, hvilke it-sikkerhedsaspekter virksomheden har. Dette er relevant i forhold til at gøre 

det helt klart, hvad for noget it, virksomheden har, og derefter hvordan det kan beskyttes.  

 

Noget andet, der, ifølge vores vurdering, gør sig gældende for begge virksomheder, er, at de 

overvurderer vigtigheden af deres it. Dette kan være fordi, det ikke har været tydeligt nok i 

undersøgelsen, eller fordi virksomhederne ikke kan forestille sig den reelle vigtighed af deres it, på 

den måde at forstå, at begge virksomheder ville kunne fortsætte deres faktiske arbejde, bøger og 

musik, helt uden it-sikkerhed, hvorimod de til gengæld er fuldstændig afhængige af, at deres 

sofewareudbydere har sikret deres programmer. 

 

Selvom der er forskel på, hvor sikre de to virksomheders it er, er det fælles for dem, at de begge 

har foretaget forbedringer på baggrund af tidligere problemer. Eksempelvis ændrede tegnestuen 

sin backup-procedure efter at have oplevet at miste data. Og underholdningsvirksomheden 

ændrede hjemmesideudbyder efter at have måttet betale en løsesum for at få deres data tilbage. 

Dette kan værne om, at der en drivkraft for it-sikkerhed som hedder, at en virksomhed, som 

oplever digital uret eller systemfejl, efterfølgende vil forbedre deres it. 
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TRIN-model 

Backupvarianter 

I denne TRIN-model undersøger vi tre almindeligt anvendte lagringsmetoder til backup af digitale 

medier hos virksomheder. Disse tre lagringsmetoder analyseres hver for sig, og deres forskelle 

sammenlignes efterfølgende. Den første lagringsmetode er en ekstern harddisk, den anden er en 

backupserverkonfiguration, som kan være enten lokal eller offsite, og til sidst Cloud Backup. 

 

Afgrænsninger 

Moderne harddisks kommer primært i to forskellige varianter, Hard Disk Drive (HDD) og Solid 

State Drive (SSD). Forskellen mellem de to ligger i, hvordan de lagrer deres information, samt 

hvilket prisleje, de to teknologier ligger i. HDD er langsommere end SSD, men tilbyder mere 

lagerkapacitet og er markant billigere end en SSD med samme lagerkapacitetsmængde. SSD-

varianten har ofte en meget begrænset lagerkapacitet, men arbejder langt hurtigere, hvilket gør 

dem mere attraktive som en computers primære drev end som et eksternt backupdrev. I denne 

TRIN-model undersøger vi derfor udelukkende HDD-varianten. 

 

Udover førnævnte har vi også valgt at afgrænse fra at benytte trin nummer 5. 
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1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Ekstern harddisk 

En ekstern harddisk er egentlig bare en regulær harddisk, der forbindes til computeren gennem 

et USB-stik, i modsætning til den interne variant, der forbindes til computerens motherboard, 

som regel direkte igennem et SATA-kabel (Technopedia 1, 2019). Forskellen mellem de to varianter 

er, at den eksterne harddisk almindeligvis anvendes som en bærbar enhed, hvorimod den 

interne harddiskvariant er computerens lokale harddisk, hvorpå dens operativsystem også er 

installeret, og den kan derfor ikke nemt transporteres. 

 

En harddisk benytter sig af elektromagnetisk lagring, hvilket betyder, at den lagrer data i binær 

form; en ladning der repræsenterer værdien 0 og en ladning der repræsenterer værdien 1, 

fastholdt i et magnetisk felt (Bhatt, 2011). 

 

Langt de fleste eksterne harddiske er lette og fungerer som ”plug-n-play”, idet de ikke kræver 

noget præeksisterende software på computeren, udover operativsystemet, for at kunne udføre 

deres funktion. En ekstern harddisk er dog afhængig af strømtilførsel for at kunne lagre og læse 

informationerne gemt på den, og en USB-forbindelse til computeren, hvorigennem den kan 

modtage styresignaler fra computeren om, hvilke handlinger der skal foretages (Technopedia 2, 

2019). 

 

Backupserver 

En server er en computer, der er dedikeret til at holde styr på ressourcer i et netværk. En server 

kan være mange ting, f.eks. en databaseserver eller en netværksserver, hvortil andre computere 

på samme netværk, kaldet klienter, kan forbinde sig. Eftersom disse servere er designet med en 

specifik funktion i sinde, betyder dette ofte at servercomputeren kun kan udføre den funktion 

og intet andet, ofte refereret til som en dedikeret servercomputer (Technopedia 3, 2019). En 

backupserver kan være en eller flere dedikerede servercomputere, der har til formål at gemme 

en eller flere kopier af filer, dokumenter og andre digitale medier. En backupservercomputer 

fungerer rent teknisk ligesom enhver anden computer, idet den f.eks. benytter sig af en central 

processor (CPU) til at behandle informationer, dog med den vigtige forskel, at den er udstyret 
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med adskillige interne harddiske, hvorimod den gennemsnitlige brugercomputer normalt kun 

har én harddisk (Technopedia 3, 2019). 

