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Sammanfattning  
Examensarbete ”hur ser säkerheten ut” valdes på ett eget initiativ då jag 

upplever att det finns ett stort behov av att engagera verksamheter att lära sig 

mer om hur information och nätverk ska hanteras på ett säkerhet sätt. Genom en 

kvantitetundersökning bland verksamheter kunde en kartläggning göras av hur 

verksamheterna hanterar sin information och nätverksmiljö. Med hjälp av 

undersökningen resultat och faktainsamling kunde fakta om säkerhet tas fram 

till verksamheterna. För att presentera informationen på bästa sätt skapades en 

webbapplikation. Arbete med webbapplikationen innebar att en server sattes 

upp som en back-front och serverar HTML, CSS och Python kod för att kunna 

generera unika data till användarna. I slutet av projektet fick tredjeparts 

program analysera webbapplikationen samt en testgrupp utvärdera 

informationen och ett underlag för vidare utveckling av webbapplikation tas 

fram.  

  

Nyckelord: Informationssäkerhet, nätverssäkerhet, små verksamheter, enskilda 

firmor, Python3, webbserver.  
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Abstract 
The thesis ”how does the security look like” was chosen on my own initiative, 
becasue there is a great need to engeage small bussnies in leraning more about 
how information and networks should handle safely. Through a quantitative 
survey among small businsses a survey could be made of how small businsses 
handle their information and network environment. Using the results of the 
survey and the collection of facts, customer facts about how security should 
look like can be created för small businesses. To present facts in the best way, a 
web application was created. Working with the web application meant that a 
server was installed. As well as a website with HTML and CSS code. Scripts 
were created to generate unique data for the user (small businesses) At the 
end of the project, third party programs were able to analyze the web applicat-
ion and a test group evaluate the information and web application to provide a 
basis for further development. 

Keywords: Information Security, network Security, small business, pro-

prietorship, Python3, web server. 
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Terminologi 
Förkortningar 

 

HTML Hypertext Markup Language, webb-

standard för 

strukturering av webbsidor. 

Klient Kund, användare 

Tredjeparts Tredjepartsprogram, dataprogram an-

vänds som mellanhand, är varken 

server-sida eller klient-sida. 

URL Uniform Resource Locator, webba-

dress. 
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1 Inledning 
Examensarbete ”hur ser säkerheten ut” valdes på ett eget initiativ då jag upplever 

att det finns ett stort behov av att få ut information, om hur ett säkert nätverk ska 

se ut och hur man skyddar information på ett bra sätt.  

 

I Sverige finns det idag 1,1 miljoner verksamheter som kategoriseras som 

enskilda näringsverksamhet till små företag. I projektet studie visas det att det  

finns en viss okunskap och önskan på mer kunskap bland verksamheter.  

 

Genom att sätta upp en webbserver och skapa en webbapplikation. Kan nu 

verksamheter få tillgång till relevant data angående deras säkerhet och öka 

kunskapen.   

 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

I Sverige år 2017 fanns det 1 113 165 företag som klassas som enskild firma 

(enskild näringsverksamhet) till små företag [1]. Detta betyder att det finns 

många olika sätt att hantera information och hur desgingen kring nätverk ser ut. 

Genom en undersökning skall ge en statistik över hur informations- och nätverk 

säkerhet ser ut på verksamheter i Sverige idag.  

 

Genom att kunna skapa en plattform för att ge relevant information till 

verksamheter angående informations- och nätverssäkerhet kan verksamheter på 

ett enkelt sätt lära sig om hur information bör hanteras och hur ett nätverk bör se 

ut.     

 

1.2  Etiska aspekter  

Nätverk och internet ser inte ut på samma sätt som det har gjort tidigare. 

Enheter, mjukvaror och tjänster utvecklas ständigt och våra vanor och syn 

på internet har med stor sannolikhet förändras under åren.   

Idag kopplar vi upp allt från datorer till lampor mot internet och förlitar oss 

på att allt är säkert. Som privatperson har man information som bank, mail, 

sociala medier som man vill hålla hemligt på bästa sätt. Men verksamheter 

kan ha mer information som kunduppgifter, kontoutdrag, kontonummer 

m.m. till personer som ska lita på att det bevara på ett säkert sätt. Men vad 

händer när verksamheter inte vet vad ett säkert nätverk är, eller hur man 

bevara personuppgifter på ett bra sätt.   

  

Målgruppen som projektet riktar sig emot kanske man inte har en utbildning 

eller intresse för Informations– och nätverkssäkerhet. Det är en viktig 

anledning till att skapa en plattform som utan vinstintresse och på ett enkelt 

sätt kan ge kunskap till verksamheter.   
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1.2 Övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är undersöka hur säkerheten ser ut i verksamheter 

och skapa ett program som hjälper användare att ta fram relevant information 

kring deras Informations– och nätverkssäkerhet.  

1.3 Avgränsningar 

Följande avgränsningar kommer ske:  

 

• Allt fakta som har samlas in kommer inte kunna användas för att skapa 

unika data till användarna. Frågor kommer prioriteras efter svarsresultat 

som kommer i undersökningen.   

• Studien kommer att undersöka svenska verksamheter och därför finnas 

webbapplikationen tillgänglig på svenska.  

• Inget större fokus kommer att läggas på webbapplikationens utveckling i 

form av design. Istället kommer endast HTML och CSS att användas.   

 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

För att uppfylla det övergripandes syftet (kapitel 1.2) kommer en slutprodukt i 

form av en webbapplikation att skapas. Tillsammans med det övergripande syftet 

kommer projektet räknas som färdigt när följande uppnåtts:  

 

• En kartläggning av Informations– och nätverkssäkerhet har skett.  

• Relevant data har samlats in från undersökning och information skapas 

till användare.  

• Skript är skrivit med python3 

• Användaren kan skapa en unik text om sin säkerhet. 

• När användaren kan få den unika texten presenterad på ett bra sätt.  

 

1.5 Översikt 

Följande är beskriven av rapportens kapital:  

Kapitel 1 inledning -  beskriver bakgrunden till projektet hur ser säkerheten ut 

och förklarar vad det övergripande syftet och vad det finns för verifierbara mål 

med projektet.  

Kapitel 2 bakgrundsmaterial -  Här tas begreppet informationssäkerhet upp och 

en beskrivning av vad ett nätverk och vad som krävs för att nätverk ska vara 
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säkert. Har lyft några vanliga källor till informationssäkert upp. Samt en kort frå-

geställning om vad verksamheterna bör känna till.   

 

Kapitel 3 metod – Här beskrivs projektet tillvägagångssätt för att uppnå det över-

gripande syftet och de verifierbara målen. Projektet består av totalt 4 delar som 

ska bindas samman innan projektet är avslutat.  

Kapitel 4 konstruktion - Här beskrivs projektet tekniska del. En webbapplikation 

utvecklas, här presenteras det tekniska kraven och berättelse om hur användar-

gränssnittet ser ut och skripten i servern fungerar.   

