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Bilag 1  

 

Interviewer: Der er to dele til det vi skal igennem. Den første del er den her risikoprofil, som jeg 

også skrev til dig, og det er bare ja/nej og i-hvor-stor-grad spørgsmål. Det burde være lyn hurtigt at 

komme igennem det. Og så er der selve interviewet hvor vi har nogle spørgsmål også.  Nogle af 

dem er også bare ja/nej og nogle andre er sådan ”har du tænkt over det”/”har du tænkt dig at 

gøre det anderledes” osv. Så jeg tænker bare at vi går i gang? 

 

Informant: I spørger bare løs! 

 

Interviewer: Jamen vi starter som sagt med den her risikoprofil, og det første spørgsmål går ud på 

at finde ud af hvordan du bruger IT i din virksomhed. Ham Simon der, var han en del af din 

virksomhed også?  

 

Informant: Ja, men han sidder i Kolding i øjeblikket. Han har sådan lidt problemer med at finde 

noget at bo i herovre.  

 

Interviewer: Okay. Ja det gælder jo egentlig os alle sammen 

 

Informant: Ja, det tænker jeg.  

 

Interviewer:Så vi har et spørgsmål der lyder: ”I hvor høj grad er jeres virksomhed afhængig af IT-

systemer for jeres daglige drift? Her skal du så svare med en gradskala fra 1-5 hvor 1 er slet ikke og 

5 er i høj grad 

 

Informant: Jamen det er jo 5. Det er i høj grad. Vi får alle vores bestillinger igennem internettet. Vi 

har ikke nogen bestillinger som ikke går igennem internettet. Det er hele grundlaget. 
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Interviewer: Og du skriver og tegner på computeren også? Eller starter du på papir eller hvordan 

fungerer det? 

 

Informant:Jeg tegner i hånden, men ellers så scanner jeg ind og så farvelægger jeg på computeren. 

Så jeg sidder det meste af dagen på computeren 

 

Interviewer:Super. Okay. I hvor høj grad behandler jeres systemer persondata med særlig risiko? 

Dvs. følsomme persondata såsom cpr-numre, telefonnumre, adresser osv? 

 

Informant:Altså vores egne eller tænker du kundernes eller hvordan? 

 

Interviewer:Både jeres egne og kundernes i virkeligheden. Alt hvad du finder relevant af risikofyldt 

data 

 

Informant:Altså vi behandler jo kontonumre og sådan noget på vores regninger. Og det ligger jo på 

nettet, så det er jo selvfølgelig personfølsomt. Men det er mest vores egne data kan man sige ikke. 

Vi har vel egentlig bare sådan nogle EAN-numre på vores kunder. 

 

Interviewer: Og hvem er jeres kunder sådan typisk? 

 

Informant: Jamen det er 95% iMusic der bestiller. Og det er skoler og biblioteker der bestiller 

gennem iMusic. Og så er der en lille smule fra boghandlerne. Men altså vi får kun bestillinger 

gennem iMusic, så det går altså kun igennem der 

 

Interviewer: Godt. I hvor høj grad behandler jeres systemer data som er forretningskristiske, og 

som vil medføre væsentlige problemer hvis de bliver delt eller hacket? 

 

Informant: Jamen det kristiske er vel sådan set at vi har et kontonummer stående på en regning. 

Det er det jeg tænker er det mest sårbare. Men det er vi ligesom nødt til at have jo,for de må jo 
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gerne overføre penge. Men jeg tænker at hvis nogen får fingre i det – så kan de vel godt udnytte 

det ikk? 

 

Interviewer: Ja, altså nu kender vi jo ikke alle konsekvenser af alting, men man kan helt sikker 

udnytte det til et eller andet.  

 

Informant: Men det tænker jeg ik hvert fald er det værste; hvis nogen får adgang til vores konto. 

 

Interviewer: Jo helt sikkert.  

 

Informant: Men jeg ved ikke i hvor høj grad… Jeg skal vælge et tal mellem 1 og 5 ikke? 

 

Interviewer: Ja præcis 1-5 

 

Informant: Jamen det er vel sådan 3 eller sådan noget 

 

Interviewer: yes. I hvor høj grad vil brud på jeres system og dermed læk af forretningskristiske 

data være kristisk for jer? 

 

Informant: Altså hvis de kan komme ind på vores og vil det jo lægge det hele ned. Det er 

selvfølgelig en 5’er. 

 

Interviewer: Men det gælder vel også jeres produkter, sådan hvis folk kommer ind og snupper det 

før i kan nå at udgive det?  

 

Informant: Ja, men det er ikke kritisk. Det vil jeg tænke som ret usandsynligt. Det er ikke noget vi 

går og er bange for 

  

Interviewer: Hvilken branche tilhører din virksomhed? 
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Informant: Forlagsbranchen 

 

Interviewer: Så har vi noget om sikkerhedsniveau, Nu deler i så kontorlokaler med nogle andre, er 

der en form for adgangsbegrænsning eller styring for jer inde hos de andre og omvendt? 

 

Informant: Altså vi har ikke andet end at vi lige mailer til hinanden hvis der er et eller andet. Vi har 

også en lille facebookgruppe. Vi har ikke rigtig noget med deres virksomhed at gøre derinde, så 

det er egentlig kun Simon og jeg, og det er også på mail og sådan. 

 

Interviewer: Hvor mange har mulighed for at komme ind her, udover dem i dele kontoret med? Er 

der noget ude bagved? Er der en trappe til noget ovenpå eller sådan noget? 

 

Informant: Tænker du sådan fysisk ind her? 

 

Interviewer: Ja lige netop.  

 

Informant: Jamen det er kun os der er her der har adgang til rummene her 

 

Interviewer: så man kan ikke tilgå de andre etager herfra? 

 

Informant: nej der er kun den dør i kom ind ad. Og der vil jeg mene vil er ret sikre, fordi vi har de 

der ret store døre der og så har vi de store tunge skodder og porten indtil gården bliver lukket 

hver aften.  

 

Interviewer: Og i lukker også skodderne når i ikke er her? 

 

Informant: Ork ja. Og der render også nogen rundt her og holder øje og sådan noget. Så der er en 

der står og administrerer det hele her. Det er sku ikke noget jeg føler mig usikker ved. 
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Interviewer: Så i har en form for adgangsbegrænsning til jeres ting del i form af døren og 

skodderne osv osv.  

 

Informant: Ja lige præcis. Helt klart 

 

Interviewer: Har i nogen former for servere stående her? 

 

Informant: Nej ikke vores virksomhed. De har inde ved siden af. 

 

Interviewer: Så er der noget med IT-foranstaltninger. Og det er bare nogle ja/nej spørgsmål i 

forhold til om det er nogle foranstaltninger i har taget eller tænkt over. OG så har vi det første 

punkt der hedder: Løbende IT-risikovurderinger. Er det noget i har tænkt over? Eller tænkt på at 

udvikle måske?   

 

Informant: Altså nu har vi jo ikke så meget der er følsomt udover vores konto. Men det er jo 

selvfølgelig også fint nok ikk. Men jeg tror vi er der hvor vi skal være sikkerhedsmæssigt, så det er 

jo sådan set noget med… Jeg har jo valgt ikke at have automatisk backup på mine ting, for det har 

før løbet ind i nogle problemer med. Nogle gange var det ikke lige så heldigt og sådan noget. Så jeg 

backupper simpelthen bare ved at overføre hver dag efter endt arbejdsdag. Så kan man 

selvfølgelig risikere at hvis du sidder med et eller andet… På arbejsdagen kan det selvfølgelig 

forsvinde, men jeg har simpelthen aldrig oplevet det efter jeg begyndte på at tage backups 

manuelt.  