 

Som udgangspunkt har backupservere et dedikeret operativsystem, som udelukkende håndterer 

datalagringsprocessen, og den ligner dermed ikke et operativsystem, som kan findes på normale 

computere, som f.eks. Windows eller Mac OS X (Technopedia 3, 2019). 

 

En backupserverkonfiguration kan være meget omfattende, alt efter behovet, og er umiddelbart 

altid online, men kan blive opdelt i partitioner, således at hele systemer ikke behøver at lukkes 

ned under eventuelle reparationer eller opgraderinger (Technopedia 4, 2019). Backupprocessen på 

en backupserver foregår oftest som en automatiseret proces, hvori ejeren forbinder sig til 

backupserveren på et planlagt tidspunkt og igangsætter kopiering af lokale filer. Når denne 

proces er gennemført, afkobler ejeren sig fra backupserveren, og de kopierede filer kan derefter 

frit tilgås igen, hvis det skulle være nødvendigt (Technopedia 4, 2019). 

 

Backupservere kan være placeret lokalt og forbundet igennem LAN-forbindelser i et lokalt 

netværk med de andre klienter, eller være placeret andetsteds med en internetforbindelse til 

arbejdspladsen (Technopedia 4, 2019). 

 

Cloud Backup 

Cloud Storage eller online backup er mere en service end de andre, idet virksomheden ikke selv 

ejer serveren, men har købt sig adgang til en Cloud Storage-platforms serverer. 

 

I forhold til, hvordan den egentlige lagringsprocessen foregår, er den fysisk identisk med enhver 

anden lagringsserver, og her ligger den primære forskel i, hvordan brugerens filer ender på 

Cloud Storage-platformens servere. Processen foregår normalvis igennem enten en 

computerapplikation, installeret på brugerens computer, eller igennem en online 

browserapplikation (NIST, 2011, 2), hvilket også gør adgangen til de lagrede data mere fleksibel, 

idet at de kan tilgås fra andre enheder end originalenheden. Disse services varierer alt efter 
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brugerens behov og hvor mange features, brugeren har brug for, og adgangen til disse kan være 

både private eller fælles (NIST, 2011, 2). 

 

Cloud Storage kræver en stabil internetforbindelse, for at kunne få adgang til Cloud Storage-

platformens servere og dermed få mulighed for at lagre og hente data. 

Eksempler på disse kan være Google Drive, Dropbox eller OneDrive. 
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2: Teknologiers artefakter 

Ekstern harddisk 

Harddisks, både eksterne og interne, består som udgangspunkt af de samme komponenter, 

hvoraf de eneste forskelle ligger i, hvilket type interface, der forbindes med computeren, samt 

det etui, komponenterne huses i. 

 

 
Intern harddisk tv og ekstern harddisk th Billeder hentet fra: Amazon.com 

 

Harddisks lagrer informationen på 1-5 cirkulære diske, som regel med en diameter på enten 2,5 

tommer eller 3,5 tommer, lavet af ikke-magnetiske materialer såsom aluminium eller glas 

(Fishburn, 2017). Disse diske dækkes af en magnetisk belægning, hvorpå informationerne gemmes 

ved hjælp af elektromagnetiske felter (Bhatt, 2011), og belægningen dækkes herefter med et 

karbonbaseret beskyttelseslag (Fishburn, 2017).  

 

For at læse og lagre informationerne på diskene anvendes read/write-arme, der bevæger sig 

hen over diskenes overflader. Disse read/write-arme er udstyret med et read/write-hoveder, 

som hver især læser eller skriver informationen til diskene (Bhatt, 2011). 

 

Til at formidle informationerne på disken benyttes en grænseflade, kaldet Integrated Drive 

Electronics (IDE), som formaterer, hvad read/write-armen læser til en kode, der sendes til 

computerens centrale processor (CPU) (Bhatt, 2011). 
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IDE-grænsefladen sidder normalt på undersiden af drevet, som vist på billedet. Billede hentet fra: Wikimedia 

Commons. 

 

Som tidligere nævnt sendes outputsignalet normalt igennem enten en SATA-forbindelse hos 

interne drev eller en USB-forbindelse hos eksterne drev. 