Kapitel 5 undersökningsresultat – Här presenteras undersökningen resultat i en 

sammanfattning. I slutet av kapitel presenteras frågorna som kommer vara en del 

av webbapplikationens formulär som användaren ska fylla i.  

Kapitel 6 mättning och presentation – Här görs en mättning av webbapplikat-

ionen för att se om den håller kraven som har ställts på informationen och gräns-

snittet för användarna  

Kapitel 7 slutsats – Här sker en diskussion kring vad projektet har lyckas med, 

vad slutsatsen är och hur framtida arbeten kan se ut.   
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2 Bakgrundsmaterial 
I bakgrundsmaterial tas begreppet informationssäkerhet upp och en beskrivning 

av vad ett nätverk är och vad som krävs för att nätverk ska vara säkert. Samt en 

kortare analys av olika informationskällor som riktar sig till verksamheter och en 

kort frågeställning om vad verksamheterna bör känna till om informations– och 

nätverssäkerhet.   

2.1 Säkerhet 

I detta avsnitt beskrivs begreppet informations– och nätverkssäkerhet. 

2.1.1 Vad är informationssäkerhet 

Information kan förekomma i många former. Den kan tryckas eller skrivas på 

papper, lagras elektroniskt, överföras med post eller med elektroniska 

hjälpmedel, visas på film, eller yttras i en konversation [2]. Begreppet 

informationstillgångar används även för att beskriva den informationen som är 

viktig för verksamheten.  

 

Begreppet säkerhet menar Classon och Jacobsson [3, p. 73] är ett skydd mot 

olyckor, men också i ett sammanhängd av onda handlingar och illvilliga aktörer 

(t.ex brandväggar för att skydda dator mot angrepp). Säkerhet behöver man i alla 

miljöer, säkerhet i den fysiska miljön kan handla om brandsäkerhet eller lås. Till 

informationssäkerhet handlar säkerhet om att skydda information, dator, 

användare, nätverk. Genom att skydda sig med programvara och protokoll. 

  

2.1.2 CIA-triangeln 

När man analysera informationssäkerhet använder man en metod som kallas 

CIA– (Confidentiality, Integrity, availability). Kombinationen av dessa begrepp 

beskriver vad man vill uppnå när man implementerar skyddsmekanismer eller 

policys.  

 

Carlsson, Jacobsson [2] och Gollmann [3] beskriver tillsammans det tre 

begreppet på följande sätt:  

 

Konfidentialitet (eng. Confidentiality) eller sekretess – informationen ska inte 

vara tillgänglig för obehörig användning; endast jag bestämmer vilka som ska få 

del av den. Begreppet handlar om förebyggande av obefogat eller otillåtet 

avslöjande av information. På så vis är sekretess som begreppet starkt kopplat till 

personlig integritet (eng. privacy) 

 

Okränkbarhet (eng. integrity) eller riktighet, integritet - information får inte 

förändras på ett icke-godkänt sätt; ingen förändring får ske om jag inte vet om. 

Begreppet handlar om att förebygga av obefogad eller otillåten ändring eller 

modifiering av information. På denna här punkten finns det alltså en väsentlig 

skillnad i förhållande till begreppet personlig integritet. Rätten att bli lämnad i 

fred rymmer ju mycket mer än otillåten ändring av information.  
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Tillgängligt (eng. availability) - informationen får inte bli oåtkomlig för behöriga 

användare, utan jag måste alltid kunna komma åt informationen jag behöver. 

Tillgänglighet handlar om förebyggande av obefogat eller otillåtet undanhållande 

av information.  

 

Stallings menar att [4, p. 22] inom vissa säkerhetsfält behöver ytterligare begrepp 

användas för att prestera en komplett bild. Det två mest omtalade begreppen är 

spårbarhet och oavvislighet.  

 

Spårbarhet (eng. accountability) – Möjlighet att kunna spåra åtgärder och 

händelser till en viss användare och på detta sätt kunna hålla denne ansvarig för 

sina handlingar.   

 

Oavvislighet (eng. non-repudiation) – Skydd mot att avsändare eller mottagare 

av information i efterhand kan förneka åtgärd eller kännedom om åtgärd.  

 

2.1.2.1 Användning av begreppen 

Större verksamheter kan använda sig av ett ledningssystem för att planera, leda, 

genomföra, utvärdera och förbättra en verksamhet på ett systematiskt sätt [5]. För 

informationssäkerhet finns det ett ledningssystem och verksamheter kan välja att 

följa ett standar som ISO 27000 eller cobit 5. En del verksamheter behöver ett 

omfattade ledningssystem medan andra ett betydligt enklare. 

 

För mindre verksamheter som enskilda firmor kan det dock vara svårt att imple-

mentera ett ledningssystem. Detta då ett ledningssystem ställer krav på utbild-

ning, uppföljning och utvärdering [6]. Det är därför inte lönsamt eller effektivt 

för en mindre verksamhet att implementera ett ledningssystem.   

 

Istället bör mindre verksamheter använda sig av metodstöd [7] . Genom ett me-

todstöd kan verksamheter se över sina informationstillgångar och sätter upp egna 

krav och riktlinjer som policy och rutiner som passar verksamheten. Med hjälp 

av ett metodstöd kan en verksamhet analysera sina informationstillgångar och 

vilka mekanismer man använder för att säkra informationen. För att hitta brister 

i verksamheten kan en verksamhet bland annat göra en riskanalys. Genom en 

riskanalys kan man kategorisera om data är säkerhet eller osäkert. Samt vad 

skulle betyda för verksamheten om information blir förlorad. Men för att förstå 

hur man arbetar på detta sätt krävs att verksamheterna känner och kan analysera 

begreppen från CIA–tringeln.  

2.1.3 Hur ser ett nätverk ut 

Ett nätverk i ett hem eller i en verksamhet lokaler kallas för LAN som står för 

local area network. Hur ett nätverk ser ut fysiskt kan variera kraftigt beroende på 

vad verksamheten har för behov. Cisco [8] menar att när man bygger ett litet 

verksamhets nätverk är det två viktigaste enheterna switch och router. Men ett 

nätverk består även av fler enheter som datorer, mobiltelefoner, skrivare, trådlöst 
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internet, accesspunkter.  Verksamheten måste hitta en lösning som passar deras 

behov bäst.  

2.1.3.1  Hur skyddar man verksamheternas nätverk 

För en god säkerhetsteknik krävs det att 4 komponerar fungerar tillsammans 

menar Andersson [9] policy, mekanism, försäkran och incitament.  

 

En policy (policydokument) fungerar som ett ramverk för de riktlinjer och 

principer som ska gälla på företaget inom ett visst område. Policydokumenten 

kan gälla en rad olika områden [10] , till exempel en informationspolicy kan ge 

riktlinjer hur verksamheten vill att medarbetare ska arbeta med information, vart 

den ska lagras och hur tillgänglig den måste vara.  

