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Abstract 

The purpose of this project is to pinpoint where small-sized 

businesses in Denmark can improve their IT-security 

procedures. In order to do so, we have partnered up with a 

small-size music venue to investigate its IT-security practices, 

and determine the severity of their vulnerabilities, if any. Small-

sized businesses usually have a low level of IT-security, due to it 

being a highly resource demanding process to initiate and 

maintain. 

 

The goal of this project is to device a procedure, which small-

sized businesses can use to identify, document and evaluate 

the efficacy of their IT-security measures. The intent of this 

procedure is to enable small businesses to perform their own 

IT-security investigation and expand their understanding of 

various IT-security concepts. To achieve this, we have built a 

thorough IT-security risk- and threat-level analysis, based on 

recommendations put forth by the ISO-27001 security 

standard. 

 

The results of this projects investigations are as follows: We 

have determined, that performing an IT-security risk- and 

threat-level analysis is a resource-effective and time-efficient 

method of determining the effectiveness of IT-safeguards in 

small-size businesses. The analysis method is comprehensible 

and can thus be utilized without extensive knowledge of IT-

security concepts. The outcome of this analysis, when 

performed with a business, will not provide a complete 

solution, but rather offer an insight into where the next steps 

should begin. 
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As a consequence of recent events, our cooperation with our 

partner ended prematurely, and disallowed further expansion 

of the risk analysis method. As such, the devised risk- and 

threat analysis serves as a proof-of-concept and is open to 

further improvements in future. 

 

Keywords: 
 

ISO27001, ISMS, Information Security Management Systems, InfoSec, 
ItSec, risk analysis. 
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Indledning 

Alle virksomheder, uanset størrelse eller branche, har et behov for at beskytte sig selv, deres 

produkter og i nyere tid også deres digitale data. 

I mange år har foranstaltningsprocessen omhandlet fysisk sikkerhed for at opnå tilstrækkelig 

resiliens mod uretmæssig adfærd imod virksomheden, men med den høje og stadigt stigende 

digitale omstilling i Danmark (OECD, 2018, 2), vil udelukkende fysiske sikkerhedsforanstaltninger ikke 

længere være en tilstrækkelig gardering mod udefrakommende trusler. 

 

I takt med at nye informationsteknologier og systemer udvikles, opstår samtidig nye kriminelle 

angrebsvinkler, hvilket betyder en stigende risiko for og sårbarhed over for digital uretfærdighed. 

Naturligvis vil nogle brancher være mere udsatte end andre, men det generelt øgede digita-

liseringsniveau hos danske virksomheder betyder, at et støt stigende antal virksomheder 

håndterer digitale data i større omfang end nogensinde før. Det er derfor nødvendigt for 

virksomheder, som benytter en digitaliseret datahåndtering, at allokere ressourcer til IT-

relaterede datasikkerhedsværktøjer, således at dette aspekt af virksomheden også håndteres 

forsvarligt. 

  

Dette er især kritisk i nyere tid, hvor et stigende antal virksomheder foretager transaktioner med 

kunderne online. Idet kundernes data i stigende grad anvendes i virksomheders daglige drift, 

betyder dette, at et eventuelt datalæk hos en virksomhed vil få konsekvenser for både 

virksomheden og deres kunder på samme tid. Danmark har i det seneste årti set en markant 

digitaliseringsomstilling, hvilket har ført til at Danmarks rangerer øverst på indekset over Europas 

mest digitaliserede økonomier (OECD, 2018, 8-11). 

 



 Institut for Mennesker og Teknologi Gruppe: S2025230621  
 Informatik Fagmodulprojekt: IT-sikkerhed 29/05/2020 
 

 Side 7 af 63  

 
Figur 1. Diagram over digitaliserede økonomier og det digitale samfund i EU-lande (OECD, 2018, 1) 

 

Dette projektets primære fokusområde er SMV’er (små og mellemstore virksomheder) i Danmark, 

hvilket er en særligt udsat virksomhedsvariant, der ofte har et for højt risikoniveau i forhold til 

deres sikkerhedsniveau, når det kommer til IT-sikkerhed.  Dette er der adskillige årsager til, men 

som oftest skyldes det IT-sikkerhedens æteriske natur, idet den konstante udvikling kræver, at 

sikkerhedsniveauet hele tiden skal tilpasses de nyeste digitale trusler. Specielt som lille 

virksomhed er dette meget ressourcekrævende at sætte sig ind i, og endnu mere 

ressourcekrævende er det at holde sig ajour på udviklingen af nye digitale trusler (Nielsen, Petersen, 

Stilling, Støvring, 2019, 7-8). 
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Problemfelt 

Avancementet af digitale cyberkriminalitetsteknikker foregår uendelig hurtigt, og 

garderingsværktøjerne imod disse udvikles tilsvarende hurtigt, hvilket fører til et endeløst kapløb 

mellem angrebs- og forsvarsteknologier (Nielsen et al., 2019, 8). Af denne årsag holder mange større 

virksomheder dedikerede afdelinger i deres organisation beskæftiget med en konstant 

opretholdelse af et tilstrækkeligt IT-sikkerhedsniveau for virksomhedens data.  

 

Det er sjældent en reel mulighed for en mikrovirksomhed at etablere og vedligeholde en sådan 

sikkerhedsafdeling, primært på grund af det lave antal ansatte. Mikrovirksomheder defineres som 

værende virksomheder med 9 eller færre ansatte (Europakommission, 2006, 12-13), hvilket oftest 

betyder, at den begrænsede bemanding nedprioriterer aspekter af virksomheden, der ikke er 

produktions-essentielle som for eksempel IT-sikkerhed.  

 

Som følge af EU-parlamentets persondataforordning om generel databeskyttelse (GDPR), der 

trådte i kraft den 25. maj 2018, er virksomheder i alle størrelsesordner blevet underlagt lovkrav 

vedrørende håndtering af personfølsomme data, og et eventuelt brud på disse er et brud på 

lovgivningen, hvilket kan medføre straf.  

 

Den tiltagende udbredelse af cyberkriminalitet igennem diverse digitale medier fører til en øget 

sårbarhed for virksomheder, der benytter sig af IT-systemer i deres daglige virke, og det er med 

afsæt i disse forhold, vi har baseret vores projekts arbejdsgrundlag. 

  

Vores mål med projektet er først og fremmest at kunne identificere konkrete, sikkerhedsmæssige 

problemer i vores samarbejdsvirksomhed, og herudover at udvikle en specialiseret 

sikkerhedsaktiver, der passer til vores samarbejdsvirksomhed. Sluttelig håber vi også, at vi kan 

være behjælpelige med at løse en række af de sikkerhedsproblemer, vi har identificeret, så vi på 

bedst mulig måde kan bane vejen for virksomhedens fremtidige vedligehold og forbedring af deres 

IT-sikkerhed. Dette skal gøres på en måde, som vores samarbejdsvirksomhed er tryg ved, og som 

de ikke oplever som alt for forstyrrende i deres i forvejen omfattende arbejdsbyrde.  
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Målet med rapporten er, at den skal kunne bidrage til vidensområdet i forhold til, hvordan mindre 

danske SMV’er kan identificere, dokumentere, evaluere og udbedre essentielle og kritiske IT-

sikkerhedsforanstaltninger, og ydermere at den skal kunne give en viden om andre 

foranstaltninger, som kan være relevante at undersøge nærmere. 

Derfor lyder vores problemformulering og arbejdsspørgsmål som følger: 
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Problemformulering 

 

Hvordan kan ISO27001-standarden og risikoanalyse forbedre IT-

sikkerheden i danske mikrovirksomheder? 

 

 

Arbejdsspørgsmål 

Hvordan kan modellering bruges til at analysere en virksomhed? 

Hvad er ISO-27001-standarden? 

Hvordan kan en mikrovirksomhed selv udføre en risikoanalyse, og hvilke fordele er der ved det? 
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Introduktion af partnervirksomhed 

Projektets samarbejdsvirksomhed er et spillested i på Sjælland. Spillestedet har 5 ansatte og 

omkring 100 frivillige, der hjælper til med diverse koncertrelaterede aktiviteter, såsom opsætning 

af musikgrej og bemanding af koncertsalens bar. Efter aftale med virksomhedens leder er både 

virksomheden og de ansattes navne anonymiserede og vil efterfølgende i denne rapport blive 

kaldt ved dæknavne. Samarbejdet mellem virksomheden og dette projekt er baseret på et 

tidligere samarbejde, der var en del af projektgruppens forrige semesterprojekt, Basisprojekt 3: IT-

sikkerhed i danske SMV’er, hvori vi undersøgte hvordan IT-sikkerhedsforholdene i danske 

mikrovirksomheder kunne identificeres og etableres. 

 

Virksomheden afholder koncerter for nogle af Danmarks største musikere, og vores tidligere 

interviews af virksomheden fastslog, at de indirekte er afhængige af deres IT-systemer for at 

kunne opretholde den daglige drift, men at det ikke ville få katastrofale konsekvenser, ifald 

virksomheden skulle blive udsat for cyberkriminalitet (Nielsen et al., 2019, 56). Virksomhedens 

anvendelse af IT-systemer omhandler primært kontakt med kunstnere, vagtplanlægning for de 

frivillige og promovering af koncerter. Andre funktioner er outsourcet til eksterne leverandører, 

såsom billetsalg, hjemmesidevedligeholdelse og midlertidige databackups på cloud-services 

(Nielsen et al., 2019, 59). 
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Virksomhedens problemstilling 

Virksomhedens kontor, der består af fem ansatte, fremlægger et problem om at IT-sikkerheden er 

for lav. Spillestedslederen er enig i at IT-sikkerheden er et problem, men siger samtidig, at han ikke 

ønsker sin arbejdsgang ændret af denne grund. Nedenstående model er et rigt billede, der skal 

illustrere proces og struktur over problemområdet. 

 

Model  1 – En Rich-picture-model af spillestedet 

 

Det er lederens job at forhandle koncertkontrakter med kunstnere og deres agenter. I denne 

korrespondance, der typisk er af e-mailkarakter, er der sjældent personfølsomme data, da disse 

personfølsomme informationer bliver afviklet af en tredje part. Hvis lederen oplever at skulle 

håndtere mails med personfølsomme data, foreslog vi ham at sende disse med 2-faktor 

godkendelse. Denne sikkerhedsforanstaltning giver han dog udtryk for vil være en forringelse af 

hans arbejdsgang, fordi det vil medføre, at han ikke kan sende så mange mails fremover, som han 

gør nu, såfremt denne foranstaltning ville blive indføres på samtlige mails. For den nemmeste og 

mest praktiske arbejdsgang har lederen hverken skærmlås på sin arbejdscomputer eller lås på 

arbejdskonti, hvilket betyder, at der er let adgang til virksomhedens følsomme data. Det samme 

gælder for virksomhedens ene regnskabsansatte, der også er enig i, at sikkerhedsniveauet er lavt, 

men mener, at det er udbydernes ansvar at holde virksomhedens data sikre. Dette betyder at de 
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cloud-konti, virksomheden er tilknyttet – herunder Google, Dropbox og live/BACKEND – har til 

ansvar at holde virksomhedens data sikre. Problemet med dette er, at disse konti ikke automatisk 

er aflåst med password, hvilket betyder, at der, hvis uvedkommende får adgang til virksomhedens 

computere, vil være let adgang til virksomhedens data. Selvom virksomheden ikke håndterer 

mange personfølsomme data, er de dog i besiddelse af nogle, og disse skal håndteres efter GDPR-

lovgivningen. 