 

Interviewer: Holder du/i løbende analyser eller revision af jeres IT-systemer og sikkerheden? Hvis 

nu du har en hjemmeside eller en dropbox eksempelvis 

 

Informant: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 sku ikke vi kigger 

nærmere på det 
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Interviewer: bruger i eksterne sikkerheds/backup-services? For eksempel antivirus, dropbox, 

onedrive, google drive… 

 

Informant: Altså det som jeg dagligt backupper med er google og dropbox 

 

Interviewer: Og du backupper til begge steder eller hvordan? 

 

Informant: Ja, øhm. Mest google drev nu. Så en gang om måneden eller hvis jeg har afsluttet en 

bog, så har jeg to eksterne harddiske også som jeg også backupper på. Så altså backup af hele min 

mappe. Men det er kun lige den mappe og det jeg sidder og arbejder med jeg backupper til 

dagligt. Hvis jeg skal backuppe hele lortet hver gang eller hver dag, bliver det for meget. Men det 

gør jeg så en gang hver måned cirka, eller når jeg har projekter færdig 

 

Interviewer: Og ja, nu er du jo næsten kun dig selv, men sådan noget som vurderinger og 

opfølgninger af de metoder og måder i backupper på, er det noget du gør? Eller måske tænker på 

nye måder at gøre det på? 

 

Informant: Nej, ikke lige nu. For jeg synes egentlig at jeg er rimelig godt dækket ind. Simon 

backupper jo sine egne ting. Vi har sådan nogle delte mapper på dropbox hvor vi kan dele ting, 

men han kan ikke komme ind på min dropbox eller mit google drev. Så mine ting er lukkede og det 

er kun mig der kan komme derind. Det er jo også af sikkerhedårsager. 

 

Interviewer: Har i nogle samarbejdspartnere eller rådgivere inden for IT-sikkerhed?  

 

Informant: nej, det har vi ikke. 

 

Interviewer: Har i en specielt databehandling aftale/procedure for personfølsomme data og 

informationer. Her nævner vi bevidst ikke GDPR, da det ikke er et helt andet projekt for os. Men 

har du for eksempel en strategi for hvordan du behandler persondata? 
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Informant: Altså du tænker på kundernes persondata eller hvad? 

 

Interviewer: Ja eksempelvis 

 

Informant: nej ikke rigtig. Ikke andet end at det ikke er noget vi ikke går og dele rundt omkring. 

Det ligger jo kun personligt til os. 

 

Interviewer: Det er klart. Og hvordan behandler i så persondata for jer selv sådan internt i 

virksomheden, altså for dig og Simon? Har en tilgang til hvordan i behandler det? 

 

Informant: Jamen altså ikke andet end… Vi bliver jo som sagt bare nødt til at have en vores 

kontonummer ude på… Det er jo selvfølgelig følsomt når man sender en regning, og hvid der er 

nogle 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.  

 

Interviewer: Holder i løbende opdateringer af IT-systemer og programmer? Såsom windows, 

internet browsere eller antivirus eller office-pakker  

 

Informant: Jaja det gør vi helt klart. Det kører jo bare automatisk 

 

Interviewer: Har i i virksomheden tegnet en forsikring der kan dække eventuelle omkostninger ved 

en form for digital uret? 

 

Informant: nej, det har vi ikke.  

 

Interviewer: Uddanner i jer selv i IT-sikkerhed og sådan noget? 

 

Informant: Nej altså vi er jo kun en lille virksomhed, og det er rimelig overkommeligt at backuppe. 

Det kommer i virkeligheden mest an på at huske at få gjort det. Men det gør man jo, når man lige 
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lærer den der med at der kan være et program der er usikkert, og så tænker man – okay det gider 

man sku ikke sidde med igen. 

 

Interviewer: Nej lige præcis. Så har vi sådan et 1-5 spørgsmål igen. I hvor grad har ledelsen i 

virksomheden taget stilling til IT-sikkerhed og databeskyttelse skal håndteres. 

 

Informant: Jamen altså det er jo bare mig og Simon, så det er jo rimelig simpelt. Så øh, men jeg 

ved ikke om det er i meget høj grad at vi gør det, det er vel sådan en mellem ting. Det kan man 

måske godt sikre endnu mere. Men jeg tror vi er sådan okay dækket ind egentlig. 

 

Interviewer: Så har vi sådan noget med hvordan sikrer at medarbejderne er bevidste om 

informationssikkerhed, men altså.. 

 

Informant: Vi har jo ikke rigtig nogle medarbejdere  

 

Interviewer: Nej lige præcis og det lyder som om at du i hvert selv er ret bevidst om det  i hvert 

fald. En ting der kunne være godt at fastslå er det om i har sådan en sikkerhedpolitik eller 

katastrofeprotokol 

 

Informant: Nej det har vi faktisk ikke, og det eneste er den der med, at jeg backupper forskellige 

steder, fordi at begge ting er udsatte. Det vil sige at hvis det crasher på internettet så har jeg jo 

også en backup på nogle fysiske ting ikke. Og med dem kan der jo ske et eller andet maskinelt, så 

hvis de ryger sig en tur har jeg backups på nettet. Det er jo sådan lige lidt dobbelt tjek der.  

 

Interviewer: Har i udpeget én som sikkerhedsansvarlig? 

 

Informant: Nej. Nej. Det sørger vi egentlig sådan lidt for hver især 
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Interviewer: yes. Jamen det var så den første del. Hvad hedder det… Som en bonus laver 

simpelthen en risikoprofil til dig og sender på et eller andet tidspunkt når vi lige får lavet den. Og 

så kan du bruge den til hvad du har lyst til.  

 

Informant: Det vil jeg meget gerne. Så kan jeg se hvor galt det står til 

 

Interviewer: Ja lige præcis ikke. Vurderingen kommer meget an på den branche man er i og hvilke 

foranstaltninger man har taget sig osv. Så er man specielt udsat hvis… og ikke særligt udsat hvis… 

 

Informant: Jeg laver faktisk tegner til COOP og specielt lige det der med datasikkerhed. De har jo 

den der kæmpe maskine. De er jo ret sårbare, så der skal ikke særlig meget til før det hele crasher. 

De har jo en hel afdeling til at sidde med det der ikke 

 

Interviewer: Det er så også fordelen ved at have flere ansatte. Der er specifikke poster for folk at 

udfylde både for sikkerheden… 

 

Informant: Der er jo så også flere ting der kan gå galt ikke? 

 

Interviewer: Jamen det er der helt sikkert. Det er blandt andet også i forlængelse af dette, at vi 

spørger om virksomheder har uddannet medarbejdere i IT-sikkerhed eller om de har en 

sikkerhedsansvarlig. Det giver lidt mere mening i en lille og mellemstor virksomhed kontra jer eller 

mikrovirksomhederne med få medarbjedere. 

 

Informant: Ja jo helt klart. Altså jeg kan godt se at hvis man skal sidde og lave de der tegninger til 

nogen oplysningskampagner for medarbejderne… Det er sku ikke sådan lige til, da der er rigtig 

mange ting man skal tage højde for ikke. Det bøvler vi ikke med her. 

 

Interviewer: Så kommer vi til interviewdelen så vi kommer nok til at løbe noget at det du allerede 

har nævnt for os igennem igen. Såsom hvad laver din virksomhed? 
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Informant: Jamen det er at vi udgiver børnebøger sådan letlæsningsbøger til første og anden 

klasse. Vi både producerer og udgiver. Så vi udgiver faktisk kun vores egne ting.  

 

Interviewer: Så er i simpelthen jeres eget forlag også? 

 

Informant: Ja altså, det er jo faktisk startet med at jeg har været på alle mulige andre forlag før og 

for det første synes jeg ikke de behandlede vores ting ordentligt, når det kom til trykkeriet, og så 

synes jeg de fik for stor en del af kagen, og så lavede de heller ikke nok. Men det var mest det der 

med, når man fik en færdig bog så var det simpelthen ikke godt nok. Og så fandt jeg ud af senere 

at det faktisk var en meget god forretning, der er jo ikke nogen at dele med. Men det var mest for 

at få selvbestemmelse og et produkt man kunne være stolt af.   