 

Backupserver 

En backupserver består stort set af de samme komponenter som alle andre computere, med 

enkelte forskelle i forhold til, hvilken funktion serveren skal udføre. Eksempelvis vil en 

backupserver være udstyret med adskillige harddiske for at maksimere lagringskapaciteten 

(Technopedia 3, 2019). Ligeså vil en grafikkortenhed (GPU), hvilket er en normal komponent i de 

fleste forbrugercomputere, ikke være til megen nytte i en backupserver, idet den udelukkende 

skal lagre digitale medier og ikke modificere eller vise dem direkte. 

 

Den centrale processorenhed (CPU) i en backupserver bearbejder og holder styr på den data, 

der er lagret på serveren. Når CPU’en behandler en fil, kaldes det en transaction (handling), og 

en backupserver kommer til at udføre en masse af disse handlinger under en backup, ofte med 

store filer (Dorion, 2005). Eftersom der kan være rigtig mange filer at holde styr på og kategorisere 

korrekt, anvender computere og servere RAM-hukommelse (Random Access Memory), hvilket 

agerer som processorenhedens korttidshukommelse, når den skal bearbejde de filer, den 
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modtager (Technopedia 6, 2019). En hurtig processor og en større mængde RAM vil gøre 

lagringsprocessen mere effektiv (Dorion, 2005). 

 

Harddiskene i en backupserver er et eksempel på de førnævnte, interne harddiske og bruges til 

at lagre de digitale medier. 

 

En backupserver er også udstyret med en strømforsyning, der tilpasser og tilfører elektricitet til 

de forskellige komponenter. Som regel vil en backupserverkonfiguration også være tilkoblet én 

eller flere sekundære strømforsyninger, der agerer som batterier i tilfælde af strømsvigt 

(Technopedia 3, 2019). 

 

Backupserveren er også udstyret med et netværkskort, hvis funktion er at huse de forskellige 

ind- og udgående forbindelser, såsom koblingen til et lokalt LAN-netværk eller en 

internetforbindelse, hvis serveren er placeret offsite (Dorion, 2005). 

 

Cloud Backup 

En Cloud Storage-servers rent fysiske komponenter er sammenlignelige med den ovenstående 

beskrivelse af en backupserver, og forskellen ligger i, hvordan brugeren tilgår serverens 

funktioner. 

 

Adgangen til Cloud Storage-serverne foregår i de fleste tilfælde igennem enten en applikation, 

installeret på brugerens egen computer, eller en online browserapplikation, der har forbindelse 

til Cloud Storage-udbyderens servere (NIST, 2011, 2-3). Applikationen fungerer som den visuelle 

grænseflade, hvori brugeren kan få et overblik over, hvilke filer brugeren har liggende på 

platformen, samt når som helst at tilføje eller fjerne filer (NIST, 2011, 2). Lagringsprocessen foregår 

via cloud computing, hvilket betyder, at filerne behandles i ’skyen’ og ikke lokalt på brugerens 

hardware (NIST, 2011, 2). 

 

Størrelsesordenen, egenskaber og graden af kontrol over lagringsprocessen kan variere alt efter, 

hvilket behov brugeren har. Nogle virksomhedsorienterede Cloud Storage-services kan 
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indbefatte lagringen af mere sofistikerede data, såsom applikationer eller kørbare programmer 

skrevet i programmeringssprog som Cloud Storage-platformen understøtter, således at de ikke 

undergår formatering under backupprocessen (NIST, 2011, 3). 
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3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Ekstern harddisk 

Datalagring på harddiske foregår, som tidligere nævnt, via magnetisme og ladninger i 

magnetfelter, hvilket harddisken kan bevare, selv hvis den ikke er tilsluttet en strømkilde. Dette 

kaldes for offline storage, og det er en ganske effektiv og sikker metode at have en backup af 

data, idet indholdet ikke kan ændres, før den manuelt tændes igen (ASMP, 2015). 

 

En svaghed i denne form for lagring er, at den er fuldt ud afhængig af denne magnetisme for at 

kunne bevare informationerne på drevet, hvilket betyder, at en harddisk ikke kan forblive offline 

for evigt. Hvis en harddisk mister elektrisk ladning, kan det svække de magnetiske felter, hvori 

informationen er lagret, hvilket kan resultere i korrumpering af filerne på drevet (ASMP, 2015). 

Løsningen til denne utilsigtede effekt er imidlertid simpel nok; sørg for at sætte harddisken til en 

computer, så den modtager strøm mindst én gang hver 6. måned for at vedligeholde den 

elektriske ladning (ASMP, 2015). 

 

Ligesom med de fleste andre former for elektronik er en harddisk også sårbar overfor power 

surges (strømstød), hvilket kan være resultatet af en overbelastning af elnettet grundet f.eks. 

lynnedslag eller fejl i strømtilførslen. Strømstød kan have katastrofale konsekvenser for 

elektronik, idet deres interne komponenter bliver fuldstændig ristet af elektriciteten, hvilket 

efterfølgende oftest gør dem komplet ubrugelige (ASMP, 2015). Der eksisterer forskellige 

produkter, kaldet surge protectors, der kan modvirke dette, men selv disse teknologier kan ikke 

give en perfekt beskyttelsesgaranti (ASMP, 2015).  