 

En mekanism menar Andersson [9] kan vara hårdvara eller mjukvara som har 

valt att sätta in för att följa policyn. I en verksamhet kan det handla om att man 

har tillsatt ett kryptering program för att kryptera information som lagras på 

datorn, men det kan även vara en access control list eller skrivare som sätt in. 

 

Försäkran (eng. Assurance) är den tilliten du sätter i mekanismen [9]. Om en 

användare följer policyn kommer alltid mekanismen att sköta jobbet. Exempel 

kommer alltid informationen på datorn att krypteras när användaren stänger en 

fil, eller kommer alltid datorn att skriva ut på rätt skrivare.  

 

Incitament (eng. Incentives) man måste även motivera användare som 

underhåller mekanismen måste få för att göra sitt jobb menar Andersson [9].  

 

2.2 Information från internet 

Vad säger andra dokument och hemsidor om ämnet informations- och nätvers-

säker och hur förmedlar det man det till användarna.  

2.2.1 Dokument informationssäkerhet för småföretag 

MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har ett gratis informat-

ionsblad som heter ” informationssäkerhet för småföretag partiskt råd och rekom-

mendationer ” [11] . Dokumentationen tar upp skydd för datorer och mobiltele-

foner. Skydda affärsinformation och skydda förtag.  

I skydd för datorer och mobiltelefoner så tar dokumentationen upp användarna 

regelbundet ska uppdatera säkerhetsuppdateringar och även att man se över vad 

det är för typ av uppdateringar. Dokumentet tar även upp lite information angå-

ende skydd mot virus och hur man skapar ett starkt lösenord. 

Ett exempel där dokumentationen inte känns tillräcklig är bland annat när det tar 

upp molntjänster.  

 ” att använda molntjänster kan underlätta för dig som företagare, men innan du 

använder dem är det viktigt att du först gör en över lagd bedömning av för- och  
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nackdelarna.  

 

Om du sparar säkerhetskopior av affärkritisk information i ”molnet”  

förlorar du inte information om du till exempel skulle bli bestulen  

på din dator. För att vara helt trygg behöver du dock skydda både  

själva datorn och molntjänsten med starka lösenord. Ett alternativ  

till säkerhetskopior i molnet är att använda en extern hårddisk. ” [11, p. 12].  

 

Dokumentationen nämner att det finns för- och nackdelar men nämner inte vad 

det för- och nackdelar med att använda sig av molntjänst kan vara. 

 

Dokumentationen fortsätter sedan vidare med skydda ditt företag där man foku-

serar på att skriva om olika bedrägerier. 

Fördelen med dokumenten är att man lyfter några frågor angående beteenden som 

exempel ” Klicka aldrig på länkar som du får i e-post från okända eller oväntade 

avsändare.” Så dokumentationens uppmanar till bättre vanor. Men går inte in på 

djupet av frågorna.  

 

2.2.2 Verksamhet.se 

Verksamhet.se är en hemsida för samlad information från flera myndigheter. 

Hemsidans syfte är att göra det enklare för verksamheter att hitta information om 

att driva företag samt starta företag. 

Information man kan hitta om informations- och nätverssäkerhet är samma som 

dem man finner i dokumenten informationssäkerhet för småföretag av MSB.  

Det som skiljer hemsidan åt från dokumentationen är att den uppdateras ständigt 

vilket gör att den lyfter viktigt information om bland annat GDPR1. 

2.2.3 Tester för IT-säkerhet 

Vid webbsökningar kan man hitta många verksamheter som erbjuder någon form 

av tester där användare få fylla i några frågor och får tillbaka rätt och fel svar 

med en kort informationstext om vad man bör tänka på.  

 

                                                 
1 Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och 

friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter 



Hur ser säkerhet ut? – En bättre IT-säkerhet för alla små verksamheter 
Lisa Grenholm  2018-07-04 

8 
 

 

Figur 2-1: Exempel på användare test hämtat från IF.se 

 
 
 

Informationen från dessa tester är lätt att ta till sig, men informationen fokuserar 

mest på mänskliga beteenden och inte så mycket på mekanismer och policy.  Det 

finns även ett vinstintresse i dessa hemsidor då det säljer en tjänst eller vara som 

har med säkerhet att göra.  

 

2.3 Webbapplikation 

Webbapplikationer är ett samlingsnamn för de klient-server-mjukvara som kan 

nås genomanvändningen av en webbläsare.  

 

Webbapplikationer kan delas i moduler vilket består av en front-end och en back-

end. I denna form av struktur är front-end användargränssnittet för applikationen. 

HTML- och CSS-koden och JavaScript. Dvs. en hemsida medan back-end är den 

administrativa delen av webbapplikationen som servar och kod som användaren 

inte behöver tänka på.  

 

Figur 2-2: Hur en klient-servermodell funkar 
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2.3.1 Server 

En server är en dator som med hjälp av ett program kan bli en klient-server. Vilket 

betyder att klienten kan ansluta sig mot servern för att då tag på data [8].  

 

Bakom varje webbsida finns en så kallad webbserver, vars uppgift det är att 

hämta upp och tolka lagrade data och skicka denna information till de som 

besöker sidan. En webbserver kan vara uppbyggd på många olika sätt; den kan 

hantera ett stort antal mindre sidor på samma gång eller vara dedikerad till en 

enda krävande sida, den kan hanteraren HTML eller ett skriptspråk som PHP och 

ASP [12]. 

 

Apache: Apache är en programvara som körs på hårdvaran (servern). Apache är 

modulärt, vilket gör att man kan konfigurera det till att leverera precis de 

funktioner man behöver. Det är även mycket konfigurerbart vilket gör att det kan 

optimeras för många olika belastningsnivåer [12]. 

 

2.3.2 Skript 

Skript är ett program som används för att utföra uppgifter i andra program samt 

hjälper till att automatisera arbetsuppgifter som annars skulle utföras steg för steg 

av användaren. Skript tillför funktioner ibland annat webbläsare och på 

webbsidor menar IT-ord [13].  

 

Skript språket är det språket man väljer att skriva programmet i. Det finns tusen-

tals skriptspråk för olika ändamål, till exempel JavaScript, Perl, PHP och Python 

[13].  
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3 Metod 
I metod beskrivs hur projektet tillvägagångssätt för att uppnå det övergripande 

syftet och de verifierbara målen. Projektet består av totalt 4 delar som ska bindas 

samman innan projektet är avslutat.  

3.1 Faktainhämtning 

Projektet inleds med en större faktainsamling. Detta för att kunna få information 

om hur nätverk kan se ut, vilka tjänster som finns och vad som är säkerhet och 

osäkert i ett nätverk. Informationen ska användas bland annat för att skapa 

dokumenten till programmet men även för att kunna utforma bra frågor till 

undersökningen.  

 

3.1.1 Frågeställning efter teorin 

Efter att granska teorin kom följande frågeställning upp.  

