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Abstract 

 
 

 
 

Computers together with Internet have been 
growing enormously, during the last decade and 
the area of information technology has been 
growing in the same speed. As long as the 
surrounding environment evolves, the business 
models must within the IT-area, keep the same 
pace. So, how do business corporations handle 
this change to attract customers? How do the 
dominant business models look like? In many 
cases, they are apparently much the same. But 
what differences can we see and what areas can 
be improved? 
 
We have showed that the IT area isn’t just one, it 
consist of several segments. These segments are 
pretty different but can still in many ways use 
similar business models. To have a chance to 
explore existing dominant business models, we 
decided to simplify existing models. The result of 
our simplified model showed that “a packaged 
solution” is one business model that companies 
utilize in large extent. We could also confirm that 
education is something that has been left behind. 
(This was confirmed already 2002 by M. 
Gustafsson and C. Heed). If companies have the 
possibility to integrate education in their existing 
models, they could attain much greater market 
shares. 
 
This work will show what segments information 
technology consists of and which kind of 
dominant business models that is in use. It will 
also provide knowledge for further examinations, 
which we also see as necessary. 
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Sammanfattning 

 
 

Under det senaste decenniet har datorer och 
Internet, kraftigt vuxet i omfattning. 
Informationssäkerheten har ökat och samtidigt 
som omgivningen utvecklas runt den, måste även 
affärsmodellerna utvecklas för att hålla samma 
takt. Så, hur hanterar företag situationen, för att 
fortsätta locka till sig kunder? Hur ser de 
dominerande affärsmodellerna ut? I många fall, 
ser de ut på liknande sätt men vad finns för 
skillnader och vilka områden kan utvecklas?  

Vi har i arbetet visat att informationssäkerhet 
består av fler olika segment. Dessa segment ser 
ganska olika ut men kan i stor utsträckning 
använda sig av liknande affärsmodeller. För att 
kunna utforska befintliga, dominerande 
affärsmodeller, beslutade vi att göra en förenklad 
modell. Resultatet blev att affärsmodellen 
”Paketlösning” sågs som en dominant modell. 
Samtidigt insåg vi att utbildning är något som 
kommit en bit efter. (Vilket också bekräftats i ett 
tidigare arbete från 2002, skrivet av M. 
Gustafsson och C. Heed). Om företag skulle 
integrera utbildning som en affärsmodell, ser vi 
en möjlighet att kunna ta nya marknadsandelar.  

Detta arbete kommer att visa på vilka olika 
områden som finns inom informationssäkerhet 
och vilka dominerande affärsmodeller som finns. 
Arbetet kommer även att ge en grund för fortsatt 
forskning, vilket vi ser att det behövs.  

 
Nyckelord:  
Affärsmodeller 
Informationssäkerhet 
IT-säkerhet 
Administrativ säkerhet 
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1 Inledning  

                                                                                                                                        

Denna uppsats har varit en lång och arbetsam process. Vi har mötts av flertalet 
motgångar, trots det, har detta varit en lärorik period som utvecklats oss som 
människor. Uppsatsen hade kunnat genomföras på flertalet olika sätt men de 
motgångar som drabbats oss på vägen har påverkat utgången för uppsatsen. Att vi 
inte helt varit medvetna om vad vi studerat från början har varit tydligt. Det har tagit 
lång tid att komma underfund om vad vi egentligen såg som ett problemområde och 
hur vi skulle komma fram till ett genomarbetet svar. Då vi inte från början helt var på 
det klara med vad vi ville ha sagt, har detta lett till att otalet böcker blivit lästa och 
mängder med sidor har skrivits för att i slutändan inte alls ha något med denna 
uppsats att göra. Såhär i slutet av uppsatsen kan vi ändå se att det är lite av tjusningen 
med hela arbetsmomentet. Vi har i och med detta fått en god kunskap inom flera 
områden som inte berört det vi kommit fram till.  

Vi anser att denna uppsats inte har det djup vi önskat då vi inte haft möjlighet att 
göra fler och djupare intervjuer samt att vi inte haft tillgång till all data våra 
fallföretag besitter. Det vi ser som det huvudsakliga resultatet med denna uppsats är 
att den ska kunna ge en grund för fortsatt forskning. Det mest intressanta området 
som vi ser det, skulle vara att följa upp de affärsmodeller som vi finner dominanta. I 
vilka marknadssegment finns det störst potential för att utveckla nya modeller?  
 
Vårt intresse för detta arbete har sitt ursprung i att, under det sista decenniet har den 
tekniska utvecklingen i avseende på datorer och Internet näst intill exploderat. I 
samma takt som denna utveckling har det blivit viktigare att skydda information. 
Människan förmedlar idag, i allt större utsträckning sin information elektroniskt och 
det gör att området för informationssäkerhet har ökat. Företag investerar i området, 
bl.a. för att minimera risken av information på något sätt stjäls och för att inte hamna 
i underläge gentemot sina konkurrenter. I slutänden handlar det om att säkerställa 
lönsamheten men även den fortsatta existensen.  
 