 

Mikro-, små- og mellemstore virksomheder 

Omdrejningspunktet for dette projekt er samarbejdet med en mikrovirksomhed og undersøgelse 

heraf. Derfor vil følgende afsnit redegøre for definitionen mikro-, små- og mellemstore 

virksomheder. 

 

Begrebet mikrovirksomhed er anvendt i en kontekst omhandlende Europakommissionens 

definition på små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Der eksisterer andre definitioner på 

begrebet, men vi arbejder ud fra Europakommissionens definition, og dette projekt er et videre 

arbejde med gruppens forrige projekt, der også arbejdede med dette som grundlag, hvori vi også 

begrunder, at empirien fra vores undersøgelser potentielt kan bistå komparativt i et bredere 

omfang af udenlandske projekter ved anvendelsen af Europakommissionens SMV-definition 

(Nielsen et al., 2019, s.26). 

 

Europakommissionen beskriver klassificeringen som mikro-, mellem-, eller stor virksomhed som 

værende enheder, der udøver en økonomisk aktivitet. Klassificeringen på størrelsen af 

virksomheden afgøres ud fra tre tærskelværdier; antal beskæftigede; den årlige omsætning; og 

den samlede årlige balance, hvor disse tre kriterier determinerer virksomhedens størrelse 

(Europakommissionen, 2006, 12-13). For at en virksomhed kan klassificeres som værende en 

mikrovirksomhed, kan denne ikke have flere end 9 ansatte. Herefter klassificeres virksomheden 

som lille virksomhed med op til 49 beskæftigede, og herefter som en mellemstor virksomhed op til 

249 beskæftigede. For at en person kan anses for at være beskæftiget i virksomheden, skal 
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personens tilknytning til virksomheden involvere et ansættelsesforhold af vilkårlig type 

(Europakommissionen, 2006, 15). 

 

Europakommissionens definition foreskriver desuden, at en virksomhed klassificeres som værende 

en mirkovirksomhed, hvis denne ikke overstiger en omsætning på 2 millioner euro. Har 

virksomheden en omsætning på 2-10 millioner euro, klassificeres den som en lille virksomhed, og 

med en omsætning på 10-50 millioner euro anses virksomheden som værende mellemstor. 

Virksomhedens omsætning anses for at være dens årlige indkomst efter diverse fradrag og nedslag 

(Europakommissionen, 2006, 15). 

 

Den sidste værdi omhandler virksomhedens samlede balance, der defineres som værende 

værdien af virksomhedens vigtigste aktiver (Europakommissionen, 2006, 14). Beløbet for mikro- og små 

virksomheder er uændret fra den årlige omsætningstærskelværdi ved en maksimal balance på 

henholdsvis 2 og 10 millioner euro. Afvigelsen imellem denne og den forrige tærskelværdi findes 

udelukkende for mellemstore virksomheder, der har en maksimal grænse på 43 millioner euro 

(Europakommissionen, 2006, 15). 

 

De ovenstående tre kriterier skal alle undersøges for at kunne fastslå virksomhedens størrelse. Det 

er afgørende for titeldetermineringen, at antallet af beskæftiget i virksomheden passer med den 

tilhørende kategorisering. Hvad angår de næste to tærskelværdier, årlig omsætning og årlig 

balance, skal blot en enkel af disse overholdes, for at virksomheden kan tildeles en titel som enten 

mikro-, lille- eller mellemstor virksomhed. Det er grundet Europakommissionens beslutning om, at 

branchen eller sektoren, som virksomheden hører under, at virksomhedens omsætningsmæssige 

faktorer er afgørende. Det fremlægges, at hvis der er tale om fremstillingsvirksomheder, 

virksomheder i handelssektoren eller distributionssektoren, kan der potentielt ses en afvigelse i 

årlig balance og årlig omsætning iblandt flere virksomheder. Dette er på trods af, at samtlige 

virksomheder bør tildeles samme titel som enten mikro-, lille- eller mellemstor virksomhed 

(Europakommissionen, 2006, 13). 
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Figur 2 – Europakommissionens definition, fremlagt via en tabel (Europakommissionen, 2006, 14). 

 

Ovenstående figur illustrerer Europakommissionens fremlægning af, at det blot er nødvendigt for 

en virksomhed at overholde enten årlig balance eller årlig omsætning, udover antal beskæftigede. 

Det vil for eksempel sige, at en virksomhed med 7 ansatte og en samlet årlig balance på 1,5 

millioner euro, samtidig kan have en årlig omsætning på 3 millioner euro og fortsat blive tildelt en 

titel som mikrovirksomhed. 

 

Europakommissionens definition tager desuden også højde for, om virksomheden er selvstændig, 

eller om den er tilknyttet andre virksomheder. Udover virksomheder, der ikke har nogen 

tilknytning til andre instanser eller virksomheder, anser Europakommissionen en virksomhed som 

værende uafhængig, hvis denne besidder op til 25% af en anden virksomheds kapital eller aktiver. 

Det samme gør sig gældende, hvis det omvendte er tilfældet, at 25% af virksomhedens kapital 

eller instanser er under ejerskab af en anden virksomhed (Europakommissionen, 2006, 16). 

Overstiger besiddelsesforholdende 25% indbyrdes mellem virksomheder, gælder definitionen for 

partnervirksomheder. Hvis dette er tilfældet, gælder nedenstående citat. 
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”Hvis en virksomhed er en partnervirksomhed, skal den lægge en 

procentdel af partnerens antal beskæftigede og finansielle data til sine 

egne data for at fastslå̊, om den er berettiget til SMV-status.”  

(Europakommissionen, 2006, 19) 

 

Et eksempel på ovenstående kan være, hvis en virksomhed besidder 35% af en anden virksomheds 

kapital eller aktiver, skal der tillægges 35% til dennes data, hvad angår de tre kriterier; antal 

beskæftigede, årlig omsætning og samlet årlig balance. 
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Modellering  

Dette semesterprojekt skal forankres i konceptet modellering, hvilket vi anvender til at visualisere 

og bearbejde information i projektet. Vi anvender modeller undervejs i rapporten, når specifikke 

aspekter af empirien skal præsenteres. Disse aspekter vil for eksempel være; overblik over 

virksomhedens organisation; IT-problemstillinger i virksomheden; projektforløbets struktur; 

risikoprofilering og risikoanalyse. Når vi anvender begrebet modellering, skal det forstås som 

visualisering af information og empiri og en forsimpling af komplekse og reelle forhold. 

Semester-temaet kommer til udtryk i rapporten igennem forskellige modeller, der illustrerer en 

mikrovirksomhed og dens IT-sikkerhedsniveau, samt de aspekter og processer, der bliver 

gennemgået i rapporten. Derudover bidrager nogle modeller i denne rapport til at danne et 

overblik over IT-sikkerheden i mikrovirksomheden, samt konsekvenser ved eventuelle huller heri. 

Blandt de anvendte modeller er ovenstående rige billede, use-case, trusselsmodellering og 

argumentationskæde-modelleringsteknikkerne at finde i rapporten. 

 

Use-case 

Det rige billede fra det ovenstående afsnit bliver anvendt til at illustrere virksomhedens 

problemstilling, og bliver normalvis også anvendt som den første model, når der skal etableres 

forhold i et netværk. Det rige billede er en model, som giver mulighed for at fastslå relationer 

imellem aktører uden en nødvendig rækkefølge. I denne rapport supplerer det rige billede et 

overblik over virksomhedens netværk af aktører og deres indbyrdes relationer. Den følgende use-

case-model specificerer det rige billede i en kontekstbaseret repræsentation af virksomheden. 

Vi har gjort os flere overvejelser i forhold til udførelsen af use-case-modelleringen og det rige 

billede. Dette er med henblik på at etablere det bedst mulige overblik over, hvad virksomhedens 

problemstilling er, samt hvilken information der skal inddrages i modellerne. For eksempel vil de 

ansatte i virksomheden normalvis betegnes som én aktør i use-case-modellen, men netop fordi 

dette projekts problemstilling omhandler virksomhedens IT-sikkerhed, og fordi det er det 

sikkerhedsmæssige perspektiv, der skal modelleres, har vi valgt at udspecificere de enkelte 

ansatte, for at tydeliggøre deres ansvarsområder. 
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Model 2 – Use-case-model over spillestedet 

 

Ovenstående use-case-model illustrerer, hvordan virksomheden arrangerer og afholder en 

koncert, samt hvilken kommunikation som foretages ved hjælp af deres IT-systemer. Modellen 

starter ved, at lederen af spillestedet tager kontakt til kunstnerens agent. Dette sker igennem 

virksomhedens e-mail samt Dropbox. Kunstnerens agent svarer tilbage med krav om honorar mm. 

og hvis enighed opnås, bliver kontrakten underskrevet af lederen. Herefter afregner lederen, 

sammen med virksomhedens økonomiske afdeling, med agenten via e-mail, Dropbox og 

regnskabsprogrammet E-conomic. Derudover anvender spillestedet et program 

kaldet Breaksheet, som er et specialudviklet Excel-ark, der har til formål at skabe et overblik over 

udgifterne i forbindelse med en koncert. Dette inkluderer blandt andet mad til produktionsholdet, 

løn til disse og til kunstneren, samt indtægterne herfra. Dernæst kommer virksomhedens frivillige-

koordinator ind i billedet. Hans opgave er at udarbejde en vagtplan på den dag, koncerten finder 

sted. Han vurderer, hvor mange frivillige der er brug for og åbner derefter for vagter, som de 
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frivillige kan melde ind på. Dette udføres ved hjælp af programmet live/BACKEND, hvor de frivillige 

kan tilmelde sig. 

 

Billetterne bliver sat til salg og promoveret via spillestedets hjemmeside, hvorfra 

koncertgængerne også kan købe dem.  

 

I modellen er de primære og sekundære aktører identificeret og illustreret forskelligt. De primære 

aktører i denne model er de ansatte i virksomheden, samt de frivillige i bar, service og produktion. 

Årsagen til dette er, at det er disse aktører, der opnår en værdi til deres forretning i form af 

indtjening fra koncerten. Derudover er det også de primære aktører, der igangsætter use-casen.  

De sekundære aktører i modellen er koncertgængerne samt de anvendte platforme. Det er disse, 

der er nødvendige for, at de primære aktørers mål kan nås (KOMBIT, u.d, 5). 

 

I venstre side viser modellen de fire kontoransatte, som har til opgave at booke og promovere 

koncerterne, og de frivillige, der hjælper til med produktion, bar og anden koncertserviceservice. 

Højre side af modellen viser, udover koncertgængere, de platforme, der bliver anvendt til at 

udføre handlingerne i koncertafviklingsprocessen.  

 

Den nedenstående tabel giver et overblik over, hvilke aktører der indgår i modellen; en beskrivelse 

af, hvad den omhandler; betingelsen for en succesfuld proces; og undtagelser der fører til ophold i 

processen. Vi har fravalgt at udarbejde en “full-dressed” beskrivelse, altså en tabel, der beskriver 

hvert led i use-case-modellen, da formålet med den nedenstående tabel blot er at bidrage til 

yderligere at danne et overblik over, hvilke aktører der er inddraget. 
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Use-Case Afhold koncert 

Aktører Søren, Rune, Claus, Lene, frivillige, koncertgængere, Dropbox, 

Google services, live/BACKEND, E-conomic. 

Opsummering Spillestedet skal arrangere en koncert 

Beskrivelse Spillestedet kommunikerer og opnår økonomisk enighed med en 

kunstner. 

Betingelse Spillestedet har succesfuldt afholdt en koncert med kunstner og 

gæster. 

Undtagelser 1. Spillestedet og kunstner er ikke enige om kontrakt, så 

kunstner bliver ikke booket. 