 

Interviewer: Så det er jo egentlig ligesom når musikerne begynder at lave deres egne 

pladeselskaber og sådan noget der. 

 

Informant: Ja men også sådan noget med at man havde en redaktør, og en redaktør er jo sådan en 

der skal få tingene til at blive bedre, og tit var det sådan noget med, at man skulle indgå nogle 

kompromiser som sådan set gjorde at det blev dårligere. Og så allierede jeg mig med Simon, som 

jeg havde meget respekt for når han gav kritik på mine ting ikke, og omvendt. Så jeg synes faktisk 

vore bøger er blevet bedre i dag. Altså ved at gå uden om et forlag, men det budre jo ikke være 

sådan. 

 

Interviewer: Nej men altså hvis man har sin egen kreative frihed også og kan bestemme 

fuldstændigt over produktet, så må det jo blive bedre 

 

Informant: Jeg har nu også prøvet at have en redaktør der hævede… Og det er jo fantastisk, ikke. 

Men det har jeg så nu i Simon. Men det var sku mere det her med at trykkeren ødelagde tingene 

og gad ikke rigtig sætte det rigtigt op og sådan noget. Og så tog det også nogle gange fra når man 

afleverede en bog til den kom ud et år for sådan en lille 16 siders bog, ikke. Og det bare sådan 
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helt… ikke? Og de er lang tid om at svare og det tænkte jeg simpelthen ikke kunne være rigtigt. 

Men det har vi ikke fortrudt i hvert fald 

 

Interviewer: Og så antal ansatte. Det er vel bare jer to? Har i nogle… 

 

Informant: Ja altså vi har jo ikke nogen ansatte, fordi IS (interresantselskab) det vil sige at... Altså vi 

har jo bare sådan at vi deler de penge der kommer ind på bøgerne, dem deler vi ud alt efter havd 

de tjener. Og der er faktisk heller ikke rigtig nogen penge i virksomheden, det bliver jo bare delt op 

hver måned.  

 

Interviewer: Det vil sige at hvis vi nu skulle have et cirkatal i årlig omsætning? Altså før skat og alt 

sådan noget 

 

Informant: Årh. Men det faktisk lidt svært at vide, for jeg ved ikke lige med Simon, men jeg tjener 

omkring 350.000 eller sådan noget på de her børnebøger. Men hvad vi laver samlet set kan jeg 

ikke lige sige på stående fod. 

 

Interviewer: Hvordan er det nu skellet er for mikrovirksomhederne. Ej, det er jo flere millioner.  

 

Informant: Nej nej nej. Det er vi slet ikke ude i. Simon han er på halv tid og har altså et job ved 

siden af. Men jeg laver det her på fuldtid. Så altså meget højere er vi ikke. 400-et-eller-andet vil jeg 

tro. 

 

Interviewer: Vi har været lidt inde på det her allerede, men hvilke typer data har i liggende? Tekst, 

billeder hvad end det måtte være. 

 

Informant: Jamen det vi backupper det er jo billedfiler regnskaber og sådan nogle kontorting. Men 

det der fylder allermest, det er jo selvfølgelig alle billedfilerne. Og man kan sige at folk kan jo 

måske komme ind på vores konto og sådan men det mest følsomme er jo faktisk at hvis nogen 

kom ind og slettede alle vores bogfiler. Det ville jo være en katastrofe simpelthen. Det med det 
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andet der er bare penge og det er jo mere til at leve med end hvis nu mange års arbejde røg, ikke. 

Så det er klart det mest følsomme.  

 

Interviewer: Det vil så blive hele jeres produkt der forsvinder der 

 

Informant: Jamen det vil det jo være, ikke? Godt nok har jeg jo originaltegningerne men jeg 

scanner dem jo ind og farvelægger dem, så den rigtige original er jo sådan set den fil der er på 

computeren. Det vil være det som vil være allermest noget lort  

 

Interviewer: Hvis nu det skete at jeres billedfiler, bøger og det hele det blev snuppet, ville 

virksomheden så kunne arbejde sig op igen? 

 

Informant: Jah, jojo. Men så har vi det jo stadig væk backet up på fysisk to harddiske. Så det ved 

jeg ikke. Så skal de jo både bryde ind her fysisk, og bryde ind på nettet, og det tænker jeg er en lille 

risiko, ikke? 

 

Interviewer: Ja, men altså det er nemlig derfor det er en god ide at have backups både i skyen og 

på noget harddisk  

 

Informant: Og ja det er jo lige præcis det jeg tænkte, for begge dele er jo udsatte på et eller andet 

plan 

 

Interviewer: Så har vi noget med samarbejdspartnere. Har du sådan nogen? Nu snakkede du om 

iMusic for eksempel… 

 

Informant: Jamen iMusic er helt klart den største.  

 

Interviewer: Er der flere? 
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Informant: iMusic og forskellige boghandlere og så nogle gange skoler bestiller skole direkte. Men 

vi snakker om 5% eller sådan noget. Jo og så er der biblioteksmedier også, men det er også kun en 

meget lille del af det. 

 

Interviewer: Deler i data mellem jer? Altså udover bøgerne 

 

Informant: Jamen ikke andet end de data der jo er på fakturaen og bestillingerne 

 

Interviewer: Så i har ikke noget med telefoner eller lange mails? 

 

Informant: Nej nej. Jeg tror aldrig nogen sinde jeg har snakket i telefon med iMusic. Det er faktisk 

meget mærkeligt 

 

Interviewer: Nu siger du også du har en dropbox med Simon, men der er ikke andre der har 

adgang til den end jer to? 

 

Informant: Nej det er kun os to. 

 

Interviewer: Backer du diverse fakturaer og bestillinger mellem dig selv og eksempelvis iMusic op?  

 

Informant: ja, alle bestillinger og sådan noget kommer med ind i regnskabsmappen.  

 

Interviewer: Og lander det både på harddisk og i skyen? 

 

Informant: ja 

 

Interviewer: Det næste her er sådan et reflektionsspørgsmål. Hvis nu at du selv bliver angrebet, 

har du så spekuleret på hvad du kan gøre for at det ikke bliver overført til for eksempel iMusic 

gennem en mail eller sådan noget? 
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Informant: Øhm nej, for jeg er sådan set ikke helt klar over hvordan det ville foregå hvis nu.. Du 

tænker som en slags virus eller noget der bliver overført til dem eller hvordan? 

 

Interviewer: Ja lige netop.  

 

Informant: Det eneste jeg sikrer mig i mod er jo at have antivirus og sådan en firewall. Så det er jo 

den eneste sikkerhed jeg har på det  

 

Interviewer: Sagen nemlig bare den at sådan noget som spyware som undersøger præcis hvad det 

er der foregår på din computer og så simpelthen følger med et eller andet der bliver sendt fra din 

computer til et andet sted og så spreder sig ud på den måde der 

 

Informant: Jeg oplevede en gang privat at der var nogen der havde hævet 500 kr. Men det blev jo 

bare stoppet med det samme. Jeg tror det var banken der fandt det. Men det var alligevel ikke 

særlig sjovt. Det var grænseoverskridende at de havde været inde og kigge på min mail og sådan 

noget. Så bliver man lidt ekstra… Heldigvis blev det jo fanget, men det kan være at en anden 

gang… Det viste jo bare at sikkerheden var i orden, ikke? 

 

Interviewer: Men ja lige præcis. Det var jo netop sådan noget som væltede Mærsk sidst de var 

nede at ligge, og seneste Demant, dem der laver høreapparater. De blev lagt ned for 700 mio kr 

simpelthen fordi at en medarbejder fik sagt ja til et eller andet de ikke skulle. Så det kan nemt 

stikke af.  

 

Du sagde at du havde et antivirusprogram. Hvilket et benytter du? 

 

Informant: avast 

 

Interviewer: Avast. Er det den gratis udgave eller den betalte? 