• Har verksamheter en policy för hantering av säkerhet. 

• Känner verksamheter till lagar som styr över verksam samt information 

(exempel GDPR). 

• Känner användaren till hur hårdvaran och mekanismer ska skötas i verk-

samheten. 

• Känner verksamheter till CIA-tringels begrepp och betydelse. 

 

 

3.2 Undersökningsmetod 

För att undersöka hur små företags nätverk ser ut, utformas en kvantitativ 

undersökning för att få in en större grupp respondenter. Syftet med 

undersökningen är att alla branscher och anställningsformer ska kunna svara på 

frågorna i undersökningen. Enkätundersökningen fokuserade på en hög 

strukturerad frågeställning genom att ställda tydliga frågor samt ha slutna frågor 

som ja och nej svar. Alternativet vet ej fanns även med för det mer tekniska frågor 

som alla anställda inte eventuellt känner till. 

 

Avgränsningen i undersökningen är att företaget måste vara beroende av internet 

på ett eller annat sätt för att kunna få svara på frågor. Undersökningen riktar sig 

in på verksamheter i Sverige, detta gör att undersökningen endast tills tillgänglig 

på svenska. 

 

Målet med undersökningen är att få en statistik hur verksamheters 

nätverksdesignen, hur man hanterar information och säkerhet samt hur man 

upplever nätverket. För att fånga in respondera kommer ett kontaktnätverk att 

användas. Men en länk till enkäten kommer även att publiceras på forum på 

hemsidor som riktar in sig på företagare och Facebook grupper.  
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3.3 Testgrupp 

För att kunna göra en utvärdering på hur användarna upplever programmet. Till-

sätta en testgrupp på 3 personer för att kunna svara på frågor angående hur webb-

applikationen fungerar och upplevs samt om det anser informationen är relevant. 

Personen kommer i hemma miljö få testa webbapplikationen för att sedan via en 

kort intervju svara på frågor angående webbapplikationen och innehållet.   

3.4 Webbapplikationen 

Allt eftersom svar kommer in från undersökningens kan texterna till webbappli-

kationen skapas. En server ska även sättas upp för att fungera som en back-end 

till webbapplikationen.  

 

Mer om hur webbapplikationen fungerar i kapitel 4. 

Mer om frågeställning till webbapplikationen tas upp i kapitel 5.6. 
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4 Konstruktion 
I konstruktionen beskrivs projektet tekniska del. En webbapplikation utvecklas, 

här presenteras det tekniska kraven och berättelse om hur användargränssnittet 

ser ut och skripten i servern fungerar.   

4.1 Tekniska kravspecifikationen 

Denna tekniska kravspecifikation riktas mot webbapplikationen och inte texten 

som programmet ska innehålla. Syftet med webbapplikationen är att användarna 

ska på ett enkelt sätt kunna generera relevant information om vad de bör tänka på 

och hur de ska hantera sin Informations– och nätverkssäkerhet. Applikationen 

ska läsa in data som användaren matar in hemsidan om sin verksamhet och sedan 

generera tillbaka en information till användarens webbläsare.  

 

• Webbapplikationen skall fungera tillfredsställande i vanligt förekom-

mande webbläsare. Skall fungera I de vanligt förekommande versionerna 

av: Firefox, Opera, Chrome, Safari, Explore.  

• Webbapplikationen skall fungera i mobiltelefoner, surfplattor.  

• Den skall använda Python3  

• Den ska back-end som tar emot förfrågan från användaren.  

4.2 Systemskiss 

Webbapplikationen består av: 

1. Användargränssnittet som beskrivs i kapitel 4.3 

2. Webbservern som beskrivs i kapitel 4.4 

3. Python skriptet first-w och hsd-su beskrivs i kapitel 4.5 samt i bilaga b: 

Python skript  

 

4.3 Användargränssnittet 

Hemsidan är utformad med hjälp av HTML, CSS och med kod som ska fungera 

för alla webbläsare samt att hemsidan anpassas efter mobil och surfplatta. För att 

anpassa efter typer av enheter har olika stylesheet använts. Detta skapar man ge-

nom att använda sig av width och procent mått istället för pixel mått. För att an-

passa till mobiltelefoner och surfplattor har @media-regeln används i mediefrå-

gor för att tillämpa olika stilar för olika medietyper / enheter. 

 

All kod och information som bilder, typsnitt hämtas direkt servern och inga ex-

terna källor används. Detta för att hemsidans svarstid mot klienter ska vara kor-

tare.  
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Målet med hemsidan är användaren ska få en rapport. Detta gör användaren ge-

nom att fylla i ett formulär och trycker på ”skapa dokument” knappen på  

hemsidan. Detta gör att en förfrågan sänds till web.py som genererar tillbaka ett 

dokument. När användare får tillbaka sin data har användaren chansen att spara 

dokumentet till en PDF på datorn eller endast läsa webbläsaren. 

Figur 4-1: Översikt över webbapplikationens beståndsdelar 

 

 

4.4 Webbservern 

Webbservern är en Apache Server som använder sig av web.py för att ta emot 

data från formuläret. Servern sitter bakom en reverse proxy och brandvägg. 

4.5 Skriptet  

Python skriptet i webbapplikationen är uppdelad i 2 skript. All kod presenteras i 

bilaga B: Python skript.  

4.5.1 first-w  

Första scriptet first-w har som ansvar för att ta emot data från användaren som 

sänder det vidare till skriptet HSD-SU som ansvarar för att bygga ihop använda-

rens dokument. När klientens dokument är färdigs sänds det tillbaka frist-w som 

sänder tillbaka dokumenten till klients webbläsare.  
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Kod 4-5-1: First-w’s kod 

Import os 
import web 
 
urls = ( 
    '', 'sendform', 
    '/', 'sendform' 
) 
 
class sendform: 
    def POST(self): 
        userInput = str(web.data()).replace("&","\&")[2:-1] 
        formPath = os.popen("python3 /www/py/report.py %s" % userInput ).read()[:-1] 
 
        web.header("Content-Type", "text/html") 
        return open(formPath, 'rb').read() 
 
#Initiate WSGI script 
application = web.application(urls, globals()).wsgifunc() 

 

 

Förutom att ta emot och sända data, ansvarar även skriptet för att dela upp an-

vändarens data i en mer lätt läst text. Detta görs genom att använda en replace.  

4.5.2 HSD-SU 

Skriptet HSD-SU ansvarar för att analysera och skapa data till användaren baserat 

på det angiva svaret. För att bygga upp dokumentet som användare ska se i webb-

läsare hämtar HSD-SU in små moduler som bygger upp till en fil.  

För att skriptet skulle kunna läsa in text-moduler som använde sig av åäö var: 

funkade inte att endast ge att ” # -*- coding: utf-8 -*-” i toppen av skriptet utan 

när man öppnade och stänge filer behövdes även utf-8 informationen finnas med.  