2. Koncert bliver aflyst. 

 Tabel 1 – uddybende beskrivelse af use-case-modellen 

 

Argumentationskæde 

Som et led i samarbejdet med projektets partnervirksomhed har vi udarbejdet en 

argumentationskæde baseret på virksomhedens sikkerheds- og forretningsforhold. 

Argumentationskæden har til formål at belyse, hvordan forskellige indsatsområder hos 

virksomheden kan identificeres og gribes an, så projektets arbejde med virksomheden kan foregå 

effektivt og lede til et positivt slutresultat for virksomheden og deres generelle IT-

sikkerhedsniveau. 

 

Af de identificerede indsatsområder, projektet har fundet frem til, vurderer vi, at de ansattes 

daglige arbejdsgange kan være et svagt punkt i virksomhedens generelle IT-sikkerhed, samt 

virksomhedens anvendelse af digitale services og interne IT-systemer i deres daglige arbejde. 
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Figur 3: Argumentationskæde for samarbejdsvirksomheden. 

 

I forhold til anvendelsen af services og IT-systemer, der kan være relevante for et styrket IT-

sikkerhedsniveau, har projektet identificeret sikkerhedsområder, hvor niveauet kan forbedres. 

Eksempelvis kan der igangsættes en databackuprutine af forretningskritiske data, således at 

transaktionsinformationer og eventuelle kunster- eller kundeoplysninger ikke går tabt under et 

datalækagescenarie. Ydermere kan indførslen af en gennemgående password-management-

procedure for virksomhedens lokale hardware og diverse digitale services være fordelagtig i 

forhold til den generelle IT-sikkerhed. Rutinemæssig udskiftning af passwords på virksomhedens 

lokale hardware og online-services vil reducere risikoen for uvedkommendes adgang til disse i 

tilfælde af datalækage hos virksomheden. Udover disse kan introduktionen af en generel 

dataoprydningsetikette hjælpe med at have orden i virksomhedens gemte kunstner- og 

kundeoplysninger samt sørge for, at virksomheden overholder EU-parlamentets 

persondatareglementer. 
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Afgrænsninger 

ISO-27000-serien 

ISO-27000-serien indeholder en række udgivelser, der hver især omhandler forskellige aspekter 

indenfor IT-sikkerhedshåndtering. I dette projekt tages der udelukkende udgangspunkt i ISO-

27001-sikkerhedsstandarden, idet gruppen har vurderet dens indhold som værende 

fyldestgørende for at opnå projektets målsætning. Indholdet af de øvrige udgivelser i ISO-27000-

serien kan umiddelbart have relevans for projektets målsætning, og inkluderingen af disse i en 

mere betydelig grad i et fremtidigt projekt kan være til fordel i forhold til at inddrage et bredere 

spektrum af IT-sikkerhedskoncepter i undersøgelserne. 

 

ISO-27000-seriens andre kapitler af relevans, og deres fokusområder, præsenteres kort i 

rapportens afsnit om ISO-27001-standarden. 

  

GDPR-lovgivning 

Lovgivningen og overholdelsen af GDPR for SMV’er er et tilstrækkeligt stort emne til at være et 

selvstændigt projekt, og vi afgrænser os fra at arbejde med det i nogen bemærkelsesværdig grad. 

Vi er opmærksomme på at GDPR-retningslinjerne er et vigtigt og relevant indsatsområde, når det 

kommer til IT-sikkerheden hos mikrovirksomheder, idet vores undersøgelse fra forrige semester 

indikerede, at overholdelsen af GDPR-reglementet kan være et kritisk indsatsområde, der ofte 

tilsidesættes eller overses. 

 

Et fremtidigt projekt kan med fordel fokusere på håndteringen af følsomme persondata og 

overholdelsen af GDPR-lovgivningen hos mikrovirksomheder. 

 

Virksomhedsbrancher 

Projektets risikoanalyse er foretaget på hos én virksomhed og er i sig selv ikke repræsentativ nok 

til at kunne generalisere ud fra. Dog vurderer vi, at den viden, vores undersøgelser har resulteret i, 

kan indgå i et eksisterende vidensparadigme. Inddragelsen af multiple partnervirksomheder ville 

potentielt kunne give et bredere og mere repræsentativt perspektiv. 
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Vi vurderede, at vi kunne indsamle mere detaljeret empiri fra en enkelt virksomhed, end hvis vi 

skulle inddrage flere virksomheder og muligvis også fra flere forskellige brancher. Dette kan med 

fordel gøres i fremtiden, men for målsætning i dette projekt har vi valgt at afgrænse os fra at 

inddrage en bredere vifte af virksomheder i vores undersøgelser. 

  

COVID-19 

COVID-19-situationen i Danmark har haft konsekvenser for vores intenderede tilgang til projektet 

og har medført en ændring af projektets fokus og arbejdsgange. Dette betyder, at vores endelige 

problemstilling og fremgangsmetoder ikke er de originalt intenderede metoder og mål for 

projektet. Den opdaterede vinkling af projektets retning tillod os at fortsætte arbejdet med den 

allerede indsamlede empiri, dog i en lettere forandret kontekst. 

 

En mere detaljeret uddybelse af, hvordan vores arbejdsforløb har ændret sig, fremgår i det 

kommende delafsnit om referencelinjeplanlægningen af projektet. 
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Referencelinjeplanlægning 

Referencelinjeplanlægning er en planlægningsmetode, der har til formål at skitsere et projekts 

proces fra start til slut, og som udarbejdes tidligt i et projekts forløb, som regel som en del af en 

forundersøgelse af projektets fokusområde. Den er udviklet med hensyn til forundersøgelser af IT-

systemer hos virksomheder, som kan indgå i en virksomheds innovationsproces i løbet af de tidlige 

faser (Bødker, Kensing, Simonsen, 2008, 243). 

 

Referencelinjen opdeles i fire faser, der hver især repræsenterer forskellige beslutningssituationer 

og udfyldes med aktiviteter, opgaver eller delmål, som projektet skal foretage i løbet af den givne 

fase. Hver fase afsluttes med en referencelinje, der forbindes med et eller flere kriterier, som er 

delmålet for den givne fase (Bødker et al., 2008, 102). 

 

Den første af de fire faser er forberedelsesfasen, hvori projektetableringen foregår og danner 

projektets grundlag, samt rammesætning for tid- og ressourceallokering. Anden fase er 

fokuseringsfasen og indeholder normalt en strategianalyse af projektets mål i forhold til 

fokusområdets eksisterende strategiske forhold og fastlægger indsatsområderne yderligere. Den 

tredje fase er fordybelsesfasen, hvori en analyserapport af hvilke indsatsområder, der skal 

prioriteres højere, og hvor der skal allokeres flere ressourcer, samt en formidling af 

arbejdspraksisser hos de givne indsatsområder. Sluttelig kommer fornyelsesfasen, der munder ud i 

en decideret forundersøgelsesrapport. Denne rapport er slutresultatet af 

referencelinjeplanlægningsprocessen og udpensler, hvilke indsatsområder og visioner, der skal 

implementeres i den innovative proces (Bødker et al., 2008, 102-103). 
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Figur 4: Projektets originale referencelinjeplan for IT-forundersøgelse hos partnervirksomheden. (Fuldstørrelsesversion kan findes 

bilag 1.) 

  

I hver af de fire faser er der placeret et antal ellipseformede tekstfelter, som hver især 

repræsenterer en aktivitet, og som er farveopdelt, alt efter hvilke aktører, der er relaterede til 

aktiviteten. Grå ellipser er interne gruppeaktiviteter, der umiddelbart kun involverer 

projektgruppens medlemmer, og som mestendels består af planlægnings- og 

evalueringsaktiviteter. Gule og orange ellipser inkorporerer projektets partnervirksomhed, som 

regel via direkte inddragelse af ansatte i form af interviews, observationer eller workshops. Hver 

fase afsluttes med en intern evalueringsrapport af fasens resultater og en genevaluering af den 

næste fases aktiviteter i forhold til de fremfundne resultater. 

 

Vores referencelinje skulle fungere som handlingsplan for projektets samarbejde med 

partnervirksomheden, og den illustrerede, hvad projektets mål var, og hvilke aktiviteter vi havde 

planlagt for at opfylde målet. Første fase indeholdt primært interne gruppeaktiviteter, såsom 

forberedende arbejde før virksomhedens inddragelse i processen. Anden fase indeholdt den 

tidlige inddragelse af partnervirksomheden, og dannede grundlag for det fremtidige arbejde med 

virksomheden. I tredje fase inddragedes virksomhedens ansatte til yderligere at identificere de 

mest relevante indsatsområder og udviklingen af en arbejdsplansprototype. I den fjerde fase 

implementeredes prototypen og dens effekter observeredes, analyseredes og evalueredes, 

således resultaterne af projektets indsats kunne vurderes. 
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I sammenhæng med projektets afhængighed af partnervirksomhedens involvering i størstedelen 

af projektets arbejde, har udviklingen af COVID-19-situationen og dens medfølgende lockdown 

haft bemærkelsesværdige konsekvenser for projektets aktivitetsplanlægning og for udfaldet af 

projektet som helhed. Partnervirksomheden indgår under den ikke-essentielle 

virksomhedskategori og betød imidlertid at virksomhedens on-site produktion blev afbrudt, og de 

ansatte blev hjemsendt, indtil det bliver dømt forsvarligt at genoptage arbejdet. Idet fysiske 

møder blev udelukket, og virksomhedens funktion var nedskaleret drastisk, betød det, at en 

ændring af den intenderede referencelinjeplanlægning var nødvendig tillige med et overordnet 

perspektivskift i projektets målsætning. 

 

Figur 5: Opdateret referencelinjeplan for IT-forundersøgelse hos partnervirksomhed. (Fuldstørrelsesversion kan findes i bilag 1.) 

  

Vi forsøgte så vidt muligt at overholde referencelinjeplanen og udføre de tilhørende aktiviteter i så 

vidt et omfang, situationen tillod det, men nye opdateringer til referencelinjeplanen var 

nødvendige under disse nye forhold. Målet med denne opdatering blev at inkorporere nye 

aktiviteter, der kunne baseres på og benytte sig af de allerede eksisterende arbejdsindsatser fra de 

fuldendte aktiviteter i de forrige faser. To nye varianter af ellipser blev tilføjet, blå og grønne. De 

blå ellipser er nye aktiviteter, der i højere grad tilpasser projektets indsatsområder til at omhandle 

ISO-27001-standarden i arbejdet. Grønne ellipser er de allerede eksisterende aktiviteter, som ikke 

kunne opfyldes pga. COVID-19-situationen. 
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Denne opdaterede referencelinjeplan var ikke den intenderede proces eller målet med projektet, 

men de ekstraordinære omstændigheder umuliggjorde de originale aktiviteter i deres intenderede 

form. 
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Teorier 

Case Study 

Dette projekts empiri dannes på grundlag af den mikrovirksomhed, vi har samarbejdet med. 

Empirien herfra har vi fundet frem til via et casestudie. Casestudier kendetegnes ved at være 

studiet af et fænomen, der relateres til en teori. Studiet kan bidrage til enten at be- eller afkræfte 

teorien, samt at tildele denne en konkret eller praktisk kontekst (Madsen, 2009, ¶ case-studie). For at 

være et succesfuldt studie behøver det færdige produkt ikke nødvendigvis at fremstå som komplet 

repræsentativt. Casestudiet kan fortsat godt bidrage til forskning ved at tilknyttes en teori med 

kategorien ”kritisk” eller ”ekstrem” case (Madsen, 2009, ¶ case-studie), hvilket illustreres i 

nedenstående tabel af Bent Flyvbjerg (2006). 