 

Informant: ja det er bare gratisudgaven 
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Interviewer: bruger du den samme computer professionelt som privat? Eller har du flere 

maskiner? 

 

Informant: Altså den her bruger jeg ikke privat 

 

Interviewer: Så den står bare her? 

 

Informant: ja. Men altså jeg har en derhjemme som jeg sidder og arbejder lidt på der hjemme. 

Men det er mest privat 

 

Interviewer: Så er der er en maskine der er begge steder i virkeligheden? 

 

Informant: Ja det er der jo egentlig. Men jeg bruger ikke den der hjemme til særligt meget andet 

end arbejde faktisk. Det skulle da lige være en tur på facebook måske. Men det er nok mest 

arbejde på begge copmutere 

 

Interviewer: Har du udliciteret enten dele eller hele dit it-system? 

 

Informant: nej 

 

Interviewer: Din nuværende backupstrategi gik ud på at backuppe til skyen, og det var nogle gange 

til dropbox og nogle gange til drev, er det korrekt? 

 

Informant: nej altså google drev bruger jeg sådan til daglig backup. Så 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 og med hver dag jeg backupper. Og så bruger jeg den der dropbox sammen med Simon til 

at dele fælles filer så vi kan få adgang til det. Det er måske ikke så meget backup i virkeligheden, 
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det er mere sådan noget hvor vi kan gå ind og kigge på regnskaber, projekter eller forsider til 

hjemmesider eller sådan noget, som vi kan gå ind og hente.  

 

Interviewer: Hvorfor har du valgt den måde du backupper på? Du ved, både på harddisk og i 

skyen? 

 

Informant: jo men det er jo fordi jeg har haft et par oplevelser, der hvor der var nogen der kom ind 

fra internettet. Og så tænker jeg bare at de der harddisk jeg har, de har nogle år på bagen, så lige 

pludselig så crasher den, ikke? Og så står man jo der… men så er der heldigvis to. Men når den 

alligevel skal stå og backuppe kan man jo lige så godt sætte to i gang. Et større problem er det jo 

heller ikke.  

 

Interviewer: Har du en tidshorisont for dine backups? Du ved, nogle gange har man for eksempel 

én backup der er en uge gammel, én backup der er på daglig basis, måske er der en backup der er 

en time gammel. Hvor nye er de backups du kan hente, og hvordan sikrer du at de virker efter 

hensigten? 

 

Informant: Du tænker hvor tit jeg backupper? 

 

Interviewer: Ja altså kan du eksempelvis gå tilbage til noget der et minut gammelt, hvis nu der 

skulle ske noget? 

 

Informant: nårh nej nej. Det har jeg valgt fra det der, for jeg har prøvet hvor det hele tiden 

backuppede, altså det her hvor den gemmer det hele, men så gemte den ting steder hvor jeg ikke 

syntes det skulle være. Så det er jeg gået væk fra. Det kan godt være det er fjollet, men jeg gør det 

manuelt, men altså risikoen ved det er jo du kan miste det du har siddet og arbejdet på den sidste 

time eller minutter. Men altså værre er det ikke. Og det er virkelig få gange jeg har oplevet det. Og 

hvis det sker må jeg jo bare lige lave det igen. Så det er den risiko jeg tager. Men altså jeg 

backupper på daglig basis, altså efter end arbejdsdag. 

 



 Institut for Mennesker og Teknologi Gruppe: V1924809803 
 Basisprojekt 3: Bilagsdokument Udgave: 1 
 

 

17/12/2019  Side 17 af 40 

Interviewer: Så dine seneste backups er altid sådan 8 timer gamle? 

 

Informant: Ja, og dog. Det er de jo ikke helt alligevel. Fordi lige nu for eksempel har jeg lige siddet 

og lavet regnskabet, og når jeg har lavet regnskabet så backupper jeg. Det er efter når jeg har lavet 

et eller andet færdigt. Skal jeg for eksempel sidde og tegne i hånden, jamen så kan jeg lige så godt 

backuppe med det samme. Så når jeg jeg lægger noget fra mig og er færdig med det backupper jeg 

det. 

 

Interviewer: Hvordan er dit forhold til backup af fysiske ting. Nu har du eksempelvis nogle 

tegninger liggende der. 

 

Informant: Jamen der har jeg jo simpelthen skuffer fyldt med tegninger og så har jeg sådan nogle 

plastikkasser fyldt med… Jamen det er sådan noget jeg tænker, hvad faen skal jeg gøre med alle de 

der det. Jeg har bare virkelig mange mange års. De fylder 4 kasser der inde. Men vi er også 

begyndt at skulle sælge originaltegninger, da vi synes det er bedre at de skulle hjem og hænge på 

en væg end at ligge i en kasse. Men man kan sige at på den måde er man selvfølgelig også lidt 

sårbar, hvis nu det hele skulle gå hen og crashe for så har man ikke originaltegningen. Men altså 

okay, det bliver måske også liiiige lidt for meget. Hvis jeg altså har backuppet både på harddisk og i 

skyen, så tænker jeg at det går nok, ikke? 

 

Interviewer: Hvad var grunden til at du begyndte at backuppe? 

 

Informant: Jamen rent pengemæssigt var det det der jeg oplevede, men det var sådan set privat. 

Og det andet det var sådan noget regnskabsmæssigt hvor jeg oplevede at der var et program… Det 

er specielt når et program det crasher. 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 laver tegninger jeg så 

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

gange ødelægge filen man arbejder i. Men så har jeg jo bare den anden. Og det var faktisk ret tit at 

jeg var nødt til at gå tilbage til den anden fil. Men altså det virker bøvlet at skulle lave to kopier, 
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men altså det var jeg jo så bare nødt til, hvis jeg skulle bruge det program der. Men i photoshop 

som jeg bruger nu det crasher bare ikke. Det har jeg simpelthen aldrig oplevet, at det crasher. 

 

Interviewer: Var det dig selv der havde tænk, uden at have oplevet nogle former for crash eller 

sådan mistet nogle data, at du ville begynde på at lave backup? 

 

Informant: I virkeligheden har jeg bare ikke været særlig god til det før. Og det samme gælder for 

mange af mine kollegaer. 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. Men så finder man løsningen på det. Så jeg har oplevet det med nogle 

tegninger og noget regnskab og det fik mig til begynde på at backuppe. Og nu tænker jeg slet ikke 

over det mere, så når jeg er færdig med et projekt, så putter jeg det over på de eksterne 

harddiske, og til hverdag når jeg har fået lavet et eller andet så ryger op på goodgle drev.  

 

Interviewer: Det med at du mistede noget var altså den afgørende faktor for at du startede? 

 

Informant: ja det var det helt sikkert 

 

Interviewer: Er der nogle barrierer for at du ikke gør det mere end du gør nu 

 

Informant: Jeg synes jeg er rimelig godt med. 

 

Interviewer: Du nævner dine to eksterne harddiske. Står de altid her eller tager du den ene med 

hjem eller sætter den af i en bankboks? 

 

Informant: Faktisk har jeg tre. Jeg har også en der hjemme. For det har jeg faktisk også tænkt lidt 

på, at man burde have dem, sådan én hvert sted. Men det bliver simpelthen for besværligt. Men ja 

det er rigtigt nok. 
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Interviewer: Man kunne gøre det til en rutine, hvor man bare har nogle harddiske der skifter plads 

mellem arbejdspladsen og en bopæl. På den måde har man flere tidsudgaver af sin backup og så 

er de geografisk adskilt 

 

Informant: Og ja det er rigtigt. Jeg har faktisk gjort det før med den der jeg har derhjemme, men 

den er ved at være fyldt rimelig godt op. Så det er ikke altid jeg får backuppet derhjemme.  Men 

nu har jeg heller ikke særlig meget at backuppe derhjemme, så det er mere sådan private ting, 

ikke?  

 

Interviewer: Når du backupper, overskriver du så gamle filer eller tilføjer du kun? 