 

En af de mere generelle svagheder, ved at anvende eksterne harddiske til lagring, er, at de 

indeholder mange mekaniske komponenter, såsom diskene, der kan gå i stykker, hvis drevet 

f.eks. tabes på gulvet. Eksterne harddiske er normalt udstyret med et etui, som giver et 

beskyttende lag, men risikoen for fysisk skade på drevet er stadig en mulighed. 
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Backupserver 

Serverkonfigurationer er, som udgangspunkt, placeret i dedikerede serverrum, som kan huse 

mange servercomputere, og deres stationære natur betyder også, at serverens omgivelser kan 

have betydning for effektiviteten af denne form for lagring. 

Grundet at servere altid er online, betyder det, at hardwaren altid er i gang og producerer en 

masse varme, der, hvis ikke håndteret korrekt med kølingssystemer, kan skade 

serverkomponenterne og muligvis også være en brandfare (Binnie, 2014). 

  

En server kan hellere ikke placeres hvor som helst, idet den ikke er lige til tage under armen og 

flytte, hvis der går brand i bygningen, eller der forekommer en oversvømmelse. Derfor er det 

vigtigt at tænke over, hvor serveren er placeret, for at kunne modvirke denne utilsigtede effekt 

(Binnie, 2014). 

Et andet aspekt er den fysiske sikkerhed, specifikt i forhold til, hvem der har adgang til 

serverrummet. Indholdet på backupserveren er måske beskyttet mod et digitalt angreb, men 

hvis der ikke er taget foranstaltninger imod fysisk indbrud, så kan en eller flere stjålne eller 

ødelagte servere være højst skadeligt for en virksomhed (Binnie, 2014). 

  

Mange af førnævnte svagheder ved harddiske, såsom power surges, gør sig også gældende for 

en serverkonfiguration, og fordi harddiske er nødvendige komponenter i disse, så er disse ikke 

blevet nævnt her. Men en serverkonfiguration modvirker dog nogle af svaghederne fra det 

forrige kapitel, såsom datakorrumpering grundet et svækket magnetisk felt. Dette er mindre 

sandsynligt i en server, fordi de fleste serverkonfigurationer altid er online, og der forefindes en 

konstant strømtilførsel. 

 

Cloud Backup 

Brugerens backup kan kun tilgås via internettet, så det er vigtigt, at brugeren er udstyret med en 

stabil internetforbindelse for at kunne anvende Cloud Storage. 

Eftersom de fleste Cloud Storage-services tilbyder fleksibel adgang, således brugeren kan tilgå 

sine data fra forskellige platforme, skal brugeren sørge for at have sine egne systemer beskyttet 
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imod cyberangreb. En hacker, som opsnapper passwords og nøglekoder til brugerens Cloud 

Storage-konti, vil ganske givet kunne få adgang til brugerens backupdata. 

  

Idet mange af førnævnte svagheder ved serverkonfigurationer, såsom overophedning, også gør 

sig gældende for en Cloud Storage-servers fysiske komponenter, så er disse ikke inkluderet her, 

mestendels grundet at disse ikke længere er brugerens ansvar, men snarere serviceudbyderens. 

Dog, hvis noget går galt hos serviceudbyderen, er det brugeren, der mister adgang til sine data. 
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4: Teknologiske systemer 

TRIN-modellens fjerde trin omhandler de netværk og systemer, hvori teknologiske artefakter 

indgår. I denne rapport betragtes tre systemer, navnlig backup til ekstern HDD, backup til 

backupserver og slutteligt backup til en cloudservice. 

  

Den fremgangsmåde, vi benytter til at karakterisere et teknologisk system og funktionaliteten af 

dette, blev udtænk af Marc de Vries, professor i reformatorisk filosofi, og fremgangsmåden bygger 

på at beskrive input, process og output for teknologiske systemer (de Vries, 2016, 20). Input er det, 

der så at sige føres ind i det tekniske system. Dette kan eksempelvis være en energikilde, såsom 

uran (de Vries, 2016, 21). Process er den forandring, inputtet undergår, når systemet udfører det, det 

er designet til. En eksemplificering af dette kan være uranfission, som får en kogendevandsreaktor 

til at udsende damp mod en turbine i et atomkraftværk (de Vries, 2016, 21). Output er det ønskede 

udfald af systemdesignet, altså dét, tanken er, at det teknologiske system skal udføre. Dette kan i 

eksemplet om atomkraftværket være strømproduktion (de Vries, 2016, 21). 