 

 

Tabel 2 (Flyvbjerg, 2006, 230) 

 

Tabellen har til formål at danne overblik over, hvilke typer af cases, der findes, og for bedre at 

kunne danne en strategi for casevalg. Valget af case kan enten være en tilfældig case, for at undgå 

bias, eller et informationsorienteret valg (Flyvbjerg, 2006, 229-230).   
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Vores casevalg er planlagt ud fra en paradigmatisk strategi, da casestudiet har til formål at agere 

metafor for IT-sikkerheden i en mikrovirksomhed. Det er igennem en analyse af empirien fra 

mikrovirksomheden i denne case, at vi kan udlede et resultat, der kan bidrage til teori og metode 

inden for feltet om IT-sikkerhed i mikrovirksomheder. Valget faldt på denne casetype fordi vi har 

samarbejdet med denne virksomhed i et tidligere projekt. Dette betyder blandt andet, at der 

allerede er blevet etableret et gensidigt tillidsgrundlag imellem os og virksomhed, hvilket er 

essentielt, når samarbejdet omhandler så tabubelagt et emne som IT-sikkerhed. 

 

Teori om “In Situ”-interview  

”In Situ”-interviewet er en gren af den ordinære, kvalitative interviewform, og denne er en effektiv 

interviewmetode, når der skal tilvejebringes information i en specifik kontekst eller setting. ”In 

Situ”-interviewet er, som det kvalitative interview, forholdsvist ustruktureret og åbent, og dette 

skaber en interviewsituation, hvor interviewer har mulighed for at stille brede spørgsmål, og for at 

spørge ind til eller følge op på emner, der ikke er blevet forberedt af interviewer forud for 

interviewet (Bødker, et al., 2008, 254-255). Dette kan være en hjælp, hvis interviewer behøver mere 

information for at forstå enten helheden eller et givent aspekt af et specifikt emne. Herudover kan 

interviewer undervejs i interviewet forsøge at afdække uforudsete emner eller andet interessant, 

som måtte opstå spontant i interviewet (Bødker, et al., 2008, 254-255).   

 

Når et interview er ”In Situ”, skal det forstås på den måde, at interviewet bliver foretaget i den 

setting, hvor det, der interviewes om, finder sted. På denne måde kan der skabes en dybere 

forståelse af de problemstillinger, uhensigtsmæssigheder og funktioner, der kan findes netop hér 

(Bødker, et al., 2008, 254-255).   

 

Når der interviewes, søges der et indblik i en persons forståelse og oplevelse af verden.  Dette er 

nødvendigt, hvis der arbejdes med et specielt fænomen, og især hvis der ønskes en bedre 

forståelse af dette fænomen (Brinkmann & Tanggaard, 2020, 39). I de kvalitative interviewmetoder, 

herunder ”In Situ”-interviewet, gælder det om at komme så tæt på en informants verdenssyn, at 

det bliver muligt at formulere en dybtgående, kohærent tredje-persons forståelse af informantens 
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livssyn, så denne kan benyttes som empiri i forskningssammenhæng (Brinkmann & Tanggaard, 2020, 

35).   

 

Det gode, kvalitative interview fungerer bedst som en samtale mellem interviewer og informant 

(Brinkmann & Tanggaard, 2020, 34). Det er med andre ord en aktiv, socialt betinget interaktion mellem 

to mennesker, og da svarene, der kan udledes herfra, er konstitueret igennem sociale 

forhandlinger, kan såvel interviewer som informant farve interviewproduktet med en grad af 

subjektivitet (Brinkmann & Tanggaard, 2020, 35).   

 

Ved interview i forskningsøjemed er målet at opnå ny viden og dybere forståelse inden for et 

bestemt forskningsemne. I disse tilfælde vil den interesse, forskeren har for emnet, være forankret 

i den måde, forskeren interviewer informanten på (Brinkmann & Tanggaard, 2020, 39). Det er derfor op 

til intervieweren at forsøge at tilvejebringe interview-svar, der kan repræsentere valid empiri til 

selve forskningen. Interview-relationen bestemmes efter, hvad selve forskningen fordrer. Skal der 

bruges interview-svar, der er baseret på menneskers erfaringer, og som er formuleret med deres 

egne ord, kan en receptiv og lyttende interview-relation benyttes (Brinkmann & Tanggaard, 2020, 38). 

Fordrer forskningen i stedet argumentering og forklaringsmekanismer, kan en assertiv interview-

relation benyttes (Brinkmann & Tanggaard, 2020, 38). Interview-relationerne kan også blandes sammen, 

hvis dette giver mening for forskningsemnet.  

 

Vi i gruppen finder in-situ interviews som værende den mest effektive interviewmetode til 

indsamling af empiri fra virksomheden, når IT-sikkerheden skal kortlægges og trusler identificeres, 

da denne metode både giver muligheden for at observere og interviewe brugeren. Vi finder en 

fordel i at interviewe informanten på vedkommendes arbejdsplads, da dette giver vedkommende 

mulighed for at give os, som observatører, en visuel forståelse af arbejdsredskaber i 

brugsadfærden, om end der tale om brugen af post-it-noter eller anvendelsen af IT-systemer. For 

at danne et overblik over brugeres anvendte platforme på deres indbyrdes 

informationsteknologier, og derved danne et overblik over sikkerheden ved disse, er det at 

foretrække at anvende denne metode. Dette skyldes at brugeren kan vise os de anvendte 
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teknologier og systemer, samtidig med at de selv beskriver deres anvendelse af disse, samt hvilke 

sikkerhedsforanstaltninger de tager. 

 

Teori om observation  

Observation er, ligesom andre kvalitative metoder, inklusive den førnævnte interviewmetode, et 

forsøg på at forstå menneskelig praksis. Denne praksis kan være alt fra oplevelser og erfaringer 

over sociale og kulturelle omstændigheder til handlemønstre med mere (Brinkmann & Tanggaard, 

2020, 100). Overordnet set findes der to observationstilgange; den eksperimentelle observation og 

den deltagende observation. Den eksperimentelle observation foregår i kontrollerede miljøer, 

hvor forstyrrelser og uhensigtsmæssige påvirkninger kan minimeres eller helt fjernes (Brinkmann & 

Tanggaard, 2020, 99). Denne type observation er typisk ganske struktureret, og der er enten få 

variabler eller stor kontrol over de variabler, der indgår i observationen (Brinkmann & Tanggaard, 2020, 

99). Den anden observationstilgang, deltagerobservation, tager udgangspunkt i deltagelse. Dette 

fordrer både, at forskeren indgår i den praksis, der skal undersøges, og at forskeren indleder en 

mere eller mindre intens, social interaktion med de individer, der findes i miljøet (Brinkmann & 

Tanggaard, 2020, 99).  

 

I dette projekt er det hovedsageligt observationstypen, deltagerobservation, der er blevet 

benyttet, og derfor er det udelukkende denne tilgang, der uddybes yderligere. 

Deltagerobservationer kan deles op i to kategorier. Passivt og aktivt deltagende (Bødker, et al., 2008, 

273). I den passive form befinder observatøren sig i samme miljø som den observerede, men 

observatøren interagerer ikke med den observerede. Observatøren observerer blot og tager 

eksempelvis noter, billeder eller optager video (Bødker, et al., 2008, 273). I den aktivt deltagende form 

deltager observatøren aktivt i den situation, der observeres. Her kan der spørges ind til, hvorfor og 

hvordan en observeret gør som vedkommende gør, og observatøren kan også selv forsøge at 

agere, som den observerede for at opnå en detaljeret forståelse for situationen (Bødker, et al., 2008, 

273).   

 

Når observatøren indlemmes i en given praksis, kan observatøren få mulighed for at studere 

situationen på en anden måde end ved andre kvalitative metoder. Eksempelvis kan der opnås en 
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insider-viden ved at opleve en praksis på nært hold i stedet for at interviewe om den (Brinkmann & 

Tanggaard, 2020, 103). Herudover kan det ske, at en observatør kan skabe relationer til de 

observerede og med tiden måske blive anerkendt som ”en del af miljøet”. Dette kan give en anden 

forståelse for situationen, og kan muligvis medføre at observatøren kan stille nogle mere ”rigtige” 

spørgsmål, så forståelsen højnes (Brinkmann & Tanggaard, 2020, 103).  

 

Fortolkningen af data fra en deltagerobservation indeholder altid elementer af subjektivitet. 

Uanset, hvor indlemmet en observatør er, skal der tages forbehold for fejlfortolkninger på 

baggrund af eventuelle misforståede forhold mellem observatør og den/de observerede (Brinkmann 

& Tanggaard, 2020, 103-104). 

 

Dette projekt benytter sig af den aktive form for deltagerobservation. Denne metode læner sig i 

en bemærkelsesværdig grad mod in-situ interviewmetoden, da denne observationsmetode som 

sagt inviterer observatøren til aktivt at interagere med brugeren. Vi anvender metoden for at 

danne os et indtryk af brugerens adfærd med de tilknyttede IT-systemer, samt at spørge ind til 

adfærden. Ultimativt har vi som observatører muligheden for at få fysisk adgang til, selv at 

interagere med udvalgte dele af IT-systemerne og de tilhørende platforme, hvilket bidrager til en 

effektiv be- eller afkræftelse af vores umiddelbare indtryk af de ansattes IT-adfærd.  

 

Vi har konkluderet at de rammer som in-situ interviews og aktiv deltagende observationsmetoder 

sætter ikke kan stå alene til at indsamle den empiri, vi ønsker at få ud af virksomheden, men 

sammen giver de et relevant og analyserbar mængde empiri. Selvom disse metoder har mange 

fællesnævnere, adskiller disse to sig fra hinanden. Aktiv deltagerobservation har fokus på 

observatørens indtryk fra egen erfaring med området og opfattelse af omgivelserne. Selvom vi 

som observatører kan spørge ind til de ansattes brug af IT-systemerne, er det ikke nødvendigvis 

hensigten med denne metode at modtage informantens udsagn og anvende disse som et 

essentielt led i analysen på baggrund heraf. In-situ-interviewet dækker dette aspekt af empirien. 

Her forventes det, at vi danner en forståelse for de ansattes eget syn på egen adfærd i forhold til 

IT-systemerne, og ikke mindst deres eget syn på egne IT-sikkerhedsforanstaltninger.  
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Indsigten i, hvor hyppigt brugerne opdaterer deres adgangskoder til diverse IT-systemer og i 

hvilket omfang deres arbejdsmail og private mail er koblet sammen, er informationer som ikke kan 

beskrives ud fra umiddelbare observationer. Derfor mener vi, det er en fordel at udføre in-situ 

interview og aktiv deltagerobservation samtidig, da vi har mulighed for at stille opklarende 

spørgsmål om vores indtryk til brugerne. 
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ISO 27001 

Dette afsnit har til formål at redegøre for centrale IT-sikkerhedsbegreber, samt hvad ISO27001-

standarden omhandler. Afsnittet indledes med en introduktion til IT-sikkerhed og concept of 

value, hernæst følger redegørelser for informationsaktiver, sikkerhedstriaden og Information 

Security Management Systems (ISMS). Afrundingsvis bliver overkategorierne i ISO27001-

standarden forklaret, og efterfølgende eksemplificeres en udvælgelse af relevante ISO27001-

controls for vores casevirksomhed. 