Kod 4-5-2: För att filerna skulle kunna innehålla åäö 

readFile = io.open(lasFil, mode="r", encoding="utf-8") 

 

För att kunna skapa en unik fil till varje användare som skapar ett dokument an-

vänds modulen time. Detta gjorde att filnamn skapades med att namn på den mik-

rosekund som filen skapades på.  

Kod 4-5-3: För att skapa unika filer 

filNamn = "report_" + str(int(round(time.time() * 1000))) 

 

 

För skriptet ska kunna skriva text till filen skapades en funktion kallad skrivatext. 

Funktionen går ut på att läsa in (öppna) filerna för att sedan skriva till den och 

stänga den. 
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Kod 4-5-4: För att öppna och skriva till filerna.  

def skrivatext(lasFil, skrivFil): 
    readFile = io.open(lasFil, mode="r", encoding="utf-8") 
    texten = readFile.read() 
    readFile.close() 
 

 

 
    readFile = io.open(skrivFil, mode="a", encoding="utf-8") 
    readFile.write(texten) 
    readFile.close() 

 

 

Sista delen av skriptet är att läsa in vad användaren har uppgett för svar i formu-

läret och hämta in moduler som består av text. Detta gör skriptet genom att an-

vända en IF-stas.   

Kod 4-5–5: Skriva till filen  

for i in samladData: 
    if 'antal' in i[0]: 
        if 'enskildfirma' in i[1]: 
            bolag = 'enskildfirma' 
            skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
        elif 'etttillnio' in i[1]: 
            bolag = 'etttillnio' 
            skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
 

 

Genom att göra det på detta sätt behöver endast filer skapas i mappen /form/ vil-

ket gör att uppdatera texter och lägga till data.  

Figur 4-5–1: Hur textmodulerna lagras på servern  
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5 Undersökning 
Totalt deltog 35 personer i undersökningen. I detta kapitel sammanställs svaren 

från undersökningen och frågorna till webbapplikationen tas även fram med hjälp 

av resultat.  

5.1 Respondera 

Av de 35 personer som har deltagit i undersökningen så har det endast funnits 

verksamheter som klassas som enskild firma eller små företag (upp till 20 an-

ställda). Det var en jämn blandning mellan vilken befattning responderade hade 

i verksamheten. Flest responderade jobbade inom kultur, media och design och 

försäljning, inköp, makarandsförning. 

Figur 5-1 Deltagarna arbetade i en (Antal anställda på verksamhet): 

 

Figur 5-2: responderas arbetsroll: 

 

10-20; 5

1-9; 14

Enskild firma; 16

Anställd; 43%

Ägare/chef/ledare; 
57%
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5.2 IT-miljö hos verksamheterna 

För att få rätt inblick i hur nätverk designen ser ut var frågor utformande för att 

vem som helst skulle kunna besvara och ge värdefull information. IT-miljö foku-

serar på frågor kring hur nätverket ser ut, vart är befinner sig verksamheters nät-

verk och vem är ansvarig för nätverket och dess IT lösningar.  

Figur 5-3: Vart har verksamheten sitt nätverk: 

 

 

Figur 5-4: Vem satt upp nätverks och IT-lösningarna: 
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Figur 5-5: Vem ansvarar för nätverket: 

 

 

5.2.1 Svar från Enskilda firmor 

Majoriteten av det enskilda firmorna befann sig på sitt eget hemmanätverk som 

delas med familjemedlemmar. Ett standarlösenord som följde med routern an-

vänds för att koppla upp datorerna mot internet och man har inte ett gästnät-

verk. Det är ingen professionell kompetensen som ansvara för nätverket. Vilket 

betyder att om något i nätverket skulle gå sönder, eller att man upptäcker virus 

är det verksamheten själva som får åtgärda det eller vända sig till en bekant el-

ler vän med IT-kunskaper. Det är även verksamheten själva som har designat 

nätverket. Datorn man har köpt in till verksamheten används även i privatbruk. 

Det råder även stor osäkerhet kring om familjemedlemmar kan komma åt verk-

samhetens information via nätverk eller dator. Via en fråga om vad man använ-

der sig av för IT-tjänster inom verksamheten. Säger nästa lika många ja som nej 

till att man har säkerhetskopiering. Men molntjänster som Dropbox och Google 

drive använder nästa alla. 
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Figur 5-6: Vilka IT-lösningar används av verksamheten (Enskild firma): 

 

5.2.2 Svar från små verksamheter 

För verksamheter som har mellan 1–20 anställda befinner man sig oftast i före-

tagslokal. Hur gästnätverket ser ut kan variera mellan verksamheterna. En del 

har ett öppet nätverk, medan andra inte har något gästnätverk för någon. Det 

flesta verksamheter har inte tillgång till en kundtjänst eller.  

 

Figur 5-7: Vilka IT-lösningar används av verksamheten (Små verksamheter): 
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5.3 Hårdvara och policy 

Använder sig verksamheterna av policy och vilken hårdvara används av verk-

samheten?  

5.3.1 Svar från enskilda firmor 

På enskilda firmor används inte en nätverks policy eller en informationssäkerhets 

policy. 

Figur 5-8: Används en lösenordspolicy av verksamheten: 

 

Figur 5-9: Finns det policy hur verksamheten ska hantera information– och 

nätverkssäkhet: 

 

5.3.2 Svar från små verksamheter 

Det små verksamheterna i denna undersökning hade inte alla anställda tillgångar 

till en egen dator. En del verksamheter kunde arbeta hemifrån. Hur fördelning 

med konton såg visade varierande resultat. Om Lösenordpolicy och informat-

ionssäkerhets policy finns varierade mellan verksamheterna. 
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Figur 5-10: Delar anställda på inloggningsuppgifter till något system? 

 

Figur 5-11: Finns det policy hur verksamheten ska hantera information– och 

nätverkssäkhet: 

 

 

Figur 5-12: Används en lösenordspolicy av verksamheten: 
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5.4 Personuppgifter 

Hur verksamheter bevara personuppgifter varierar. Nästan alla verksamheter an-

vänder sig på flera sätt. Kunder kommer även i kontakt med verksamheter på 

flera olika sätt. Detta visar att det finns många ställen där information sparas och 

förmedlas. Hur man ser förändring av data kan variera kraftigt då alla verksam-

heter inter ser vem som har tagit emot, läst eller ändrat data.  

Figur 5-13: Vart bevarar verksamheten personuppgifter: 

 

Figur 5-14 Hur kommer kunder kontakt med företaget: 
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Figur 5-15 Ser man vem som har tagit emot, läst eller ändrat data: 

 

5.5 Upplevelse 

För att avsluta undersökningen fick det responderande svara på frågor angående 

hur det upplevde nätverket. Det fick även poängsätta sina kunskaper inom IT 

mellan 1–10 där 1 var dålig kunskap om it och att man behöver mycket stöd. 10 

var att man kunde klara mer avancerade problem.  