  

I de følgende kasser vil input, process og output for de tre teknologiske systemer, ekstern harddisk, 

backupserver og online backup, blive skrevet frem. Desuden vil der også kort blive redegjort for, 

hvilke sammenhænge de forskellige teknologier kan findes i. 

 

Ekstern harddisk 

Ofte ses den eksterne harddisk som en ekstra foranstaltning i forhold til backup af data. Derfor 

er den ikke nødvendigvis en fast del af et system, men den kan hurtigt blive det qua dens 

mobilitet og lette brug. Når en ekstern harddisk er en del af et teknologisk system, ses den 

oftest bare sammen med computer. Harddisken skal måske bruge mere strøm end det, en USB- 

eller SATA-forbindelse kan klare, og kan derfor også være forbundet til el-nettet. 

  

En karakterisering af funktionaliteten for en ekstern harddisk anses som værende følgende: 

  

Input: Strøm, IDE og data bliver input for den eksterne harddisk, da det er disse ting, harddisken 

skal bruge for at kunne gøre det, den er designet til. 
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Process: Strømmen aktiverer de elektroniske dele af harddisken, og IDE’et skaber forbindelse 

mellem selve harddisken og computeren. Data kan nu flyde gennem forbindelsesinterfacet og 

ind i den tændte harddisk, hvorefter read/write-armene lagrer dataen til de roterende 

magnetiske felter. 

  

Output: Output er i denne sammenhæng blot, at data er blevet kopieret til et andet 

lagringsmedie end, hvorfra det kom. 

 

Backupserver 

Backupservere ses ofte som inkorporerede dele af større teknologiske systemer, og de kan 

derfor være forbundet til enten få eller mange andre teknologiske enheder. Et typisk 

backupserversystem for en mikrovirksomhed kunne være som følger: Et lokalnetværk, hvortil 

der er forbundet et par computere og måske en multifunktionsmaskine. I dette scenarie er 

der, modsat den eksterne harddisk, flere teknologiske artefakter forbundet til backupserveren, 

og derfor skal den kunne håndtere flere datastrømme end blot én. Men før backupserveren 

overhovedet kan modtage en datastrøm, kræver det, at den er forbundet til et netværk. Dette 

netværk kan løst siges at være det interface, der forbinder backupserveren med de andre 

enheder, som skal kunne få forbindelse til den. Det er altså gennem netværket, at eksempelvis 

en computer ”ser” backupserveren og begynder at flytte eller kopiere data over på den. 

Udover at være forbundet til lokalnetværket kan backupserveren også være koblet op til 

internettet, hvis det giver mening at skulle kunne tilgå den fra andre steder end 

lokalnetværket.  

  

En karakterisering af funktionaliteten for en backupserver kan ses som følgende: 

  

Input: Enheder fra netværket sender data til backupserveren. 

  

Process: Forbindelsesinterfacet håndterer de forskellige datastrømme og sørger for, at data 

ikke bliver lagret oveni hinanden. Og ligesom med den eksterne harddisk aktiveres de 
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harddiske, der er indbygget i backupserveren, og read/write-armene lagrer data til 

magnetfelterne, præcis som ved den eksterne harddisk. Ydermere kan der tales om, at denne 

proces er manuel eller automatisk. Er den automatisk, styrer et shell script, et lille program, 

hvad der skal backup’es til hvilken destination, og hvornår dette skal ske. Er der tale om en 

manuel backupserver, skal en bruger selv overflytte data til serveren ved at tilgå den via 

lokalnetværket. 

  

Output: Igen er output, at data er blevet overflyttet eller kopieret til et andet lagringsmedie, 

men den store forskel ligger i, at det kan være automatisk, og der ikke fysisk skal sættes noget 

til computeren hver gang, der skal tages en backup. 
 

 

Cloud Backup 

Cloud backup, eller online backup, kan I princippet karakterises på samme måde som en 

backupserver. Det kan det, fordi begge dele tilgås via en netværksopkobling, og fordi der også 

kan forbindes flere tekniske enheder til en cloud backup. Den væsentligste forskel ligger dog i, 

at den backupserver, der sendes data til, er licenseret til brugeren. Dette vil altså sige, at 

brugeren ikke ejer pladsen eller maskinen, som vedkommende lagrer sine filer på. En anden 

nævneværdig forskel er, at der kræves en internetforbindelse for at kunne bruge en cloud 

service. En backupserver, der er indsat på et lokalnetværk, kan altså godt fungere uden en reel 

internetopkobling 

  

En karakterisering af funktionaliteten for en cloud backup kan være som følger: 

  

Input: En internetopkoblet computer sender en datastrøm mod cloud servicen.  