Uppsatsen kommer inledningsvis förklara vikten av att skydda information. Var efter 
den kommer att behandla informationssäkerhetsområdet, för att sedan på olika sätt 
att presentera befintliga, dominerande affärsmodeller inom området för 
informationssäkerhet.  
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2 Bakgrund 

                                                                                                                                        
 

Detta kapitel kommer att beskriva bakgrunden till problemområdet i uppsatsen. Den 
ska ge en utgångspunkt till varför det är viktigt att skydda sin information och vad en 
affärsmodell har för betydelse. Tanken med denna bakgrund är att läsaren ska få en 
helhetsbild av området innan vi analyserar det.  
  

2.1 Information som en produktionsfaktor 

2.1.1 Vad är information? 

I uppsatsen kommer information att räknas som värdet av den kommunikation som 
förmedlas mellan olika parter. Information kan förmedlas på olika sätt t.ex. i skriven 
text, tryckt information, cd-skivor, e-post samt tal över telefon/internet.1 Information 
är ett inte helt lätt begrepp att förklara men sammantaget är det något som förmedlas 
eller sparas i någon form för att förhoppningsvis komma till användning. 

 

2.1.2 Värdet av information 

Information har kommit att nämnas som ett alltmer intressant ämne vad det gäller 
värdet inom ett företag och i olika organisationer. Värdet kan vara både innehållet av 
informationen och hur den förmedlas. Det betyder att rätt information ska nå fram till 
rätt personer i rätt tid. Blir informationen korrekt förmedlad, d.v.s. att den kommer 
fram i rätt tid, till rätt mottagare och utan att förvanskas skapas värde i form av att 
personer kan agera utifrån rätt förutsättningar. D.v.s. ett värde uppkommer då 
personer kan använda informationen till något. Informationen behöver dock inte 
alltid ha något större värde i sig. T.ex. kan det handla om nyhetsvärde så som 
skvaller. För många människor är det inget värde alls i denna information, (givetvis 
beroende utifrån mottagaren av informationen), men samtidigt vill människor inte 
höra gårdagens nyheter/skvaller utan någonting nytt. Därför är det viktigt med 
information till rätt personer, i rätt tid och till rätt plats.2 
 
 
 

1 SIS, Lis-projektet, Informationssäkerhet, nyckeln till nya affärer, 2001 
2 SIS, Lis-projektet, Informationssäkerhet, nyckeln till nya affärer, 2001 
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Skillnaden av rätt och fel information kan vara skillnaden mellan vinst och förlust för 
ett företag. För att ge ett exempel på värdet av information kan vi se till de 
börsnoterade företagen i USA där värdet som rör immateriella tillgångar på tjugo år 
ökat från fyrtio till sjuttio procent.3 Detta är en markant ökning som visar på att 
informationen värdesätts mer idag än den gjorde tidigare. 
 

2.1.3 Hantering av information 

Att informationshanteringen sköts på ett säkert sätt är en mycket viktig del i ett 
företags dagliga verksamhet men också hur den förmedlas. Med en effektiv 
informationshantering kan en selektion av informationen göras och på så sätt behöver 
inte onödig information förmedlas. T.ex. kan ett företags anställda själva ansvara för 
om de behöver kommunicera någon information vidare. Alla i organisationen kanske 
inte behöver få reda på innehållet i det e-mail du nyss fick till dig, om detta inte 
medför något värde för övriga anställda. Onödig information definierar vi alltså 
utifrån om det skapar något värde för andra4. 
 
Om informationen ska skapa nytta måste den nå mottagaren och helst på ett säkert 
sätt. Det gäller att skydda informationen så att den inte förvanskas eller förstörs, samt 
att onödiga förluster förhindras som t.ex. slarv kan medföra.5 När information 
förmedlas gäller det att förstå vad som kan gå fel på vägen, först då kan förbättrande 
åtgärder vidtagas. T.ex. kan krypterade e-mail införas som en förbättring, för att 
förhindra förlust av information. 
 

2.1.4 Hantering av information med elektroniska medier 

Alla företag löper idag risk för att råka ut för någon stöld av information. De företag 
som på något sett har tillgång till datorer, inte nödvändigtvis uppkopplat mot 
Internet, löper större risk att råka ut för stöld av information. Den främsta 
anledningen är att datorer blivit mobila och kan tas med nästan överallt. I jämförelse 
med de gamla arkiveringsskåpen har datorer den fördelen att de allt som oftast har 
mer lagringskapacitet. Datoranvändare i samma nätverk kan relativt lätt, (beroende 
på hur skyddat nätverket är), få tillgång till en annan användares information på 
datorn. I och med att datorn tagit över arkiveringsskåpens roll har ett allt större fokus 
lagts på de elektroniska medierna. Detta beror på att datorer är en lagringsplats och 
den information som finns, kan oftast lätt tas fram, i rätt tid. Den stora tillgången på 
datorer ger upphov till att skydda företagens kontor än mer än bara lås på dörren. Nu 
gäller det att skydda hela nätverk.  
 