 

Informant: Jamen jeg sletter simpelthen hele... Fordi det er en kæmpe stor mappe. Og det er fordi 

det er lidt ulogisk bygget op. Nogle gange sorterer jeg også lidt i den store mappe. Det er jo mange 

gigabyte de der billedfiler. Så jeg sletter det og lægger helt nyt ind. Det tager en 20 minutters tid 

eller noget, men det kører jo bare i baggrunden.  

 

Interviewer: Har din virksomhed været udsat for nogle digitale angreb? 

 

Informant: altså ikke hvad jeg ved af. Det kan jo sagtens være at jeg er, men hvor jeg bare ikke er 

klar over det. 

 

Interviewer: Har du nogen siden sinde skulle hive noget frem fra en backup og fundet at det ikke 

virkede? 

 

Informant: Ja, jeg  har gjort det lige her for lidt siden faktisk. Fordi jeg bøvlede med det der 

program der crashede hele tiden. Og det var sådan noget med 3 poster tilbage så det jeg mistede 

var sådan 5 minutters arbejde. 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 vild meget regnskab der havde været væk. Men så ville jeg jo også have haft 

den her på harddiskene. 
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Interviewer: Så en backup af bakuppen… 

 

Informant: Ja præcis og der finder jeg så ud af at det ville have været noget lort hvis jeg ikke havde 

haft de bakupper og jeg sad med den ødelagte fil der 

 

Interviewer: Så det ene incident du nævner her har ikke haft nogen økonomisk effekt, det var blot 

tid det kostede 

 

Informant: ja nemlig det kostede ca. 10 minutters arbejde hvor jeg bare skulle taste nogle tal ind 

igen. 

 

Interviewer: I takt med at Danmark bliver mere og mere digitaliseret, ser du så også at du i 

fremtiden kunne gøre mere? Her tænker vi eksempelvis på to-faktorgodkendelse, forskellige koder 

til alle konti og sådan noget der 

 

Informant: Jamen vi har jo ikke så mange koder. Men du tænker at skifte dem og sådan? 

 

Interviewer: Ja for eksempel, eller at tænke på andre sikkerhedsmæssige tiltag 

 

Informant: Nej, altså jeg synes vi er rimelig godt dækket ind. Vi har ikke haft sådan noget her i 

virksomheden hvor vi føler vi at vi har været hacket. Men igen, man ved det nogen gange ikke. 

 

Interviewer: Er krypteringer af dine ting noget du kunne se dig selv gøre i fremtiden? 

 

Informant: Nej det er ikke noget jeg har tænkt på. 

 

Interviewer: Er det fordi det vil tage for tid og blive for omfattende og ødelægge dit workflow 

 

Informant: Ja det er nok det. 
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Interviewer: Hvad ville det have af konsekvenser hvis du ikke kunne få din regnskabsfil tilbage 

 

Informant: jamen det ville da være noget giga lort. Så havde jeg jo ikke noget regnskab, og når jeg 

står at skal lave årsregnskab så skal jeg føre hele lortet ind igen. Det er jo mange timers arbejde. 

Jeg har jo heldigvis det hele fysisk ovre i den mappe der. Men altså det ville virkelig virkelig være 

kedeligt at sidde og gøre det igen, ikke? Og nu er året jo ovenikøbet snart omme, og jeg skal jo 

bruge nogle her til… Så der ville jeg skulle føre hele lortet ind igen. Det gider jeg nærmest ikke 

tænke på. Selvfølgelig kan man genskabe det, ikke? Men det er da virkelig kedeligt.  

 

Jeg sad på et tidspunkt på tegnestue med Peter Madsen der har lavet valhalla og på et tidspunkt 

havde vi indbrud på tegnestuen. Og der sad han og lavede et jesusalbum som han havde arbejdet 

på i to år, og han havde hele den der mappe liggende med originaltegninger. Og så lå der sådan to 

mapper hvor den ene var sådan en præsentationsmappe for en som hed Thomas på tegnestuen, 

og han fik hugget sin mappe, men Peters den havde han ladet ligge. Jeg tror det var fordi der var 

nogle seje tegninger i den anden mappe der, som han nok troede han kunne sælge nede på et 

værtshus eller noget. Men Peter var sådan der, at bare han så det, altså bare tanken om at… Det 

var jo fuldstændig uerstatteligt. To års arbejde. Mange timer hverdag. Det var store akvareller og 

sådan noget. Så selvom han måske havde forsikret sig ud af det og kunne have fået nogle penge, 

så skulle han stadigvæk sidde og lave det hele forfra, for han havde en aftale med forlaget. Det 

ville være… Han blev helt hvid i hovedet 

 

Interviewer: Ja det er træls hvis sådan noget sker altså. Men vi sådan set kommet igennem det vi 

havde forberedt, så nu vil vi ikke tage mere af din tid. 

 

Informant: Jamen det er bare i orden. I må have fortsat god vind med projektet. 
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Bilag 2 

 

Interviewer: Interviewet er to-delt. Vi vil både lave en risikovurdering ud fra jeres backupstrategi. 

Og så kommer der et almindeligt interview bagefter. Den første del det er egentlig bare sådan 

nogle på-en-skala-fra-1-5-spørgsmål og der er også nogle ja/nej spørgsmål. Den næste del er så 

lidt mere uddybende. Og det kan godt være at det lyder som om der er nogle gentagelser i 

spørgsmålene, men det er til to forskellige ting. Og i er selvfølgelig anonyme og der kommer ikke 

noget ud. 

 

Informant: Jamen det er helt i orden. Er det en undersøgelse i har strikket sammen? 

 

Interviewer: Det er faktisk baseret på en forskningscase deloitte har foretaget for 

erhvervsstyrelsen som kiggede på SMV’ers it-sikkerhed. Og så har vi ligesom prøvet at se hvordan 

kan man gøre det og hvordan kan man påvirke andre virksomheder end dem der måske lige blev 

undersøgt den gang.  

 

Yes, men altså som sagt så er det første sådan en hurtig 1-5 egenvurdering, hvor 1 er slet ikke, og 

hvor 5 er i høj grad. Og så skal du bare prøve at sige hvordan det cirka relaterer sig til jeres 

virksomhed.  

 

I hvor høj grad er jeres virksomhed afhængig af jeres it-systemer i jeres daglige drift. 

 

Informant: 5 

 

Interviewer: en 5’er. I hvor høj grad behandler jeres systemer persondata med særlig risiko? Sådan 

noget som cpr-numre osv 

 

Informant: 2 
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Interviewer: I hvor høj grad behandler jeres systemer data som er forretningskritiske, og som ville 

kunne medføre væsentlige problemer hvis de blev hacket eller mistet? 

 

Informant: ja, det er sku lidt svært. Jeg siger en 3’er. 

 

Interviewer: I hvor grad vil et brud på jeres systemer og dermed et læk af jeres forretningskritiske 

data være kritisk for jer? 

 

Informant: 4 

 

Interviewer: Hvilken branche hører virksomheden til? 

 

Informant: underholdning 

 

Interviewer: Så er der så noget omkring sikkerhedsniveauet her. Det her før var sådan mere om 

hvor udsatte du vurderede i var. Og så kommer der noget om fysisk adgangskontrol, og så er det 

sådan i forhold til hvilke foranstaltninger i eventuelt har taget eller ikke har taget. Så det er sådan 

ja/nej og du må også gerne vurdere lidt på det. 

 

Har i fysisk adgangsstyring til virksomhedens kontorer gennem personlige adgangsnøgler? 

 

Informant: ja vi har pinkode 

 

Interviewer: har i hver jeres? 

 

Informant: præcis 

 

Interviewer: fantastisk. har i fysisk styring af kritisk information? Fx adgangsstyring til servere, 

pc’er? 
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Informant: nej, vi bruger ikke servere. Og dog, den ene server vi har den, det er kun mig der kan 

betjene den i teorien og den er ikke på internettet.  