  

Process: Cloud servicen håndterer de indkommende datastrømme og sørger for, at data fra 

deres forskellige kunder ikke bliver blandet. Den overflyttede data bliver ofte krypteret, så det 

bliver sværere for cyberkriminelle at få fingre i de cloud-lagrede data. Og igen, ligesom med 

både den eksterne harddisk og med den firmaejede backupserver, så aktiveres cloud servicens 
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harddiske, når der bliver sendt data til dem, og read/write-armene lagrer påny data til de 

roterende magnetfelter inde i harddiskene. 

  

Output: Outputtet her er lig med outputtet for de to andre teknologier, nemlig at data er 

blevet kopieret fra et sted til andet uden at blive ødelagt eller korrumperet. 
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6: Drivkræfter og barrierer 

Ekstern harddisk 

Drivkræfter for, at virksomheder bør anvende eksterne HDD, kan for eksempel være, hvordan 

denne backupmetode, som beskrevet i de øvrige punkter, både er bærbar, billig og let at 

anvende. Dette kan altså være en hurtig løsning til at sikkerhedskopiere data, uden at det 

optager en betydelig mængde fysisk plads for virksomheden. Som sagt kan en ekstern HDD 

frakobles virksomhedens informationsteknologier og fortsat opbevare data offline, hvilket 

betyder, at denne backupmetode er bedre beskyttet over for online angreb. En ekstern HDD på 

10 terabyte findes på markedet med et prisskilt i omegnen af 2000 kr., så denne type backup er 

også en billig løsning for virksomheder. Pris og fysisk størrelse kan nemlig også være en 

motiverende faktor for at investere i ekstern HDD som en yderligere eller ekstra 

backupteknologi til virksomhedens allerede eksisterende backupprocedure.  

 

Både tegnestuen og spillestedet, der er blevet interviewet til denne rapport, anvender begge 

eksterne HDD som en ekstra måde at beskytte deres data på. Tegnestuen anvender eksterne 

HDD, hvorpå de gemmer deres færdige og afsluttede projekter. Dette gør tegnestuen parallelt 

med dens cloud-konto, hvorpå der gemmes backups efter hver endt arbejdsdag (bilag 1). 

Virksomheden anvender altså denne backupteknologi sideløbende med en anden. Spillestedet 

anvender også eksterne HDD, dog kun sjældent og i særtilfælde. Kun de data, virksomheden 

vurderer som værende exceptionel vigtige for dem, bliver der sendt en backup af til en ekstern 

HDD (bilag 2). Sidstnævnte virksomheds brug af denne teknologi leder videre til barrierer for 

udvidelsen af denne teknologi. Som nævnt i afsnittet om teknologiens utilsigtede effekter, så er 

anbefalingen at opretholde denne teknologis elektriske ladning mindst én gang hver sjette 

måned, så korrumpering af data mindskes (ASMP, 2015). Dette gør spillestedet ikke, og det kan 

skyldes, at spillestedet også anvender en anden backupteknologi som deres primære 

backupteknologi. Denne primære backupteknologi er tilgængelig online, og der kan tilføjes mere 

storage-plads, hvis det skulle blive nødvendigt.  

 

Selvom 10 terabytes kan være tilstrækkeligt for nogle virksomheder, så kan dette også være en 

beskeden mængde, hvis datafilerne er omfattende, og hvis virksomheden hyppigt kræver en 
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backup af disse. Barrieren for denne teknologi er derfor, at den sjældent står alene som 

backupteknologi i en virksomhed. 

 

Spredningen af denne backupteknologi er afhængig både af virksomhedens størrelse, 

virksomhedens afhængighed af digitale data, og virksomhedens mængde af data. Er 

virksomheden relativ lille, og anvender den primært digital backup til at gemme enkelte af 

virksomhedens data, eksempelvis regnskab, kan denne teknologi være at foretrække. Men hvis 

tilfældet er omvendt, og virksomhedens størrelse og digitale afhængighed er mere omfattende, 

så er eksterne harddisks oftest blot en ekstra foranstaltning, der sporadisk kører parallelt med 

en anden backupteknologi, og dette kan være en barriere for diffusion af denne teknologi. 

 

Backupserver 

En backupserver er, som tidligere beskrevet, funktionel som en almindelig computer, men den 

adskiller sig ved at være designet med flere harddisks. Dette gør, at denne servertype har meget 

plads til at lagre en virksomheds data, og dette er også den primære drivkræft for denne 

teknologi. Backupservere er især nyttige i virksomheder, hvor der er mange 

informationsteknologier i brug på samme tid, og hvor det er vigtigt, at alle disse kan tilgå 

servere i forbindelse med datahåndtering. En backupserver kan være belejlig til intern fildeling 

imellem virksomhedens ansatte, da serveren desuden automatiserer virksomhedens backups. 