  

  

Definition på IT-sikkerhed:  

  

”Measures and controls that ensure confidentiality, integrity and 

availability of information system assets including hardware, software, 

firmware and information being processed, stored and communicated”  

(Stallings & Brown, 2018, 24) 

  

IT-sikkerhed et bredt koncept og kan derfor være en svær størrelse at begribe. Der er mange sider 

af IT-sikkerhed, men det kan i det store hele kondenseres ned til opretholdelsen af tre 

overordnede begreber, nemlig fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Ifald disse begreber 

indarbejdes i en virksomhed på en hensigtsmæssig måde, kan det øge sikkerheden omkring 

virksomhedens informationsaktiver (Stallings & Brown, 2018, 25).  

  

Når en virksomheds informationsaktiver skal sikres, er det ikke nødvendigvis fordi, hvert enkelt 

aktiv har en høj monetær værdi. Reglen er oftere, at aktivets iboende information er mere værd 

end selve det fysiske objekt, der udgør aktivet (Cabric, 2015, 5-6). Des mere den information, der 

findes i et aktiv er noget værd for andre, des større sandsynlighed er der for et eventuelt 

kompromitterende angrebsforsøg herpå. Af denne årsag bør specielt kritiske aktiver indlemmes i 

den sikkerhedsstrategi, der udvikles internt i virksomheden (Cabric, 2015, 5-6).  
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Med øget sikkerhed følger øgede omkostninger, og dette skal også overvejes i en eventuel 

sikkerhedsstrategi. For ifald sikkerhedsforanstaltningerne koster mere at opretholde, end det der 

potentielt kan tabes ved et informationsbrud, er det ikke et forretningsvenligt tiltag at indføre 

(Cabric, 2015, 5-6). Virksomheden skal derfor undersøge præcis, hvilke omkostninger og potentielle 

tab, der kan ske, hvis der skulle lækkes bestemte virksomhedsinformationer, og på baggrund heraf 

opstille hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger (Cabric, 2015, 5-6). 

 

Informationsaktiver 

Information findes alle steder. Noget information kan være hemmeligholdt, og andet information 

kan være frit tilgængeligt. I den moderne verden er information lig med magt, og af denne grund 

vil der altid være nogle, der prøver at tilgå information, der ikke vedkommer dem. For 

virksomheder er information selve forretningsgrundlaget, og det vil derfor være 

uhensigtsmæssigt, hvis især kritisk information skulle blive lækket. Selv de mindste virksomheder 

gemmer på information, der kan være af interesse for andre, og derfor bør der tages nogle 

forbehold, der kan understøtte en kontinuerlig hemmeligholdelse af kritisk information (Pfleeger, 

Pfleeger, Margulies, 2015, 3-4). 

 

En virksomhed bør identificere, hvilke informationsaktiver, den indeholder, og i hvilken grad disse 

har værdi for virksomheden, samt hvilken indflydelse det vil have ifald et aktiv kompromitteres. 

Dette kan udarbejdes i forbindelse med en sikkerhedsstrategi. 

 

Da information eksisterer i såvel objektiv som subjektiv forstand, skal alt, der udgør selve 

virksomheden, undersøges som et informationsaktiv. Der kan som en start kigges på information, 

der enten er fysisk nedskrevet eller gemt på et digitalt medie. Dette inkluderer eksempelvis 

information, der er udprintet eller skrevet på papir; information der findes på skrivetavler og 

opslagstavler; og information der findes i filform på virksomhedens computere, servere, websites, 

intranet, mobiltelefoner, backups og databaser (Calder, & Watkins, 2010, 99).  

Hernæst kan der kigges på den software, der benyttes i virksomheden. Det kan undersøges, om 

der er et centralt system, der kan manipuleres med og hentes informationer fra. Derudover kan de 
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operativsystemer, der findes på virksomhedens computere, identificeres, samt hvilke cloud-

services bliver benyttet, og hvilke applikationer bliver benyttet (Calder, & Watkins, 2010, 99).  

Herefter kan fysiske aktiver undersøges. Fysiske aktiver kan være computere, servere, 

mainframes, netværksudstyr, kommunikationsudstyr og bærbare medier såsom flashdrev, CD-

ROMs og floppydrev. Det kan tilmed være emner som dørlåse og alarmsystemer over 

lokalnetværksinfrastrukturen og til bygningens el- og rørføring. I forlængelse heraf kan der også 

kigges på de services, som virksomheden benytter, heriblandt internet, vand, strøm og varme, der 

ligeledes kan klassificeres som informationsaktiver (Calder, & Watkins, 2010, 99). Ydermere er ansatte 

også informationsaktiver, da de kan have specifikke erfaringer og kvalifikationer, som er 

nødvendige i forhold til at håndtere en virksomheds information. Slutteligt kan omdømme, brand, 

og organisationskultur også være informationsaktiver (Calder, & Watkins, 2010, 100). 

 

Denne ovenstående oplistning af mulige informationsaktiver er ikke udtømmende, og der kan 

derfor sagtens være andre aktiver, der er relevante at undersøge. Uanset aktivet, er det fælles for 

dem alle, at de kan vendes til potentielle sårbarheder for en virksomhed og ultimativt dens virke. 

Det er derfor vigtigt at få indsigt i, hvilke aktiver der forefindes i en given virksomhed, og prøve at 

forstå, hvordan de kan vendes til sårbarheder eller deciderede trusler. Målet med at identificere 

informationsaktiverne er derfor at undersøge, hvordan netop disse aktiver kan beskyttes (Pfleeger, 

et al., 2015, 3-4). 

 

Nogle aktiver er erstattelige, hvor andre er unikke og uerstattelige. Hvorvidt noget er erstatteligt, 

bør indgå som en del af undersøgelsen af virksomhedens aktiver. Teknologier, der kan håndtere 

digitale filer såsom flash-drev eller backupbånd, kan erstattes, men ifald de filer, der findes herpå, 

kun findes netop her, kan det være et problem, hvis disse medier bortkommer, går itu eller bliver 

stjålet. Det samme gælder information der findes som udprint; findes der kun dette ene fysiske 

objekt og ikke en tilhørende digital fil, er det også et problem, hvis det bortkommer, bliver stjålet 

eller går itu (Pfleeger, et al., 2015, 3-4). 

 

Alle informationsaktiver kan altså misbruges, og dette bør der tages højde for i en virksomheds 

sikkerhedsstrategi. Når der udarbejdes en risikoanalyse i en virksomhed, skal de fundne aktiver 
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indgå i en del af det fokus, der fastlægges. Herefter kan det beskrives, hvor sandsynligt det er, at 

et aktiv bliver kompromitteret, hvad konsekvensen vil være, og hvordan der kan rettes op på det 

(Vasudevan, Mangla, Ummer, Shetty, Pakala, Anbalahan, 2008, 38-39). 

 

Sikkerhedstriaden: Fortrolighed, integritet og tilgængelighed 

Konceptet om tilstrækkelig god IT-sikkerhed i en virksomhed er afhængig af et vidt omfang af 

begreber og aspekter, som kan koges ned til tre overordnede emner. Disse emner omhandler 

tilgængelighed, fortrolighed og integritet, og har til formål at sikre virksomhedens information. 

Tilgængelighed handler om, at information og data skal være til rådighed for de autoriserede 

aktører, der skal bruge dem, når de skal bruges. Det kan for eksempel være at sikre sig mod 

hacking, hvor målet er pengeafpresning ved at låse data fast, eller at tage back-up, så data ikke 

mistes i tilfælde af systemfejl. Fortrolighed handler om, at det kun er den ene person, som skal 

bruge informationen og data, der har adgang til det. Dette betyder både, at hackere ikke skal 

kunne få fat i virksomhedens data, og at interne personer i virksomheden ikke skal have adgang til 

de data, der ikke vedkommer dem. Integritet omhandler korrekt og troværdig autorisering af 

virksomhedens data og information. Hackere kan ændre og forfalske data, men data kan også 

være forkerte på grund af menneskelige fejl (Sikkerdigital, 2020, 2). 

 

 

Figur 6: Sikkerhedstriaden  
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Sikkerhedstriaden er en model, der kan hjælpe til forståelsen af, hvad informationssikkerhed er. 

Betragtes modellen, kan det ses, at informationssikkerhed er omringet af de tre begreber, der 

udgør sikkerhedstriaden; fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Dette betyder, at for at noget 

kan sikres, og for at det fortsat kan forblive sikkert, skal disse tre parametre opretholdes (Pfleeger, 

et al., 2015, 7). Ud fra denne model kan det altså beskrives, hvordan disse tre begreber tilsammen er 

vigtige i forbindelse med sikringen af information. Tages der eksempelvis udgangspunkt i sikring af 

et informationsaktiv, skal der tages højde for, hvordan dette aktiv kan gøres fortroligt for 

uvedkommende; hvordan integriteten af dette aktiv kan bibeholdes; og hvordan aktivet kan gøres 

tilgængeligt for autoriserede aktører. Ifald bare en af begreberne fjernes, bliver sikkerheden 

omkring det givne aktiv nævneværdigt svækket (Pfleeger, et al., 2015, 7). I de nedenstående afsnit vil 

vi redegøre for de tre begreber i sikkerhedstriaden, for at give et overblik over deres betydning i 

virksomhedsregi.  

 

Fortrolighed 

ISO27001 definerer begrebet om fortrolighed som følger:  

 

”The property that information is not made available or disclosed to 

unauthorized individuals, entities, or processes”  

(Vasudevan, et al., 2008, 14). 

 

Fortrolighedsbegrebet dækker over to koncepter; datafortrolighed og privatliv. Datafortrolighed 

beskriver, hvordan private eller fortrolige data skal hemmeligholdes for uvedkommende eller 

uautoriserede. Privatliv beskriver, hvordan individer selv har medindflydelse på, hvilke 

informationer, der kan findes om dem, og hvorvidt denne information skal være frit tilgængelig 

eller ej (Stallings & Brown, 2018, 25). 

 

Udover de to fortrolighedskoncepter er der også to niveauer af fortrolighedsbrud. Det første 

niveau går ud på, at en uautoriseret aktør finder adgang til information, vedkommende godt 
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vidste eksisterede. Det andet niveau beskriver, hvordan en uautoriseret aktør finder adgang til 

information, som vedkommende ikke vidste eksisterede (Pfleeger, et al., 2015, 8-9).  

 

Når fortrolighedsbegrebet bliver brudt, betyder det altså enten, at noget information er blevet 

oplyst til en uautoriseret, eller at en oplysning om eksistensen af noget fortrolig information har 

fundet sted.  

 

Integritet 

ISO27001 definerer begrebet om integritet som følger:  

 

”The property of safeguarding the accuracy and completeness of assets”  

(Vasudevan, et al., 2008, 14). 

 

Integritetsbegrebet dækker ligesom fortrolighedsbegrebet også over to underliggende koncepter; 

dataintegritet og systemintegritet. Dataintegritet forsikrer, at det kun er autoriserede aktører, der 

kan ændre eller modificere information eller applikationer. Systemintegritet forsikrer, at givne 

systemer gennemfører deres intenderede funktioner, og at uautoriserede aktører ikke har 

mulighed for at manipulere med systemerne (Stallings & Brown, 2018, 25). 

 

Når integritetsbegrebet bliver brudt, betyder det altså enten, at information er blevet modificeret 

eller destrueret af en uautoriseret aktør, eller at et system er blevet kompromitteret, og derfor 

ikke gennemfører dets funktioner på en tilfredsstillende måde (Stallings & Brown, 2018, 25). 