 

Interviewer: Så er der sådan lidt mere konkrete it-sikkerhedsforanstaltnigner. Foretager i løbende 

risikovurderinger, baseret på ISO 27001-standarden? Hvis du kender den 

 

Informant: Jeg kender den ikke, og svaret er nej.  

 

Interviewer: Foretager i løbende interne sikkerhedsanalyser og/eller revisioner af jeres it-systemer 

og hjemmesider 

 

Informant: nej 

 

Interviewer: Vurdering og opfølgning af medarbejderes adgang til informationer og systemer? 

 

Informant: nej 

 

Interviewer: løbende overvågning og logning af it-sikkerhedssystemer 

 

Informant: heller ikke 

 

Interviewer: samarbejde med interne rådgivere og samarbejdspartnere indenfor it-sikkerhed? 

 

Informant: delvist. Eller implicit i og med at vi ligesom har udliciteret den del gennem en 

databehandleraftale. Så ser jeg vores backend-levenrandør er også ansvarlig for sikkerheden 

omkring den 

 

Interviewer: Dokumenteret it-sikkerhed og datahåndtering. Har i dokumenteret om jeres it-

sikkerhed er god nok? 
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Informant:  nej 

 

Interviewer: Dokumenteret og gennemtestet backup-procedure? 

 

Informant: nej det har vi heller ikke nej 

 

Interviewer: har i en dokumenteret beredskabsplan? 

 

Informant: heller ikke 

 

Interviewer: databehandlingsaftale for håndtering af personfølsomme data? 

 

Informant: ja det har vi 

 

Interviewer: systematisk og løbende opdateringer af it-systemer og pc-programmer 

 

Informant: ja 

 

Interviewer: Forsikringspolicy der dækker tab og omkostninger af følsomme it-sikkerheds 

 

Informant: ja vi har en it-forsikring 

 

Interviewer: Okay. Og så er der lige sådan til sidst noget der omhandler medarbejdere og ledelsen. 

Uddanner eller træner i jeres medarbejdere i it-sikkerhed? 

 

Informant: nej 

 

Interviewer: I hvor høj grad har ledelsen taget stilling til hvordan it-sikkerhed og databeskyttelse 

skal håndteres? 
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Informant: i lille, ringe grad. En 1’er 

 

Interviewer: så er der sådan en lille en der hedder hvordan sikrer i at medarbejderne er bevidste 

om informationssikkerheden i virksomheden. Her skal du svare med ja eller nej 

 

Vi kommunikerer om it-sikkerhed mundtligt 

 

Informant: Hvordan skal det forstås? Altså internt? 

 

Interviewer: ja, altså snakker i om it-sikkerhed? 

 

Informant: ja 

 

Interviewer: i har dokumenteret sikkerhedspolitik? 

 

Informant: nej 

 

Interviewer: vi kommunikerer løbende dokumenteret it-sikkerhedspolitik ved nylige ansættelser 

eller årlige seancer  

 

Informant: nej 

 

Interviewer: vi måler kontinuerligt på medarbejdernes bevidsthed omkring sikkerhedstrusler 

 

Informant: nej 

 

Interviewer: vi har udpeget en medarbejder som it-sikkerhedsansvarlig 

 

Informant: hahaha ja. Lad os bare lege det 
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Interviewer: Ja, okay. Det er godt… Men det var så risikoanalysen. Den sender vi til jer når vi har 

lavet den. 

 

Informant: det må i meget gerne 

 

Interviewer: Så har vi lige nogle spørgsmål der er sådan helt overordnede. 

 

Hvad laver den her virksomhed? 

 

Informant: Den laver koncerter. Live-musik og events 

 

Interviewer: Hvor mange ansatte er der her? 

 

Informant: der er 5 lønnede medarbejdere. Så fem ansatte. Men vi har jo også 100 frivillige, og der 

kan man godt snakke om at der er et ansættelsesforhold der. De er i hvert fald forsikrede som 

arbejdere her på stedet. Men i hvert fald 5 ansatte. 

 

Interviewer: hvad er den årlige omsætning? 

 

Informant: det er sådan 4,5 millioner. 

 

Interviewer: Hvilket produkt er det i tilbyder? 

 

Informant: Det er billetter og så drikkevarer 

 

Interviewer: Hvilke data har i liggende? Har kundedata eller sådan noget 

 

Informant: Kundedata ligger i databehandlingsaftalen med vores billetudbyder. Så det kan man 

sige er mellemleddet, men 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 
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navn, email og telefonnummer vi har liggende på dem. Af kritisk 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. Og det er det mest kritiske data vi har liggende. Ikke at 

jeg synes vi faktisk er særlig midgære omkring at beskytte det. Det kommer på min mail som er 

gmail og så printer jeg det ud og sætter det i en mappe. Og der kunne vi faktisk godt i forhold til 

hele GDPR-tingen gøre et eller andet eller tage en foranstaltning med at de mapper blev låst inde, 

så det kun var mig der havde adgang til dem. Og vores eksterne revisor, ikke? Men så langt er vi 

desværre ikke nået og det er lidt en ting jeg har på to-do’en, at jeg ved godt jeg er bagefter i 

forhold til GDPR og hvad jeg har skrevet under på, men det er ikke effektueret endnu.  

 

Interviewer: Hvilken konsekven ville det så have hvis der skulle ske et angreb. 

 

Informant: heldigvis ikke så meget, fordi 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. Og ellers så øhm 

synes jeg ikke der er så meget kritisk der. 

 

Interviewer: Der er ikke sådan at virksomheden ville kunne blive lagt ned i flere dage, hvis nu i var 

ude for slet ikke at kunne… 

 

Informant: Øhm jov, men det ville ikke være værre end at vi købte en ny computer, også gik på 

internettet og loggede ind hos vores backend og google og dropbox. Det er de tre store. 

 

Interviewer: Så altså jeres billetsalg og jeres koncerter ville stadig finde sted, selvom… 

 

Informant: ja præcis 

 

Interviewer: Har i nogle samarbejdspartnere her i virksomheden? 

 

Informant: ja, vi har en del underleverandører af selvfølgelig musik, men også af sikkerhed, vi har 

nogle security-vagter, vi arbejder sammen med. Og vi har nu at der er nogle underleverandører i 
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forhold til borde, bestik, glas. Vi laver nogle gange udlejninger her på stedet, hvor man for 

eksempel holder et bryllup, så lejer vi nogle borde og nogle duge ind. Og så er der selvfølgelig dem 

der leverer carlsberg, altså dem der leverer drikkevarer til os. 

 

Interviewer: Har henholdsvis i eller jeres samarbejdspartnere noget data der kan have indflydelse 

på hinanden 

 

Informant: det mener jeg ikke 

 

Interviewer: Der vil altså ikke være nogen konsekvens for enten jer eller jeres samarbejdspartnere 

hvis nu i skulle være ude for et angreb? 

 

Informant: nej, hvis der er, så er det jo vores kundeoplysninger hos carlsberg. Og det ved jeg ikke 

lige hvad man kan bruge til? 

 

Interviewer: Nej, men det er for eksempel ikke sådan at carlsberg kan blive hacket hvis i bliver 

hacket 

 

Informant: nej 

 

Interviewer: Så indviklede er i slet ikke 

 

Informant: nej nej slet ikke 

 

Interviewer: Så har vi et spørgsmål om, om i benytter nogen form for antivirus program 

 

Informant: det gør vi ikke nej 

 

Interviewer: Det er faktisk heller ikke et krav at god it-sikkerhed omfatter antivirus. Fordi det kan 

jo i virkeligheden kun gøre så og så meget 
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Informant: ja og der er jo også personfejl, ikke? 

 

Interviewer: ja. Er der nogle af jeres it-apparater der er adskilt fra personligt og professionelt 

brug?  

 

Informant: nej det er der ikke. Vi har alle sammen mobiltelefoner som er købt af stedet her, altså 

vores arbejdstelefoner, men dem bruger vi også privat. Men ellers ikke.  