En lokalt placeret backupserver kan dog optage meget fysisk plads i virksomheden, hvorimod 

dens geografiske lokation, hvis den er tilkoblet virksomheden via internettet, ikke er en specielt 

afgørende faktor. Gældende for både lokalt placerede og internetopkoblede backupserver er 

dog, at det er en nødvendighed for disse at være kontinuerligt kørende. Dette medfører for 

eksempel et øget strømforbrug, og en varmeudledning der gør, at serveren kræver speciel 

vedligeholdelse. Og netop dét kan være en barriere for teknologien, altså at teknologien 

kommer med nogle uforudsete omkostninger for virksomheden. Derudover er en backupserver 

dyrere end en ekstern harddisk, eftersom en server som sagt består af adskillige harddisks, og 

derfor også tilbyder mere plads end én ekstern HDD. Dog kan der argumenteres for, at en 

backupserver er en relativ stor investering for især virksomheder i udvikling, da denne 
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backupteknologi har en definitiv mængde plads. Så hvis virksomheden oplever pladsmangel, er 

løsningen at supplere med en server yderligere, eller en anden sideløbende backupteknologi.  

 

Ligesom med den eksterne HDD er diffusion af denne backupteknologi afhængig af 

virksomhedens størrelse, samt udviklingen af denne. Denne type backup er er god til at 

håndtere en større mængde data, og den kan samarbejde med flere informationsteknologier ad 

gangen, hvilket resulterer i et optimeret workflow i en virksomhed med flere ansatte. Dog er 

den største en barriere for spredningen af backupservere at denne teknologi er afhængig af 

virksomhedens vedligeholdelse, hvilket koster i ressourcer, ud over investeringen af selve 

teknologien, for hvis ikke den vedligeholdes, kan den risikere at brænde sammen og derved 

ødelægge den gemte data.  

 

Cloud Backup 

Cloud backup er den mest moderne backupteknologi, som har udviklet sig i takt med 

digitalisering, og dette betyder blandt andet, at virksomheden og dens ansatte har let adgang til 

data, uanset hvilken it-platform der bliver anvendt. Virksomhedens data kan tilgås og håndteres 

fra smartphones, tablets eller medarbejdernes private computere. Serveren, som 

virksomhedens data bliver opbevaret i, er geografisk placeret andetsteds end i virksomheden, 

hvilket gør tilfører endnu et lag sikkerhed, hvis der skulle ske uforudsete hændelser for 

virksomhedens placering. En faktor, der agerer motiverende drivkraft for denne teknologi, er, at 

lagerpladsen er on-demand, hvilket vil sige, at en virksomhed kan leje sig ind hos en cloud-

udbyder og betale et abonnement for at få plads til at opbevare data hos dem. Dette betyder 

yderligere, at det er udbyderen, der har ansvaret for at vedligeholde serveren, og derfor kan 

virksomheden spare på ressourcer og it-personale, kontra ved en lokal backupserver. Skulle der 

ske nogle uforudsete hændelser med serveren, så er det altså udbyderen, der står til ansvar, 

hvilket betyder, at virksomheden ikke selv skal betale ekstra for genoprettelse af data. Dog kan 

denne ansvarsfraskrivelse fra virksomhedens side føre til en mere uforsigtig tilgang til IT-

sikkerhed i virksomheden. Dette ses for eksempel i risikoanalysen med spillestedet, hvor 

virksomheden udtrykker overbevisning om, at udbyderen er den eneste i risiko for digital uret 

(bilag rolf, 7). Virksomheden har et log-in til deres cloud backup, og har derfor selv fortsat et 
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ansvar for at vedligeholde deres IT-sikkerhed. Det, der kan forhindre spredning af cloud backup, 

er virksomhedens afhængighed af en internetforbindelse, og af udbyderen. Adgang til en cloud-

konto er afhængig af en internetforbindelse. Uden den, er det ikke muligt for virksomheden at 

tilgå sine data. Skulle der ske mindre tekniske problemer eller anden midlertidig utilgængelighed 

ved cloud-serveren, så er virksomheden afhængig af, at udbyderen løser dette problem, og 

virksomheden kan derfor ikke tilgå sine data i den periode. Disse faktorer kan være 

problematiske, hvis disse karambolerer med, at virksomheden har et kritisk behov for at tilgå sin 

data. 