 

Tilgængelighed 

ISO27001 definerer begrebet om tilgængelighed som følger:  

 

”The property of being accessible and usable upon demand by an 

authorized entity”  

(Vasudevan, et al., 2008, 14). 
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Tilgængelighed beskriver, hvordan systemer, services og information skal være tilgængelige, når 

autoriserede aktører ønsker at benytte dem. Systemer og services skal altså være 

funktionsdygtige; de skal have kapacitet nok til at håndtere den trafik, der forventes af dem; det 

må ikke tage for lang tid at færdiggøre en opgave; autoriserede aktører, der benytter disse 

systemer og services, må ikke forfordeles over andre systemer; og der skal være redundante 

systemer og services, der kan overtage opgaver ved systemsammenbrud (Pfleeger, et al., 2015, 11-12). 

 

Forskellige tiltag kan gøres for at opnå fortrolighed, integritet og tilgængelighed i en virksomhed. 

Fortrolighed kan effektivt opnås ved eksempelvis kryptering. Kryptering kan foregå på forskellige 

måder og i forskellige sikkerhedsniveauer (Stallings & Brown, 2018, 59 & 71). Informationsintegritet kan 

effektivt opnås ved at implementere controls såsom permission control, hashing eller logs. 

Permission controls sikrer, at det kun er autoriserede aktører, der har adgang til bestemt 

information, og logs sikrer, at der holdes styr på, hvem eller hvad, der har interageret med denne 

information. Hashing kan give en indikation for, om noget information er blevet modificeret eller 

ændret (Stallings & Brown, 2018, 64-65). Tilgængelighed kan sikres ved at forsøge at eliminere system- 

og softwarekomplikationer, udføre systemreparationer og systemopdateringer, samt at indføre 

nødsystemer, der kan tages i brug ved specielle omstændigheder. 

 

Information Security Management System 

I ISO27001-standarden defineres et ISMS som følger:  

 

“That part of the overall management system, based on a business risk 

approach, to establish, implement, operate, monitor, review, maintain and 

improve information security. The management system includes 

organizational structure, policies, planning, activities, responsibilities, 

practices, procedures, processes and resources.” 

(Vasudevan, et al., 2008, 14). 
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Et ISMS skal ses som det overordnede værktøj, der kan hjælpe til at organisere og implementere 

en informationssikkerhedsstrategi. Som det fremgår af ovenstående citat, virker et ISMS dels som 

en rettesnor i forhold til at komme hele vejen rundt om det der udgør et 

informationssikkerhedsimplementeringsprojekt, og dels som en strategisk metode til at inkludere, 

regulere og effektivisere alle relevante, underliggende koncepter (Vasudevan, et al., 2008, 9-10). 

Formålet med et ISMS er altså en kategorisk og kontrolleret tilgang til at opretholde 

sikkerhedstriaden. Hvilke teknikker og kontroller, en virksomhedens ISMS konkret skal indeholde, 

bestemmes på baggrund af de aktiver, som blev afdækket i den risikoanalyse, der er blevet 

foretaget.  

 

 

Model 3 

ISO27K-serien  

ISO27001 udspringer fra ISO27000-serien, som er en overordnet serie af standarder. Denne serie 

udgør en række andre standarder der, ligesom ISO27001, enten beskriver implementering, 

opretholdelse eller retningslinjer for forskellige typer IT-sikkerhed. Denne serie af standarder 

dækker over koncepter såsom netværkssikkerhed, applikationssikkerhed, cybersikkerhed mm. 

ISO27001-ISO27007 beskriver alle et aspekt af informationssikkerhed (Vasudevan, et al., 2008, 15-16). 
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• ISO27001 beskriver sikkerhedskontroller og teknikker i forbindelse med implementering og 
opretholdelse af informationssikkerhed. 

 

• ISO27002 beskriver fremgangsmåden for, hvordan førnævnte sikkerhedskontroller kan 
indrulleres. 

 

• ISO27003 beskriver retningslinjer i forhold til implementering af et ISMS. 
 

• ISO27004 beskriver retningslinjer for kontrolføring, overvågning, måling, analyse og 
evaluering. 

 

• ISO27005 beskriver risikostyring. 
 

• ISO27006 beskriver, hvilke krav, der skal være til auditerende og certificerende aktører. 
 

• ISO27007 beskriver retningslinjer for ISMS-auditering. 
 

Standarderne i ISO27000-serien er hinanden afhængige. Det er de, fordi de ikke kan 

implementeres som ISMS hver for sig. De kan kun udgøre et ISMS, ifald to eller flere af 

standarderne lægges sammen (Vasudevan, et al., 2008, 15-16).  

 

Et eksempel kunne være at implementere ISO27001 som ISMS. Dette giver i realiteten kun 

mening, hvis ISO27002 også inkluderes. Forklaringen skal findes i, at den ene standard blot 

beskriver, hvilke teknikker, der kan bruges til at danne grundlaget for et ISMS, hvor den anden 

standard beskriver, hvordan disse teknikker kan virkeliggøres (Vasudevan, et al., 2008, 15-16). Det 

samme gælder for de resterende informationssikkerhedsstandarder, der, ligesom ISO27001, ikke 

kan implementeres alene. De skal nemlig implementeres i sammenhæng med en anden standard 

fra samme serie (Vasudevan, et al., 2008, 18). 

  



 Institut for Mennesker og Teknologi Gruppe: S2025230621  
 Informatik Fagmodulprojekt: IT-sikkerhed 29/05/2020 
 

 Side 43 af 63  

ISO27001: en gennemgang 

ISO27001-standarden er det konkrete ISMS-værktøj, der beskriver kontroller og teknikker til 

etablering, opretholdelse og udvikling af informationssikkerhed. Denne standard er, foruden at 

være den mest anerkendte internationale IT-sikkerhedsstandard, også den mest gennemførte og 

mest omfattende i forhold til informationssikkerhed (Vasudevan, et al., 2018, 50). Typisk er der fire 

overordnede grunde til at implementere ISO27001. i) For at opnå en strategisk måde at håndtere 

informationssikkerhed på. ii) For at opnå kundemæssig tiltro til virksomheden. iii) For at 

imødekomme regulative foranstaltninger, der omhandler datamisbrug og -beskyttelse. iv) For at 

opnå en effektiv, virksomhedsintern informationshåndtering (Vasudevan, et al., 2018, 9-10). 

  

ISO27001 er baseret på konceptet PDCA; plan, do, check, act, og dette gør, at der er grundlag for, 

at en sikkerhedsstrategi kan revideres løbende, ifald nogle af forudsætningerne for 

sikkerhedsstrategien ændres, eller der sker noget uventet. Med PDCA-konceptet betyder det altså, 

at der, for hver del af sikkerhedsstrategien og for hvert af de aktiver der findes i 

sikkerhedsstrategiens fokus: i) kan planlægges, hvad der skal ske med dem, ii) at det planlagte 

bliver virkeliggjort, iii) at der føres løbende kontrol med det, og iv) at der reageres med en ny 

løsning, ifald det implementerede ikke virker efter hensigten (Vasudevan, et al., 2018, 19-20). 

  

ISO27001 fungerer som et risikobaseret framework og består af en række overkategorier og nogle 

underliggende controls. Der findes i alt 114 controls i ISO27001, og disse beskriver alle en teknik 

eller metode til at sikre information. De førnævnte controls figurerer under 14 forskellige 

overkategorier, og disse bliver nu oplistet kort redegjort for. 

 

• A.5 Information Security Policies 

A.5 dækker over 2 underliggende controls og beskriver, hvordan sikkerhedsmålsætninger skal 
skrives og bedømmes.  

• A.6 Organisation of Information Security 

A.6 dækker over 7 underliggende controls og beskriver den organisatoriske fordeling for specifikke 
sikkerhedsopgaver. 

• A.7 Human Resource Security 



 Institut for Mennesker og Teknologi Gruppe: S2025230621  
 Informatik Fagmodulprojekt: IT-sikkerhed 29/05/2020 
 

 Side 44 af 63  

A.7 dækker over 6 underliggende control og beskriver, hvordan det sikres, at ansatte forstår, 
hvilke ansvar de har både inden, under og efter ansættelse. 

• A.8 Asset Management 

A.8 dækker over 10 underliggende controls og beskriver processen, hvori informationsaktiver 
identificeres, og hvor en hensigtsmæssig beskyttelsesplan for disse bliver udarbejdet. 

• A.9 Access Control 

A.9 dækker over 14 underliggende controls og beskriver, hvordan det sikres, at ansatte kun har 
adgang til information, der er relevant for udførelsen af netop deres arbejde. 

• A.10 Cryptography 

A.10 dækker over 2 underliggende controls og beskriver benyttelse af kryptering og håndtering af 
krypteringsnøgler. 

• A.11 Physical and Environmental Security 

A.11 dækker over 15 underliggende controls og beskriver beskyttelsen af organisationens 
ejendom og udstyr. 

• A.12 Operations Security 

A.12 dækker over 14 underliggende controls og en beskriver, hvordan det sikres, at 
informationsbearbejdende faciliteter holdes kørende på en sikker måde. 

• A.13 Communications Security 

A.13 dækker over 7 underliggende controls og beskriver, hvordan information beskyttes i netværk. 

• A.14 System Acquisition, Development, and Maintenance 

A.14 dækker over 13 underliggende controls og beskriver, hvordan det sikres, at 
informationssikkerhed indlejres centralt i organisationens systemer. 

• A.15 Supplier Relationships 

A.15 dækker over 5 underliggende controls og beskriver både kontraktforlig med tredje part og 
kontrol af, hvorvidt disse forlig følges. 

• A.16 Information Security Incident Management 

A.16 dækker over 7 underliggende controls og beskriver, hvordan systemforstyrrelser og -nedbrud 
skal rapporteres, og hvem der er ansvarlig for dette. 

• A.17 Information Security Aspect of Business Continuity Management 

A.17 dækker over 4 underliggende controls og beskriver, hvordan forretningsforstyrrelser skal 
håndteres. 

• A.18 Compliance 

A.18 dækker over 8 underliggende controls og beskriver, hvordan love og vedtægter, der har 
indflydelse på organisationen, identificeres. 
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Formålet med beskrivelsen af de overordnede kategorier fra ISO27001 er at give indblik i, hvilke 

teknikker og kontroller, der kan trækkes på, når der ønskes at implementere et ISMS baseret på 

ISO27001. Overkategorierne beskriver nogle problemstillinger, der kan løses med de 

underliggende controls, og herfra kan udplukkes netop de controls, der er hensigtsmæssige for 

organisationen at implementere i forhold til det fokus, der blev lagt i risikovurderingen (Vausdevan, 

et al., 2018, 17-18). 
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Trusselsmodellering  

Som indledning til nedenstående risikoanalyse er der blevet udarbejdet en trusselsmodel af 

partnervirksomhedens forhold. Trusselsmodellering er et værktøj, som kan bruges til at visualisere 

brugbar information omkring trusler og deres sammenhænge. Ligeledes handler det om at forstå, 

hvilken sikkerhed, der er påkrævet, og hvilken sikkerhed, der allerede er til stede. 

Trusselsmodellering bruges ikke udelukkende til IT-sikkerhed, men kan anvendes til alskens 

forskellige situationer, hvor der kan være brug for at identificere trusler (Shostack, 2014). 

I denne rapport bruges trusselsmodellen til at vise hvilke agenter (blå firkanter), systemer og 

programmer (blå ovale), der er i virksomheden. Ydermere viser trusselsmodellen, hvordan 

agenterne kan tilgå disse systemer (hvide tekstkasser), og hvilke adgangsbarrierer (stiplede orange 

linjer), der er på systemerne. 