 

Interviewer: Der er ikke nogle bærbare og sådan noget man kan tage med hjem? 

 

Informant: Jo, når du nu siger det. Så er chefen… nej det er faktisk alle undtagen mig, der har en 

bærbar de tager med hjem, til når de skal arbejde hjemmefra. 

 

Interviewer: Har i hele eller dele af jeres it-systemer udliciteret? 

 

Informant: ja i forhold til de services, altså vores hjemmeside, er der en ekstern fyr som står for. 

Og så vores billetsalg, det er billetudbyderen. Og vores backend-system, der hvor vi opretter vores 

koncerter, er den samme som billetudbyderen. Så han har lavet to platforme, end der sælge 

biletter og en holder styr på arrangementer. Og de to kommunikerer så sammen, så når vi 

opretter en koncert, så er det de informationer den er oprettet med som ryger med på billetdelen. 

Så på den måde er der faktisk kun en leverandør. 

 

Interviewer: Hvilken type backup benytter i? 

 

Informant: dropbox. Det er i hvert fald der vi gemmer filerne 

 

Interviewer: Er der en grund til at i har valgt at benytte det? 
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Informant: jeg tror de var førende på markedet den gang for ti år siden da vi havde brug for en 

cloudløsning. Og nu har et abonnement på 100 gigabyte så vi… det er bare der vi gør det. Men så 

bruger vi også hver især google drive til vores egne arbejdsdokumenter.  

 

Interviewer: i er ikke bekymrede for at komme til at overskride de der 100 gigabyte plads? 

 

Informant: ikke umiddelbart. Og skulle det endelig være så kan vi slette ting vi har arbejdet færdig. 

Det er typisk tunge gallerimapper med råfiler fra folks kameraer og sådan noget der fylder et par 

gigabyte. Og det bliver jo sorteret og bliver komprimeret så det kan vises på nettet og så kan man 

jo slette råfilerne. Så det er det der fylder på vores dropbox.  

 

Interviewer: Så i har ikke nogen backup af jeres systemer og jeres individuelle computere? 

 

Informant: nej 

 

Interviewer: I har ikke nogle eksterne harddiske eller sådan noget? 

 

Informant: jo, det har vi faktisk. Vi har et par stykker. Vi har to eksterne harddiske hvor vi faktisk 

har lavet noget manuel backup på. Men det vurderer jeg egentlig bare er en genvej til hvis det 

store knæk nu skulle ske, så har vi adgang til nogle af vores filer der, men det er ikke noget vi 

ajourfører. 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 

 

Interviewer: Og det som i så har liggende på jeres harddisk, det kan jo risikere at være to år 

gammelt, hvis der skulle ske noget. Og så har i så jeres dropbox. Men hvis i skulle miste noget 

data, og så hente noget fra jeres backup, hvor gammelt er det så, hvor kort tid tilbage kan i gå? 

 

Informant: Det tror jeg er en 5-6 år. Der er en følsom mappe på dropboxen, som hedder økonomi,  

hvor vi har alle vores regnskaber for alle årene. Så alle regnskaberne er en forholdsvis lille mappe 
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bare med nogle pdf-dokumenter og nogle excel-filer. Så den sørger jeg for at backuppe i ny og næ. 

Men det er nok tættere på en gang om året end  i ny og næ 

 

Interviewer: Hvad er det seneste i kan hente? Er det et minut gammelt, eller er det en uge 

gammel? 

 

Informant: på harddisken? 

 

Interviewer: ja 

 

Informant: det vil være et års tid 

 

Interviewer: Har i en eller anden form for katastrofeprotokol, hvis nu der skulle ske et eller andet? 

 

Informant: slet ikke. Det er ikke noget vi har talt igennem. Vi har en samarbejdspartner i form af et 

trykkeri. Vi laver et magasin to gange om året, det vil sige vi får trykt 30.000 kopier af det her 

magasin. Og de er lige blevet nakket… hvad skal man sige… deres server blev låst af en hacker og 

de måtte betale nogle bitcoin. Så på den måde, er dét det tætteste vi har været på 

 

Interviewer: Så de oplevede simplethen sådan et ransomwareangreb? 

 

Informant: ja 

 

Interviewer: Har det så haft nogen indflydelse på jeres daglige drift? 

 

Informant:  det kan man jo sige fordi de skulle komme med nogle tilbud på det næste magasin, og 

vi har været urolige over om de overhovedet kunne håndtere ordren, fordi deres egen 

infrastruktur jo har været nulstillet og faktisk har de måtte købe helt ny hardware. Og det satte de 

så i en kælder hvor der sprang et vandrør, så de har godt nok været udfordret  
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Interviewer: ja en ulykke kommer sjældent alene. Må vi spørge hvad det er for et firma? 

 

Informant: de hedder centraltrykkeriet det ligger her i vordingborg 

 

Interviewer: Det kunne være fedt måske lige at snakke med dem. For der kommer også noget om i 

er blevet angrebet, men det tager vi senere.  

 

Er der noget der bremser jer, eller afholder jer fra at optimere jeres sikkerhed endnu mere? 

 

Informant: 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 backend, der har det store 

problem. Så det er dem der skal hackes før jeg. Og det kunne jeg godt tænke mig noget mere 

viden omkring. Er det egentlig rigtigt og forholder det sig sådan? Selvfølgelig kunne min computer 

og vores hver isærs copmuter jo blive udsat for ransomware, men så ville udgiften for os være at 

skaffe et nyt apparat og logge på igen.  

 

Interviewer: Ja det er som sådan rigtig nok forstået. Man kan sige at det der er med google og 

sådan nogen bliver hacket så er det jo stadig dig som bruger der kommer til at lide af det. Men ja 

det i princippet googles sikkerhed og din adgangskode til det som er sikkerheden ved det. Det der 

kan være med it-sikkerheden, det er at hvis man får trykket på en phishingmail eller får hentet et 

eller andet spøjst fra nettet, så kan man risikere at der kommer noget malware på ens computer 

som så ’ser’ alt skriver og hver gang du så logger ind på google eller hvilke som helst andre steder 

så siger den lige hov, der var en kode jeg kunne bruge. Så på den måde er det googles sikkerhed 

der ligesom er ryggen, men man kan godt risikere, at udsætte sig selv for at blive hacket på den 

måde. 

 

Informant: Ja, det kan jeg godt se. 

 

Interviewer: Har i prøvet at miste noget data? 
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Informant: det har vi ikke. Men 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. Jeg kunne ikke se 

eller forstå, og det er måske igen bare min egen uvidenhed. Det virkede bare alt for belejligt for 

dem. At de sagde: ”vi kan ikke frigive jeres data, medmindre i betaler os 5000 kr” og det var sådan 

lidt heeey, burde det ikke være nogle andre eller… hvad er lige op og ned på det her? Det endte 

simpelthen med at vi skiftede… vi måtte betale 5000 kr for at få leveret vores site på et medie. Og 

det overgav vi så til vores nuværende webmaster.  

 

Interviewer: Hvad gjorde det for jer? Man kunne ikke komme ind på jeres hjemmeside? 

 

Informant: nej 

 

Interviewer: heller ikke som kunde? 

 

Informant: nej præcis 

 

Interviewer: Så du tror at det simpelthen var udbyderen der havde låst jeres data? 

 

Informant: ja det føltes sådan. Jeg kunne ikke gennemskue hvad… hvorfor var det dem der blev 

kontaktet og ikke os. Fordi al vores kontaktinformation er jo på hjemmesiden. Så prøvede jeg bare 

at sætte mig i hackerens sted, og så ville jeg da hellere prøve at afpresse den lille i stedet for det 

her store kloge selskab som er imellem mig og hackeren og egentlig hoster min hjemmeside. Så 

ville jeg da hellere prøve at bilde den lille ind at nu er den helt gal. Du skal betale mig 5000 kroner i 

bitcoin. Men det var webmasteren der kontaktede os og sagde ”sorry, men ææh det lader til at 

jeres data er låst. Men for 5000 kr kan vi låse det op”. Det synes vi var ekstremt fishy. 