 

Det större verksamheterna ansåg att verksamheten hade god säkerhet, medan 

enskilda firmor hade råkat ut för virus m.m. på datorn.  

Det flesta önskade att man hade mer kunskaper om säkerhetsfrågor samt att man 

skulle vilja förbättra IT-miljön till verksamheten. 

Figur 5-16 Önskar du att du hade mer kunskaper om information– och nätverkssäkhet: 
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Figur 5-17 Hur skulle du poängsätta dina IT-kunskaper: 

 

5.6 Frågor till webbapplikationen 

För att kunna skapa ett bra formulär till hemsida skapades en frågeställning som 

beskriver vilka frågor som kommer finnas. Vilka alternativ användaren kan välja. 
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Information: Kunna hänvisa till GDPR hemsida om vad hur personuppgifter 

ska hanteras samt ge information om vad som räknas som en personuppgift. 

Syfte: Kunna hänvisa användare till en säker användning av personuppgifter, 

vilket lag och CIA-tringeln kräver.  

Vart kommer verksamheten att lagra 

personuppgifter, känsliga uppgifter 

och övrig information 

Molntjänster, Lokalt, Egen server 

Information: Beskriva fördelar och nackdelar med olika typer av lagring och 

vad det är för innebörd på informationen, data och vilka ekonomiska aspekter 

det finns med det olika. 

Syfte: Ge användare förförståelse vad lagering har för betydesle för verksam-

heten och vad det har för     

Vilka enheter använder verksam-

heten? 

Router, Switch, Server, Dator, access-

punkter, hub 

Information: Beskriva hårdvara och vad enhetens syfte i nätverket är. Detta för 

att användare ska få en bättre bild av hur hårdvaran funkar och vilka hot det 

finns och hur man förbättrar hårdvaran eller vanor kring hårdvaran.  

Syfte: Tipsa om hur man säkrar enheterna för att försträcka CIA-tringeln.  

Använder verksamheten en lösenord-

policy? 

Ja Nej 

Information: Beskriva vad en policy är och hur den funkar. Samt tipsa om vad 

som är ett bra lösenord, hur ofta man ska byta lösenord och vad man ska tänka 

kring lösenord.  

Syfte: Genom att försträcka lösenordpolicy och lösenord i verksamheten kan 

man försträcka CIA-triangeln.  
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6 Resultat och mättningar 
Webbapplikationen publicerades under ett eget domännamn på http://gren-

holm.me. I detta kapitel presenteras användargränssnittet ur en webbläsare samt 

resultat från mättningar av hemsidan.  

6.1 Användargränssnittet 

Resultat av användargränssnittet i en webbläsare.  

Figur 6-1: Index sida (startsida) 

Figur 6-2: I formuläret 
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Figur 6-3: När användare har skapat ett dokument 

 

 

Figur 6-4: Om användaren laddar ner PDF eller skriver ut 

 

 

6.2 Tester av hemsida 

Genom att använda tredjeparts program PSI (PageSpeed Insight) från Google 

kunde hemsidan testat både för mobil version och webbversion. Följande var re-

sultaten.  
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6.2.1 Webb test 

Enligt PSI:s beräkning krävs 2 tur-och-returomgångar som blockerar renderingen 

och ~7 resurser (0,4 MB) för att läsa in sidan. Medianvärdet för en sida är 4 tur-

och-returomgångar och ~89 resurser (1,3 MB). Färre tur-och-returer och färre 

byte innebär snabbare sidor. 

Resultat av hemsidan var 88 av 100 vilket betyder att hemsidan god optimering.  

För att ge en snabbare sida menar Google att man bör:  

• Optimera bilder 

• Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll 

ovanför mitten 

• Utnyttja cachelagring i webbläsare 

• Minifiera CSS 

 

6.2.2 Mobil test 

Enligt PSI:s beräkning krävs 2 tur-och-returomgångar som blockerar renderingen 

och ~6 resurser (0,2 MB) för att läsa in sidan. Medianvärdet för en sida är 4 tur-

och-returomgångar och ~75 resurser (1 MB). Färre tur-och-returer och färre byte 

innebär snabbare sidor. 

Hemsidan har en inläsnings tid på 3 sekunder via en mobil anslutning. Vilket ger 

ett resultat på 78 av 100. Detta då större objekt som CSS kod och bilder har större 

påverkan på en sämre anslutning. För att ge en snabbare sida menar Google at 

man bör:  

 

•  Optimera bilder 

• Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll 

ovanför mitten 

• Utnyttja cachelagring i webbläsare 

 

6.3 Testgrupp 

Testgruppen består av 3 personer som har en enskild firma. Det fick under en 

halv timme testa hemsidan och svara på frågor. Testgruppen fick svara på frågor 

angående användargränssnittet, formuläret och frågorna samt information i do-

kumentet. Se bilaga A för alla testsvar från testgruppen.  

6.3.1 Användargränssnittet 

Summering: Hemsidan hade en enkel design, färgerna kändes väldigt neurala. 

Fanns dock inget som drog uppmärksamhet till sig heller. Hade gärna får vara 

mer informationen på hemsidan som kontakta, eller en om sida för att väcka lite 

mer intresse i hemsida. En annan nackdel var att man inte kunde gå in via www. 

Utan endast http://.  
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6.3.2 Formuläret 

Summering: Det fanns inte så många frågor. Vilket är både en för- och nackdel. 

Skönt att man inte behöver inventera så mycket tid i att svara på frågor. Det var 

lätt att förstå vad man skulle göra. Man vill dock gärna ha mer val om vad man 

kan göra i ett nätverk, hur man går tillväga för att uppdatera nätverket.  

 

6.3.3 Dokumentet 

Summering: För att vara få frågor var det mycket information. Texten var lite 

svår att läsa i en dator som hade bredd skärm. PDF var lite krånglig att spara hade 

gärna haft en hämta direkt knapp. Bra att stycken var avdelade så att man lätt kan 

läsa texten.  

 

Lärde du dig något?  

Summering: Ja, det fanns mycket information och för- och nackdelar med olika 

tjänster är inget man kanske reflekterar över. En del information känner man igen 

sedan tidigare men samtidigt aldrig fel att repetera sig en gång.  
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7 Slutsats 
Efter att undersökningens svarens sammanställds kunde slutsatsen dras att 

mindre verksamheter har en viss okunskap om informationssäkerhet och hur man 

ska hantera och skydda ett nätverk. En del verksamheter saknar mekanismer, 

policy och saknar motivationen till att underhålla mekanismer. Detta leder till att 

verksamheternas information inte uppfyller CIA-triangelns ändamål.   

 

7.1 Summering av projektet  

Början av projektet låg fokus på att samla på mycket fakta om just säkerhet. Detta 

ledde till en bra förståelse över mekanismerna och policy som kan finnas i ett 

mindre verksamhets nätverk. När man sedan jämförde det med faktainsamling 

kunde det viktigaste frågorna ringas in.  