 

 

Model 4: Trusselsmodel over samarbejdsvirksomhed 

 

 

Målet med modellen er at visualisere, hvor der kan opstå risiko for virksomheden i forbindelse 

med anvendelsen af deres systemer. Dette kan ses på de orange linjer, som alle har en værdi 
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tilknyttet. Denne værdi er mellem 3 og –3, hvor en positiv score betyder at 

sikkerhedsforanstaltning fungerer, mens en negativ score indikerer en svaghed. Virksomheden 

fører logs over, hvem der kommer og går på kontoret. Dette gøres ved hjælp af et alarmsystem, 

hvortil personale og frivillige har en personlig kode. Dette anses som værende et godt 

sikkerhedsaktiv, fordi det er simpelt at følge med i, hvem der har være på kontoret på hvilke 

tidspunkter.  

 

Problemerne virksomheden har med sikkerheden, i forhold til de systemer, som de bruger i daglig 

dagen, er, at arbejdscomputerne på kontoret ikke er låst med adgangskoder og derfor kan tilgås af 

alle, som skaffer sig adgang til kontoret. Arbejdscomputerne logger også automatisk ind på de 

forskellige services og programmer, hvor der kan ligge forretningskritiskinformation om 

virksomheden. Her opstår der en række risici for misbrug og tyveri, da information er let 

tilgængelig, hvis der allerede er adgang til kontoret. 

 

Denne model viser ikke alle de aktiver i virksomheden, der udgør en trussel, men er med til at 
forklare, hvordan trusler kan opstå. 
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Risikoanalyse  

Risikovurdering og -håndtering er centrale koncepter, når det omhandler IT-sikkerhed. Det er 

vigtigt for en virksomhed at kunne vurdere risiko i forhold til deres IT-sikkerhed, således at de kan 

foretage justeringer af deres IT-sikkerhedsniveau. Årsagen til dette er, at det er i virksomhedens 

bedste interesse at opbygge resiliens imod digital uret, men også at sørge for ikke at spilde 

unødvendige ressourcer på en overflødig sikkerhedsløsning. Ligeledes giver risikoanalysen et 

indblik i, og en forståelse for, hvad der kan gå galt ved brugen af forskellige typer 

informationsteknologier og data. 

 

Dette projekt er en viderebygning på et foregående projekt, der handlede om at undersøge IT-

sikkerheden i danske mikrovirksomheder. I denne undersøgelse blev der foretaget en risikoanalyse 

af et par mikrovirksomheder i Danmark, som havde under 5 ansatte. Risikoanalysen var baseret på 

skabelonen af en undersøgelse og analyse foretaget af Monitor Deloitte for Erhvervsstyrelsen, der 

havde til formål at undersøge den generelle IT-sikkerhed i danske SMV’er.   

Konklusionen af risikoanalysen fra det forrige projekt var, at den godt kunne anvendes til at 

vurdere en mikrovirksomheds IT-sikkerhedsniveau og risikoniveau. Mikrovirksomheder var 

udeladt i undersøgelsen foretaget af Monitor Deloitte, og deres risikoanalyse havde nogle 

faldgruber i forhold til mikrovirksomheder, når det kom til antallet af medarbejdere i 

virksomheden (Monitor Deloitte, 2018, 63). 

 

Det kan være en udfordring for mindre virksomheder at navigere mellem de forskellige 

sikkerhedstaktikker, og det kræver både ekstensiv viden indenfor feltet samt ressourcer for at 

kunne udføre dem. Målet for denne risikoanalyse er først at forklare generelt om risikovurdering 

og derefter at præsentere, hvordan risikoanalysens trin udføres, således at en virksomhed selv kan 

anvende den som værktøj til at opdage specifikke elementer af IT-sikkerhedsrisici. 

Dette er forsøgt opnået ved hjælp af en risikoanalysemetode udviklet af Digitaliseringsstyrelsen på 

baggrund af ISO-27000-seriens sikkerhedsstandarder (Sikkerdigital, 2020, 2-3).  

Der findes adskillige måder at udføre risikoanalyser og -vurderinger af virksomheder på. De fleste 

kigger på de trusler, svagheder, sandsynligheder og konsekvenser, der er ved virksomhedens 
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informationsteknologier. Trusler og svagheder samles om en vurdering af sandsynligheden og 

disse udgør, sammen med konsekvensen, risikoen.   

 

 

  

Model 5: Hvordan risikoen i IT-sikkerhed findes.   

Modellen er baseret på: “Figure 2: How Risk is determined from Threats, Vulnerabilities, Likelihood, and Impact” 

(Paulsen & Toth, 2016, 7) 

 

 

Ovenstående model forsøger at illustrere, hvordan risikoen ved et aktiv bestemmes. Først kigges 

der på, hvilke svagheder virksomheden har og hvilke trusler, disse kan have. Svagheder kan være 

alt fra ikke at opdatere passwords, til ikke at have et backupsystem. Disse svagheder har nogle 

trusler, såsom hackerangreb eller generelle brugerfejl. Trusler og svagheder kan også stå alene, 

men vil dog ofte have en relation til hinanden. På baggrund af disse svagheder og trusler udregnes 

risikosandsynligheden, som er baseret på en række faktorer. Disse faktorer er eksisterende 

historisk eller statistisk viden indenfor området, samt hvorvidt virksomheden kan forsvare sig selv, 
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eller om der forefindes en særlig begrundelse for at noget kunne ske. Til sidst kortlægges 

konsekvensen for aktivet. Her skal det vurderes, hvor stor konsekvensen vil være for 

virksomheden, hvis en eksisterende svaghed bliver udnyttet. Vurderingen af konsekvensen 

strækker sig fra, hvor hurtigt virksomheden ville kunne reetablere produktionen, til om 

virksomheden kan blive nødt til at lukke ned. Det er sandsynligheden og konsekvensen, der udgør 

risikoen, og den kan udregnes på mange måder alt efter, hvilke forhold der skal tages højde for 

(Paulsen, 2016, side 7-10). 

 

Risikoanalysen i dette projekt er baseret på ovenstående principper og er inddelt i to faser: 

risikovurderingen og risikohåndteringen. Først identificeres og begrundes svagheder og trusler i 

virksomhedens IT-systemer. Derefter foretages et skøn, hvorefter konsekvensen- og 

sandsynlighedsniveauerne begrundes og gives en tilpassende værdi. Disses skøn multipliceres for 

at udregne en risikoværdi, og på baggrund af det enkelte aktiv skal det besluttes, hvorvidt risikoen 

skal accepteres, deles, styres eller undgås. 

 

Herved afsluttes risikovurderingen, og risikohåndtering påbegyndes. Virksomheden skal nu finde 

nye aktiver, alt efter om det forhenværende aktiv skulle accepteres, deles, styres eller undgås. Det 

nye aktivs konsekvens og sandsynlighed vurderes derefter igen, og danner sluttelig en rest-risiko, 

som virksomheden kan basere deres næste skridt på.  

 

Empirien til projektets risikoanalyse stammer fra en observation og et in situ-interview med 

projektets partnervirksomhed. Risikovurderingen og risikohåndteringen er udarbejdet af 

projektgruppen uden yderligere involvering af virksomheden. Årsagen til dette er, at 

projektgruppen kun nåede at mødes med virksomheden en enkelt gang, inden virksomheden 

måtte standse arbejdet på grund af COVID-19-situationen. Den originale hensigt var, at hele 

risikoanalysen skulle være foretaget i samarbejde med partnervirksomheden, fordi deres indblik i 

analysen ville have givet et mere detaljeret resultat. Som respons til denne situation har 

projektgruppen anvendt teorier om IT-sikkerhed fra ISO-27001-sikkerhedsstandarden, samt 

metoder som trusselsmodellering, og har selv udført risikoanalysen. Risikoanalysen vil, sammen 

med rapporten, blive sendt til virksomheden, således at de stadig får noget ud af samarbejdet. 
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Derfra vil det være op til virksomheden selv, om de vil følge op på disse nye aktiver og forsætte 

med at revidere deres IT-sikkerhed. 
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Risikovurdering  

  

Figur 7: Udklip af risikovurderingen fra risikoanalysen med partnervirksomheden. Se bilag 2. 

  

Det første og potentielt vigtigste skridt, når der foretages risikovurdering, er at identificere de data 

og IT-foranstaltninger, virksomheden er i besiddelse af. Disse data skal vurderes og analyseres i 

forbindelse med ISO-27001-standardens sikkerhedstriades tre elementer: tilgængelighed, 

fortrolighed og integritet (Sikkerdigital, 2020, 2-3). 

 

 

Aktiver 

Aktiver og andre foranstaltninger findes i en proces, hvori ledelsen, IT-sikkerhedsansvarlige og 

andre relevante medarbejdere indgår i en dialog om, hvilke data, der er forretningskritiske. 

Derudover ses der på, hvorvidt håndteringen heraf kan give brud på tilgængeligheden, 

fortroligheden og/eller integriteten af de valgte processer, data og IT-systemer, og dermed udgøre 

en risiko. Det kan være en udfordring at få alle aktiver med, fordi enkelte aspekter ikke 

nødvendigvis anses som værende en trussel for virksomheden. Dog vil der ofte være mange 

aktiver, hvor en trussel for virksomheden er utvetydig, og det er kritisk at notere disse. Hvis ingen 

aktører i virksomheden har særlig viden om identificering af IT-sikkerhedsmæssige sårbarheder, 

kan det give mening at skrive alle IT-relaterede aktiver ned og derefter undersøge hvordan disse 

kan være sårbare overfor tilgængelighed, fortrolighed og integritet (Sikkerdigital, 2020, 3-4).  
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Risikoejer 

Efter en trussel eller en sårbarhed er blevet identificeret tildeles denne en risikoejer, hvilket er den 

aktør, der har til ansvar at afgøre, hvordan risikoen skal behandles. Dette betyder, at det er 

risikoejerens rolle at bestemme, hvorvidt en trussel eller en sårbarhed skal accepteres, deles, 

styres eller undgås. Typisk vil dette være enten en økonomiansvarlig, virksomhedslederen eller en 

eventuel IT-ansvarlig, alt efter hvilket område af virksomheden, samt hvilke processer, aktivet 

berører. Risikoejeren udvælges på baggrund af dialoger med ledelsen i virksomheden om, hvem 

der er bedst kvalificeret til at håndtere situationen. (Sikkerdigital, 2020, 4). 

 

Trussel  

Næste skridt er identifikationen af truslen eller risikoen for de noterede aktiver. Dette kan være 

risikoen ved f.eks. et datalæk forårsaget af en sårbarhed relateret til ukorrekt datahåndtering. Et 

redskab til trusselidentificering kan være at gennemgå trusler ud fra tre hovedkategorier: 

 

• Menneskelige trusler – Disse trusler kan være interne ansatte, såvel som virksomhedens 

eksterne aktører, og trusselmotivet kan være ubevidst såvel som tilsigtet. Eksempler herpå 

kan være korrupte medarbejdere, hackere, leverandørfejl eller medarbejdere, der 

glemmer en bærbar arbejdscomputer. 

• Systemmæssige trusler – Dette kan være trusler eller sårbarheder, der kan opdages i et 

system, som for eksempel en indbygget, logisk eller systematisk fejl i en applikation. 

• Trusler, der rækker ud over virksomhedens kontrol (force majeure) – Sådanne trusler kan 

være naturkatastrofer eller samfundsrelaterede handlinger såsom pandemier eller diverse 

optøjer (Sikkerdigital, 2020, 4). 

 

Konsekvens  

Efter truslerne er fastlagt, identificeres konsekvenserne heraf i dialog med ledelsen, hvorefter 

konsekvensens indflydelse på virksomheden angives på en skala fra 1-5. 
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1. Det laveste niveau, der repræsenterer en ubetydeligt lille konsekvens for virksomheden. 