 

De hedder standout media.  

  

Interviewer: tabte i noget data på det? 
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Informant: nej nej. Vi fik al vores source-kode tilbage på en dvd.  

 

Interviewer: Så man kan sige at omkostningerne var de 5000 som i så muligvis er blevet svindlet 

for? 

 

Informant: Ja det føles sådan i hvert fald 

 

Interviewer: Så har vi et spørgsmål i forhold til spyware. Altså et usynlig angreb, altså hvis nu man 

er kommet til at trykke på en phishingmail så kan der komme til at ske at noget sætter sig fast på 

ens data. Og så kan det i virkligheden både sætte sig fast på ens backup og på de mails man sender 

til samarbejdspartnere. Er det noget i har tænkt over eller sådan taget stilling til? 

 

Informant: Generelt er jeg obs på de der teknologier findes. Ikke at jeg er helt nede med hvordan 

hackere ligger noget i en jpeg eller en pdf, det kan jeg ikke lige forstå, men jeg ved at det kan lade 

sig gøre, eller at noget lignende kan lade sig gøre. Men i forhold til vores forretningsgang er det 

ikke noget jeg kærer mig omkring. 

 

Interviewer: Det der er med spyware er at når det ligge på ens maskine så ligger det bare og hviler 

og venter på man backer up. Fordi så kommer det med i backuppen. Og så venter den på at al 

backup er overskrevet og så siger den hov så er fri leg. Men når i nu ikke backer jeres systemer op 

og der ikke ligger noget sådan forretningskritisk gemt i jeres systemer så kan man sige at i nok ikke 

er målgruppen for sådan et angreb. 

 

Informant: og vores regnskabsprogram som jo i sidste ende er det der har… der akkumulerer alle 

personfølsomme forhold såsom cvr, spr og bankkonti og sådan noget. Det er jo igen udliciteret til 

et firma, så jeg åbner bare en tap i en browser og går i gang med regnskabet. Og så er det jo den 

der bliver hacket, selvfølgelig er der nogen der kan finde mit password til regnskabsprogrammet, 

og på den måde er jeg jo udsat, hvis de begynder at slette bilag eller lave om i mine budgetter eller 
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et eller andet. Det ville så blive opfanget af vores eksterne revisionspartner som gennemgår vores 

ting en gang om måneden.  

 

Interviewer: Kan det ske at de kunstnere i booker kan miste noget data eller kan blive udsat for et 

angreb hvis i bliver udsat for et angreb? 

 

Informant: i form af at jeg har deres cpr-nummer. Så kunne man jo godt forestille sig der er nogen 

der kunne prøve at svindle i deres navn eller hvad man nu kan få ud af et cpr-nummer. 

 

Interviewer: Men de har ikke som sådan noget følsomt data andet end det liggende hos jer? 

 

Informant: nej ikke rigtig andet end det 

 

Interviewer: Modtager i phishingmails? 

 

Informant: Altså jeg tømmer min spam en gang dagligt og jeg lægger da mærke til afrikanske 

navne som har store bankkonti de vil glæde mig med. Men jeg trykker jo bare slet, det bruger jeg 

ikke tid på. Jeg er sikker på mine kollegaer gør det samme, eller i hvert fald er lige så obs på at 

phishing er en ting som er uundgåelig  

 

Interviewer: I har altså ikke snakket om sådan noget som phishingmails? 

 

Informant: nej ikke i sådan en forretningsmæssig kontekst. Vi snakker jo bare løst og fast om 

tingene og hvis der sker noget ude i den store verden. Det kunne jo godt være at der var nogen 

der havde været phishet, og så ville vi jo tale om det her ligesom man ville tale om alt muligt andre 

store begivenheder og på den måde kunne vi jo hjælpe hinanden med at gøre hinanden 

opmærksom på at det er noget der er lidt den enkeltes ansvar. Vi har jo ikke en formaliseret 

forretningsgang om at man skal huske at tjekke spamfilter og husk at slette lortet hver dag. 

 

Interviewer: Har du hørt om det der hedder direktør svindel? 
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Informant: ja, der er faktisk en kendt person i kommunen (vordingborg) der har været udsat for 

det for et par år siden. Der havde en regnskabsmedarbejde udbetalt et par 100.000, netop fordi 

direktøren havde ringet og sagt det 

 

Interviewer: Så det er noget i snakker om uformelt? 

 

Informant: i hvert fald er vi bevidste om det og hvor langt og hvor galt det kan gå hvis man ukritisk 

bare reagerer på sådan nogle ting. Og mit ansvarsområde her det er regnskab primært og jeg er 

også utrolig obs på hvis der kommer en faktura som jeg synes er… altså jeg ved hvad der sker her 

på stedet, så hvis der pludselig kommer en faktura på 25.000 for en eller anden ydelse så betaler 

jeg ikke medmindre jeg har talt med min fire kollegaer; ”er der nogle af jer der har bestilt det her? 

Ved i hvad det går ud på?”. Men det kunne jeg godt forestille mig i større virksomheder, hvor man 

ikke har direkte forbindelse til mellemledere og topledere at der kan sådan noget jo godt smutte  

 

Interviewer: Det kan være en fordel at man så kun sidder fem sammen, ikke? Det er relativt nemt 

at få fat på hinanden 

 

Informant: ja præcis 

 

Interviewer: De her 100 frivillige, er det nogle i også har navn, email og telefonnumre og sådan 

noget på? 

 

Informant: præcis 

 

Interviewer: Ikke nogle cpr-numre? 

 

Informant: nej vi har ikke mere end det. Vi har en tøjstørrelse som måske er…  

 

Interviewer: Har de frivillige nogle adgangskoder til noget her? 
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Informant: de har deres egne koder til vores backend-system, hvor der ligger et vagtplansmodul. 

Og det har de en bruger og en adgangskode til 

 

Interviewer: hvad med sådan noget som at komme ind i bygning, har de også en kode de kan 

skrive? 

 

Informant: nej, der har vi lavet det sådan at vi har nogle nøglefrivillige som er ophøjet i forhold til 

de andre, så det er dem der har det konkrete eller reelle ansvar på en given aften. De har en nøgle 

og en adgangskode. 

 

Interviewer: Den adgang de har gennem backend, der kan de ikke finde andet data end 

vagtplanen? 

 

Informant: nej jeg kan sidde og styre på brugerrettighedsniveau, altså hvilke dele af systemet de 

har rettigheder til 

 

Interviewer: og hvilken type bruger de er og sådan? 

 

Informant: ja præcis 

 

Interviewer: Så har vi lige et afsluttende spørgsmål. Hvordan forventer i at se jeres udvikling af 

backup og it-sikkerhed generelt, når man snakker om en generel national digitalisering? 

 

Informant: Egentlig ikke så anderledes fra i dag. Jeg tror at 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 hvilke ben vi står på i forhold til for eksempel phishingmail og 

hvad er praksis der. Jeg nævnte at jeg selv sletter hver dag og jeg kan ikke se hvad der skulle ske 

hvis man kun sletter en gang om ugen. Men derfor kunne vi godt lige have en snak om hvad gør 

man og er det noget vi skal være særlig obs på. Skulle man have noget lokal antivirus på hver 
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maskine og hvad ville vi få ud af det, kontra at alle vores tjenester bliver hostet af nogle som er 

meget meget store og som ligesom har problemet på deres bord. Jeg tror bare vi får en god snak 

omkring det her en af de senere dage. 

 

Interviewer: Det er også en af de punkter som vægter højest i den der sikkerhedsvurdering, netop 

for at få formaliseret og snakket om tingene. Så det er i hvert fald et rigtigt godt sted at starte, når 

det kommer til sikkerheden. 

 

Vi har faktisk ikke så meget mere. Det var meget fyldestgørende, og vi har fået hvad vi skal bruge i 

hvert fald. 

 

 

 