   Undersökningen ledde till en utökad förståelse för hur nätverksdesignen på 

verksamheter ser ut och hur deras kunskaper angående ämnet är. Genom 

undersökningen kunde frågor till webbapplikationen skapas.   

    Ett mål var att webbapplikationen skript var att det skulle bestå av pyhton3 

även att det skulle finnas en back-end detta mål fanns för att göra projektet skulle 

gå att relatera till programmets kurser. För att uppnå dessa mål installerades en 

webbserver med ett ramverk web.py som gör det möjligt att köra Python skript 

över servern. I skriptet som skapades går ut på att hämta in data från formuläret 

och sedan köra det igenom några IF-satser generera ett dokument till 

slutanvändaren.  

    Genom att anpassa html, css mot kunde webbapplikationen fungera på alla 

enheter och i det vanligaste webbläsare. Detta gör att hemsidan uppleves mer 

professionell, samt att genom presentade tester kunde hemsidan modifieras för 

att gå snabbare att hämtas till webbläsaren.  

     Efter att testa webbapplikationen mot en testgrupp kunde syftet med projektet 

att ”undersöka hur säkerheten ser ut i verksamheter och skapa ett program som 

hjälper användare att ta fram relevant information kring deras informations– och 

nätverkssäkerhet.  ” var uppnått.  

 

7.2 Utveckling av hemsida 

Projektet hemsida valdes att lägga ut under egen domän-namn samt serveranled-

ningen bakom detta var att detta gör att inte finns något kostnadsfråga efter att 

projektet är avslutat. Samt att utveckling av hemsidan ligger i ett större intresse 

då den befinner sig under mitt namn.  

Efter att testerna hade sammanfattats och kommit tillbaka visade det att det fanns 

några åtgärdspunkter krav i webbapplikationen. Testarna ville bland annat ha in-

formation om hur man kan lägga till tjänster och enheter i ett nätverk och vad 

man ska tänka på då. Man ville även att PDF-filen skulle ladda hem direkt istället 

för att öppnas i en ”skriva ut” sida.  

Google testerna ställde även några krav på att hemsidan skulle förbättras genom 

att komprimera hemsidan bättre.  
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7.3 Framtida arbete 

Denna studie väckte många intressanta frågor kring informations– och nätverks-

säkerhet. Det finns fler studier angående säkerhetsfrågor på en eller några få verk-

samheter men få kvantitativa studier angående ämnet. Varför väljer en del verk-

samheter att inte prioritera säkerhetsfrågor medan andra gör det. Att göra en 

större kartläggning av hur vanor och kunskap ser ut kan bidra till utveckling av 

bättre information och skapa bättre tekniker och plattformar för verksamheter.  
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Bilaga A: Testgruppens svar  
 

Namn: Testperson 1 den 25 maj 2018 

Fråga: Svar: 

Hur upplevde du hemsi-

dan design? 

Enkel design, tycker om färgen.  

Hur upplevdes sidan i 

mobilen?  

Hemsidan anpassades sig bra för både telefon och 

surfplatta 

Hur upplevdes formulä-

ret på hemsidan? 

Formuläret var enkelt att fylla i, var lite text att läsa 

innan och kanske jättetydligt vad en del frågor inne-

bär.  

Hur upplevdes inform-

ationen man fick till-

baka efter man fyllt i 

formuläret?  

Informationen var bra, roligt att den var anpassad. 

En den grejer kan man redan, men samtidigt bra att 

repetera. Designen var även enkel och stilren här 

vilket gjorde det lätt att läsa.   

Vad kan bli bättre med 

hemsidan, formuläret? 

(webbapplikationen?)  

Skriva ut funktionen var lite dålig, knappen hade 

gärna fått vara snyggare. Även att dokumenten heter 

något när man laddare ner det hade varit bättre. För-

klarningar av en del begreppen i formuläret på hem-

sidan.  

Vad kan bli bättre med 

texten i informationen.  

Kanske att man kan välja om man vill ha mer avan-

cerad text eller lätt läst text.  

 

Namn: Testperson 2 den 25 maj 2018 

Fråga: Svar: 

Hur upplevde du hemsi-

dan design? 

Fin, inte så många under rubriker.   

Hur upplevdes sidan i 

mobilen?  

Bara bra. 
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Hur upplevdes formulä-

ret på hemsidan? 

Var rätt enkelt att förstå vad man skulle göra.   

Hur upplevdes inform-

ationen man fick till-

baka efter man fyllt i 

formuläret?  

Det var rätt mycket information. Men informat-

ionen i sig var bra.    

Vad kan bli bättre med 

hemsidan, formuläret? 

(webbapplikationen?)  

Mer rubriker, lite mer information om projeket och 

syftet bakom programmet.   

Vad kan bli bättre med 

texten i informationen.  

Vet inte.   

 

 

Namn: Testperson 3 den 28 maj 2018 

Fråga: Svar: 

Hur upplevde du hemsi-

dan design? 

En simpel design så inte var svår att förstå.    

Hur upplevdes sidan i 

mobilen?  

Hemsidan i mobilen anpassade sig bra, kanske lite 

svårt att trycka på menyn om man har tjocka fingrar.  

Hur upplevdes formulä-

ret på hemsidan? 

Det fanns inga svårigheter med att förstå hur formu-

läret fungerade. Frågorna kändes även relevanta.   

Hur upplevdes inform-

ationen man fick till-

baka efter man fyllt i 

formuläret?  

Mycket information, var roligt att läsa. Mycket man 

inte tänker på så finns mycket i texten kan ta till sig.     

Vad kan bli bättre med 

hemsidan, formuläret? 

(webbapplikationen?)  

Hade varit intressant om man fick lära sig mer om 

hur man sätter upp olika tjänster och enheter på ett 

bra sätt.  

Vad kan bli bättre med 

texten i informationen.  

Hade varit roligt med fler länkar i dokumentet så att 

man kan fördjupa sig mer.    
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Bilaga B: Pyhton skript   
 

Skript: First–w  

 

import os 
import web 
 
urls = ( 
    '', 'sendform', 
    '/', 'sendform' 
) 
 
class sendform: 
    def POST(self): 
        userInput = str(web.data()).replace("&","\&")[2:-1] 
        formPath = os.popen("python3 /www/py/report.py %s" % userInput 
).read()[:-1] 
 
        web.header("Content-Type", "text/html") 
        return open(formPath, 'rb').read() 
 
#Initiate WSGI script 
application = web.application(urls, globals()).wsgifunc() 

 

 

 