Angives en trussel med konsekvensniveau 1, betyder det, at konsekvensen ikke udgør 

nogen betydelig fare. 

2. Næstlaveste niveau repræsenterer en konsekvens, der kan håndteres, uden at denne får 

indflydelse på virksomhedens almene drift. Det kræver ingen eller få ekstra ressourcer at 

udrede konsekvensen. 

3. Middelliggende niveau, hvor konsekvensen har nogen betydning for virksomheden. En 

konsekvens af dette niveau kræver formegentlig flere ressourcer at håndtere end ved 

normal drift i virksomheden. 

4. Næsthøjeste niveau, hvor konsekvensens betydningen har megen indflydelse på 

virksomhedens drift og økonomi. En trussel med dette konsekvensniveau kan medføre 

større økonomiske omkostninger for virksomheden. 

5. Det absolut højeste niveau, hvor konsekvensens betydningen har indflydelse på 

fundamentale dele af virksomheden. Virksomheden vil potentielt blive ødelagt af denne 

konsekvens. 

Konsekvensvurderingen skal efterfølgende have en beskrivende begrundelse, både for at bidrage i 

dialog med ledelsen og til senere opfølgning under revurderingen af aktiverne (Sikkerdigital, 2020, 4-

5). 

 

Sandsynlighed 

Konsekvensen af et aktivs trussel vurderes i et sandsynlighedsniveau, udført af den 

sikkerhedsansvarlige. Sandsynligheden for, at konsekvensen reelt vil hænde, vurderes, ligesom 

konsekvensen, på en skala fra 1-5. 

 

1. Laveste værdi, hvor konsekvensen vurderes som usandsynlig. 

2. Ved denne værdi vurderes konsekvensen at have lav sandsynlighed for at hænde. 

3. Middelværdien, hvor konsekvensen er plausibel. 

4. Den næsthøjeste værdi, hvor konsekvensen vurderes at have høj sandsynlighed for at 

hænde. 
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5. Konsekvenser med denne værdi betyder, at de uden tvivl vil finde sted. 

 

Sandsynlighedsvurderingen afspejler blandt andet allerede eksisterende tiltag i virksomheden. 

Dette betyder også, at når virksomheden videreudvikler deres tiltag, f.eks. ved 

personaleuddannelse i datahåndtering, bør sandsynlighedsvurderingen ligeledes revideres. 

Ligesom med konsekvensvurderingen er det essentielt, at sandsynlighedsvurderingen bliver 

begrundet, både for at bidrage i dialog med ledelsen og til senere opfølgning (Sikkerdigital, 2020, 5). 

 

Risiko 

Aktivet bliver tildelt en risikoværdi med henblik på at give en samlet, arbitrær score. 

Denne score udregnes ved at multiplicere konsekvensniveauet med sandsynlighedsniveauet. 

Eftersom topniveauet, der kan vurderes ved konsekvens og sandsynlighed er 5, betyder det, at 

rest-risikoen kan nå en maksimal, arbitrær værdi på 25. Rest-risikoen inddeles i tre 

farvegrupperinger, grøn, gul og rød, der skal give et overblik over, hvilke aktiver, der bør 

prioriteres, og hvilke, der kan udsættes. 

 

Intervallet mellem farvegrupperingerne kan ændres alt efter virksomhedens risikovillighed. Det 

betyder, at farveintervallet kan ændres efter den konsekvenssandsynlighed, virksomheden 

udsætter sig for (Sikkerdigital, 2020, 5-6). 

 

Vi anser det følgende grupperings-interval som værende det umiddelbart sikreste inden for 

realistiske rammer, baseret på arbejdet med projektets partnervirksomhed. 

 

Hvis rest-risikoens udfald ligger på 5 eller derunder, placeres aktivet i den grønne gruppering, som 

er den laveste risiko. Ligger udfaldet mellem 6 og 10, falder aktivet ind under en middel risiko, i 

den gule gruppering. Ledelsen og den sikkerhedsansvarlige skal da bestemme, om der skal 

reageres på rest-risikoen og som resultat indføre flere foranstaltninger. Hvis udfaldet fra 

restrisikoen vurderes til at være 10 eller højere, placeres aktivet i den røde højrisikogruppering, og 

håndtering af denne bør prioriteres. Med dette grupperingsinterval kan et aktiv eksempelvis godt 
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have en konsekvensvurdering på 5, men samtidig en sandsynlighedsvurdering på 1, der derfor 

placerer rest-risikoen i den grønne gruppering (Sikkerdigital, 2020, 5-6). 

 

Accept 

Risikovurderingens resultater skal herefter vurderes, og på baggrund af rest-risikoen skal der tages 

stilling til, hvorvidt sikkerheden er acceptabel eller ej. Hvis rest-risikoen er for høj, kan den ikke 

accepteres, og virksomheden burde igangsætte nye håndteringsprocesser og allokere ekstra 

ressourcer til dette. Beslutningen om, hvorvidt restrisikoen skal accepteres, overvåges eller 

undgås, afspejler virksomhedens økonomi og budgettering af ressourcer (Sikkerdigital, 2020, 6). 
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Risikohåndteringen 

Risikohåndteringen udarbejdes som følge af risikovurderingen og omhandler nye tiltag og aktiver. 

Disse nye aktiver efterfølges af en revideret konsekvens og sandsynlighed, samt en ny rest-risiko, 

der igen skal accepteres, overvåges eller undgås. Håndteringen afrundes med en beskrivende 

konklusion (Sikkerdigital, 2020, 6). 

 

 

 

Figur 8: Udklip af risikohåndtering fra risikoanalysen med partnervirksomheden. Se bilag 3. 

 

 

 

Ny aktiv   

Det nye aktiv håndteres som følge af den bagvedliggende risikovurdering, og konsekvenser ved 

det forhenværende aktiv. Der tages her forbehold for truslen, konsekvensen og sandsynligheden 

ved det forhenværende aktiv, således at der kan konstrueres et nyt aktiv inden for virksomhedens 

ressourcemæssige, realistiske rammer, der på bedste vis kan konfrontere risikoen (Sikkerdigital, 2020, 

6). 

 

Rest-risiko  

Det nye aktivs konsekvenser vurderes efter samme princip som det forhenværende, og det tildeles 

ligeledes et niveau på skalaen 1-5. Alt efter hvilke data aktivet repræsenterer, kan det måske være 
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kompliceret at reducere det nye konsekvensniveau fra det forhenværende. Det kan, i nogle 

tilfælde, derfor være at foretrække at udarbejde et nyt aktiv, der i stedet appellerer til et 

reduceret sandsynlighedsniveau. Ligeledes foretages en ny sandsynlighedsvurdering efter samme 

princip som ved den forhenværende risikovurdering (Sikkerdigital, 2020, 6-7). 

 

Accept  

Den nye rest-risiko vurderes herefter for at finde ud af, hvorvidt denne er acceptabel eller ej. Hvis 

den nye rest-risiko fortsat skal overvåges eller undgås, bør virksomheden atter foretage en 

risikohåndtering med nye aktiver (Sikkerdigital 2020, 7). 

 

Revidering  

Risikovurderingen er ikke et statisk produkt, og virksomheden bør løbende revidere hele 

risikovurderingen ved enten en halvårlig kontrol, eller når nye aktiver tilføjes de eksisterende 

processer. De anvendte aktiver skal blandt andet revideres i forhold til nye eller ændrede risici, 

såsom trusler eller konsekvenser (Sikkerdigital 2020, 7). 
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Konklusion 

Hovedmålet med denne rapport er at hjælpe danske mikrovirksomheder med at forbedre deres 

IT-sikkerhed. Til dette har vi benyttet en metode, der skal hjælpe mikrovirksomheder til at 

identificere og analysere trusler for deres IT-sikkerhed. Risikoanalysen er en effektiv metode til 

risikovurdering og håndtering, fordi den giver virksomheden et overblik over deres IT-aktiver, 

hvilket netop er noget, mange mikrovirksomheder ikke har. Risikoanalysen er en af de vigtigste IT-

sikkerhedsforanstaltninger for en dansk mikrovirksomhed, fordi den ikke kræver mange ressourcer 

at udføre, og fordi den konkretiserer IT-sikkerheden.  

 

Samarbejdsvirksomheden har været eksemplarisk for hovedmålet om at hjælpe andre danske 

mikrovirksomheder med deres IT-sikkerhed, fordi samarbejdsvirksomheden har en række 

potentielt sårbare IT-aktiver og ingen særlig viden om IT-sikkerhed. Sammen med dem har vi 

kunne vise nogle måder at opspore potentielt sårbare IT-aktiver, som de ikke ville have være i 

stand til at finde selv. ISO27001-standarden har fungeret som rettesnor for, om noget var sikkert 

eller ej, og giver et overskueligt framework for, hvilken stilling de fleste danske mikrovirksomheder 

bør tage til IT-sikkerhed. 

 

Som svar på projektrapportens problemformulering kan risikoanalyse forbedre IT-sikkerheden i 

danske mikrovirksomheder ved at være en ressourcevenlig metode, som det ikke kræver særlig 

viden om IT-sikkerhed at udføre, og derudover giver virksomheden et overblik over, hvor truslerne 

findes, og hvor store de er. ISO27001-standarden kan forbedre IT-sikkerheden i danske 

mikrovirksomheder ved at fungere som framework for, hvilke IT-aktiver og controls, virksomheden 

skal følge og implementere. 

 

Risikoanalysen i rapporten fungerer som en form mock-up, fordi der ikke var mulighed for at 

udføre den fuldstændigt med samarbejdsvirksomheden. Derfor ville det projektmæssigt havde 

været optimalt, hvis vi havde haft mulighed for at samarbejde yderligere med virksomheden om, 

at implementere sikkerhedsforanstaltninger for de aktiver risikoanalysen resulterede i. Dette ville 

have givet læseren af rapporten et mere realistisk og holistisk indblik i metoden. 



 Institut for Mennesker og Teknologi Gruppe: S2025230621  
 Informatik Fagmodulprojekt: IT-sikkerhed 29/05/2020 
 

 Side 60 af 63  

Perspektivering 

Denne rapport kan anvendes til at give virksomheden, som denne rapport er udarbejdet i 

samarbejde med, såvel som andre virksomheder, et overblik over IT-sikkerhed og risici ved 

konsekvenser af sårbare aktiver. Redegørelsen for ISO-27001, trusselsmodellering og risikoanalyse 

gør, at denne rapport tilbyder et overblik over, hvad disse indebærer, samt hvordan IT-sikkerhed i 

en virksomhed kan bearbejdes. Dette medfører samtidig en mulighed for videre forskning inden 

for feltet om IT-sikkerhed i danske mikrovirksomheder. Ved at anvende spillestedets IT-systemer, 

og omkringværende sikkerhed for disse, som case, kan rapporten anvendes af andre virksomheder 

til at se en eksemplarisk analyse af en mikrovirksomheds IT-aktiver. Herfra kan andre 

virksomheder anskue analysen i en komparativ sammenhæng med deres egne IT-aktiver, og IT-

sikkerhed. 

 

I denne sammenhæng kan en plausibel fremtid for det videre arbejde med denne rapport være at 

udføre et implementeringsprojekt på samarbejdsvirksomheden. Ved at anvende de analytiske 

resultater fra dette projekt kan rapporten anvendes i samarbejde med selvsamme virksomhed til 

at implementere en risikostyring af deres IT-sikkerhed i praksis, for at analysere resultat af disse, 

og endvidere udarbejde tilstrækkelig god IT-sikkerhedsrisikohåndtering.  
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