 

I modsætning til de to ovenstående backupteknologier er spredning af cloud backup ikke 

nødvendigvis afhængig af virksomhedens specifikationer, da virksomheden kan bestemme, hvor 

meget lagerplads de har brug for til deres data, og tilpasse deres abonnement til udbyderen 

herefter. Ved hjælp af en cloud-konto har virksomheden mulighed for at tilgå alle data via et 

ubestemt antal af informationsteknologier, der er tilkoblet internet. Virksomheden skal hverken 

investere penge eller ressourcer i en ekstern harddisk eller server og vedligeholdelse af denne, 

men betaler i stedet et abonnement for, at en udbyder sørger for dette. Det, der kan anses for 

at bremse spredningen af cloud backup, er netop den faktor om internetafhængighed, og 

afhængighed af, at udbyderen fikser problematikker, hvilket medfører midlertidigt utilgængelige 

data. 
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Konklusion 

Hovedmålet med projektet var at undersøge it-sikkerhed i danske SMV’er. Dette ville vi gøre ved 

at foretage analyser af selvindsamlet empiri. For at kunne gøre dette, skulle vi finde en måde at 

gribe det an på. Vi fandt Deloittes risikoanalyse, som er blevet brugt til at analysere x antal 

virksomheder. Vi valgte at bruge denne analysemodel til lave vores egne casestudier af 

virksomheder. Udover risikoanalysen har vi foretaget semistrukturerede interviews med to 

mikrovirksomheder, så vi dermed kunne få en dybere forståelse af deres IT-sikkerhedsniveau og 

risikoprofil. Ud fra disse kunne vi konkludere, at der er en ubalance mellem SMV’ers IT-

sikkerhedsniveau og deres risikoprofil – ikke blot ud fra Deloittes rapport, men også ud fra vores 

egne undersøgelser.  

 

I Deloittes undersøgelser har de frascreenet virksomheder, der har under 5 ansatte, fordi disse 

ofte er enkeltmandsvirksomheder med en lav grad af it-anvendelse. I vores projekt har vi udført 

en risikoanalyse af en enkeltmandsvirksomhed, der har en høj it-anvendelse, for at se, om 

metoden kan bruges på den størrelse virksomhed. Vi kan konkludere, at der findes 

mikrovirksomheder, som har en høj it-anvendelse, og at der godt kan foretages en risikoanalyse af 

disse, dog med enkelte forbehold i forhold til medarbejdere. 

 

Vi anser vores cases som værende repræsentative, da disse stemmer overens med Bent Flyvbjergs 

princip om random selction af cases. Dette betyder, at vores cases er tilfældigt udvalgte, og at vi 

har testet, om hypotesen i Deloittes undersøgelse er korrekt. Vi fandt, at vores tilfældigt udvalgte 

cases passede ind i Deloittes undersøgelse, og at de kan sammenlignes med Deloittes resultater. 

 

Trinmodellen er med til give en forståelse af, hvordan backup fungerer, og at der er flere måder og 

metoder at udføre backuppen på. Måden, man backupper på, varierer fra virksomhed til 

virksomhed. Trinmodellen kan vise, hvor svært det kan være for en virksomhed at vælge den 

passende måde at tage backup på, og den belyser til dels, hvorfor it-sikkerhed kan være så 

ressourcekrævende, og dermed er en barriere for it-sikkerhed. 
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Der er en øget digitalisering i Danmark. Dette kan ses i de to virksomheder, vi var ude at 

undersøge. Begge virksomheder mener, at it er essentielt for deres arbejde. Ydermere kan vi se, at 

cybertrusler mod Danmark også er relevant, fordi begge virksomheder vi har analyseret, har været 

ud sat for digital uret, og kender til nogen, der er blevet det.  

 

Som svar på projektets problemformulering “Hvordan kan it-sikkerhed i danske SMV’er 

undersøges, med fokus på mikrovirksomheder, og hvilken betydning har backup for deres IT-

sikkerhed?”, så kan det konkluderes, at it-sikkerheden i danske SMV’er kan undersøges ved hjælp 

af en risikoanalyse. Denne metode fungerer ved at sammenligne virksomheders risikoprofil med 

deres it-sikkerhedsniveau. Risikoprofilen består af virksomhedens egen vurdering af vigtigheden af 

deres it, samt en brancheværdi. It-sikkerhedsniveauet er de tekniske, organisatoriske og 

processuelle sikkerhedsforanstaltninger, virksomheden tager for at beskytte deres it.  

Udover risikoanalyse kan it-sikkerheden i danske SMV’er undersøges ved hjælp af 

semistrukturerede interviews. Denne metode giver en dybere forståelse af virksomhedens it-

sikkerhed og dens tanker omkring den. Til sidst kan det konkluderes, at backup har en essentiel 

betydning for SMV’ers it-sikkerhed, fordi vores undersøgelser viser et eksempel på det, og fordi 

vores cases bakker Deloittes undersøgelse op; en undersøgelse, som siger, at backup er en 

essentiel del af it-sikkerhed. 

Perspektivering 

Vi kunne have undersøgt SMV’er af alle størrelser – en mere kvantitativ, bredspektret 

undersøgelse – for yderligere at kunne understøtte en generalisering, og brugt statistiske 

principper ud fra random selection casestudie, men har i stedet valgt at gå i dybden med to cases. 
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