Skript: HSD-SU  

#!/usr/bin/python3 
# -*- coding: utf-8 -*- 
import sys 
import os 
import io 
import time 
 
def skrivatext(lasFil, skrivFil): 
    readFile = io.open(lasFil, mode="r", encoding="utf-8") 
    texten = readFile.read() 
    readFile.close() 
 
    readFile = io.open(skrivFil, mode="a", encoding="utf-8") 
    readFile.write(texten) 
    readFile.close() 
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userInput = sys.argv[1].split("&") 
samladData = [] 
for i in userInput: 
    samladData.append(i.split("=")) 
 

filNamn = "report_" + str(int(round(time.time() * 1000))) 
htmlFil = "/www/" + filNamn + ".html" 
pdfFil = "/www/" + filNamn + ".pdf" 
 
touch = open(htmlFil, 'w') 
touch.close() 
skrivatext("/www/form/header.html", htmlFil) 
bolag = "" 
 
for i in samladData: 
    if 'antal' in i[0]: 
        if 'enskildfirma' in i[1]: 
            bolag = 'enskildfirma' 
            skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
        elif 'etttillnio' in i[1]: 
            bolag = 'etttillnio' 
            skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
 
    if 'plats' in i[0]: 
        skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '_' + bolag + '.html', htmlFil) 
     
    if 'personuppgift' in i[0]: 
        if 'pj' in i[1]: 
            skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
        elif 'pn' in i[1]: 
            skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
     
    if 'tjanst1' in i[0]: 
        skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] +'.html', htmlFil) 
 
    if 'tjanst2' in i[0]: 
        skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
 
    if 'tjanst3' in i[0]: 
        skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
         
         
         
    if 'enheter1' in i[0]: 
        skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] +'.html', htmlFil) 
 
    if 'enheter2' in i[0]: 
        skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
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    if 'enheter3' in i[0]: 
        skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
 
    if 'enheter4' in i[0]: 
        skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
 
    if 'enheter5' in i[0]: 
        skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
 
    if 'enheter6' in i[0]: 
        skrivatext('/www/form/' + i[0] + '_' + i[1] + '.html', htmlFil) 
     
         
     
 
skrivatext("/www/form/footer.html", htmlFil) 
 
print(htmlFil) 
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Bilaga C: Undersöknings svar 
Responderande: 
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Hur ser IT miljö ut på hos enskilda firmor 
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8; 54%
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Hur ser verksamhetens nätverk ut?

Nätverket är ett hemmanätverk
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Nej
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verksamheten?

ja

nej

Ja, dator används även för
privatbruk
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VII 
 

 

IT-miljö hos verksamheterna hos små verksamheter 

 

 
 

 

1; 6%

6; 38%

9; 56%

Kan familjemedlemmar komma åt personuppgifter 
eller dokumentation via nätverket eller datorn? 

ja

Nej

Osäker

16; 84%

3; 16%

Hur ser verksamhetens nätverk ut?

Nätverket befinner sig i
företagslokal.

Nätverket befinner sig på
etthemmanätverk, nätverket
användsäven för privatbruk
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VIII 
 

 

 

8,2; 35%

5; 21%

5; 22%

5; 22%

Finns ett gästnätverk?

Ja, med lösenord

Ja, ett öppetnätverk för gäster

Samma nätverk som för
anställda

Nej

0 2 4 6 8 10 12

En konsult

En vän eller bekant med IT-kunskaper

Verksamheten själv

Vet ej

Vem är det som ansvar för företags nätverk?

Vem är det som ansvar för företags nätverk?
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IX 
 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

En konsult

En vän eller bekant med IT-kunskaper

Verksamheten själv

Vet ej

Vem är det som har satt upp nätverket och 
företagslösningarna?

Vem är det som har satt upp nätverket och företagslösningarna?

11; 58%

8; 42%

Kan anställda arbeta hemifrån? 

ja

nej
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X 
 

 

 
 

13; 69%

1; 5%

5; 26%

Finns alltid nätverk tillgängligt när det behövs?

ja

nej

delvis

12; 63%

7; 37%

Finns alltid information tillgängligt när det 
behövs?

ja

Nej
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XI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Molntjänster för lagring (googel drive, dropbox)

VPN

VLAN

Egen serverlösning

Trådlöst internet

Antivirus

Brandvägg

Mail (outlook, gmail eller egen mail)

Webbhotell

Virtuell Privat Server (VPS)

Backup/säkerhetskopiering

Kryptering

Telnet eller SSH

Vilka tjänster används

vet ej nej Ja

8,2; 35%

15; 65%

Har anställda tillgång till en kundtjänst eller helpdesk 
vid problem med enheter eller nätverk?

Ja

nej
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XII 
 

 

Hårdvara och policy hos små verksamheter 

 

 

7; 37%

4; 21%

8; 42%

Delar anställda på inloggningsuppgifter till något 
system? tex. mail, datorer.

Ja

En del system delar
verksamheten
inlogginsuppgifter till

Verksamheten har separa konto
till alla anställda

8; 42%

11; 58%

Har alla anställda en egen jobbdator?

Ja

nej
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XIII 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12; 63%
3; 16%

4; 21%

Får anställda koppla upp egna enheter på nätverket? 

Ja

Nej

Anställda får ansluta till
gästnätverket

9; 47%

0; 0%

10; 53%

Används en lösenordspolicy av verksamheten?

Ja

Ja, med tidsbestämda lösenord

Nej
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Hårdvara och policy hos enskilda firmor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9; 47%

7; 37%

3; 16%

Finns det policy hur verksamheten ska hantera 
information- och nätverkssäkerhet? 

Ja

Nej

Vet ej

1; 6%

0; 0%

15; 94%

Används en lösenordspolicy av verksamheten?

Ja

Ja, med tidsbestämda
lösenord

Nej
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XV 
 

 

Hantering av personuppgifter (gemensam) 

 

 
 

2; 15%

11; 85%

Finns det policy hur verksamheten ska hantera 
information- och nätverkssäkerhet? 

Ja

Nej

11; 33%

11; 32%

12; 35%

Har verksamheten anpassat sig efter gdpr?

Ja

Nej

Vet ej
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XVI 
 

 
 

Hur upplever du nätverket idag: (gemensam) 

 

8; 23%

16; 46%

11; 31%

Ser man vem som har tagit emot, läst eller ändrat 
data? t.ex bokningar, mejl, dokument.

Ja

Nej

Vet ej

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Via mail

Via telefon

Via besök

Via hemsida

Via sociala medier

Hur kommer kunder kontakt med företaget?

antal
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XVII 
 

 

 

 

24; 71%

10; 29%

Anser du att verksamhets nätverk är säkert?

Ja

Nej

15; 44%

19; 56%

Har nätverket eller datorer någon gång varit utsatt 
för virus eller angrepp?

Ja

Nej

22; 69%

10; 31%

Anser du att information som personuppgifter och 
känslig information är säkra i nätverket? 

Ja

Nej
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XVIII 
 

 

 
 

28; 80%

7; 20%

Önskar du att du hade mer kunskaper om 
information- och nätverkssäkerhet? 

Ja

Nej

23; 66%

12; 34%

Önskar du att du hade mer kunskaper om 
information- och nätverkssäkerhet? 

Ja

Nej