3 http://www.nexussafe.com/pages/SV/FAQ.aspx 
4 SIS, Lis-projektet, Informationssäkerhet, nyckeln till nya affärer, 2001 
5 SIS, Lis-projektet, Informationssäkerhet, nyckeln till nya affärer, 2001 
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De anställda har viss tillgång till information i datorer och ska inte sprida 
sekretessbelagd information vidare till icke behöriga. Vare sig det är interna hot som 
kommer inifrån ett företag eller externa hot som uppkommer då utomstående 
försöker få tillgång till företagets information, ökar hela tiden behovet att skydda 
informationen. När nya hot uppkommer måste nya sätt att stoppa 
informationsläckage utvecklas.6 
 
Kommunikationer mellan olika aktörer, såväl internt som externt, sker alltmer 
elektroniskt. År 2006 hade nittio procent av företagen, med tio anställda eller fler, en 
uppkoppling mot Internet och som var höghastighetsansluten. I stort sett samtliga 
företag med fler än tio anställda, har idag en anslutning mot Internet. Ungefär 40 
procent av företagen med tio anställda eller fler har medarbetare i sin organisation 
som regelbundet använder företagets IT-system från annan plats än från företagets 
fysiska plats.7 
 
 
Bild 1. Användandet av datorer  

 
Statistiska centralbyrån, Företagens användning av IT 2006, 2007, s.9 

 
 

6 Statistiska centralbyrån, Företagens användning av IT 2006, 2007 s.31-33 
7 Statistiska centralbyrån, Företagens användning av IT 2006, 2007 s.7 
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Denna väldiga utveckling har även lett till att allt fler brott sker inom området, 
elektroniska medier. Amerikanska FBI visade i en undersökning angående IT-
relaterade brott att dessa lett till mycket stora kostnader för företag. De räknade med 
att den årliga kostnaden för IT-relaterade brott för amerikanska företag var omkring 
67 miljarder dollar. Undersökningen visade även att 64 procent av företagen, någon 
gång drabbats av IT-relaterade brott. När dessa brott nämns, är det i första hand 
virus, maskar, datastölder och intrång som avses. Enligt en amerikansk 
säkerhetsexpert är idag kostnaderna för brott, relaterade till IT-säkerhet större än 
kostnaden för den internationella droghandeln.8 Detta visar att brottsligheten ökat 
markant i takt med teknikens utveckling. Detta tyder även på att företag i framtiden 
måste arbeta för att förebygga dessa brott. I sin tur leder det till att de företag som 
erbjuder någon form av säkerhet måste fortsätta att utveckla nya sätt att förhindra 
intrång.  
 
När användningen i avseende på lagring och överföring blivit allt mer utbredd, har 
det blivit svårare men samtidigt viktigare att skydda informationen. Därför har också 
kunskapen inom detta område blivit viktigare för företag. I och med att användandet 
av elektroniska medier blivit mer utbrett har också efterfrågan på fler och bättre 
säkerhetslösningar vuxit fram. Inte förrän utvecklingen av tekniken stannar av 
kommer utvecklingen av säkerhetslösningar bromsas upp.  
 
Hur information förmedlas och hur den behandlas har betydelse för dess säkerhet. 
Även kunskapen om hur information bäst ska skyddas är också en viktig del. Att 
skydda sin dator mot intrång kräver inte samma skydd som när du skickar e-post. 
Dessa skydd är heller inte samma typ av skydd som när servrar ska skyddas fysiskt. 
Detta i sin tur är inte samma säkerhet som när exempelvis regler införs för att 
lösenordsskydda sin dator. Kunskapen som behövs, om hur informationen bör 
skyddas är olika beroende på hur och när den ska skyddas.9 
 

 
 

 

 

8 Krisberedsskapsmyndigheten, Samhällets informationssäkerhet, s 12 
9 Krisberedskapsmyndigheten, Samhällets informationssäkerhet 2006  

 
5 

 

                                                



2.2 Definition av informationssäkerhet 

För att lätt få en identifiering av vad informationssäkerheten står för kan ett utdrag 
från ”Svensk standard SS-ISO/EIC 17799:2006” beskriva hur informationssäkerhet 
ska tolkas. Här följer ett utdrag: 
 

”Information är en tillgång som, liksom andra tillgångar i en organisation, 
har ett värde för en organisation och följaktligen måste få ett lämpligt 
skydd. Informationssäkerhet syftar till att skydda informationen mot en 
mängd olika hot för att säkerhetsställa verksamhetens kontinuitet, minska 
skador på verksamheten och maximera avkastningen på investerat kapital 
samt till affärsmöjligheter”.10 

 
Definitionen av informationssäkerhet är att den kommer att skydda 
företagsinformation mot olika hot och på sådant sätt hjälpa företagen att i framtiden 
förhindra skador på dess verksamhet.  
 
Definitionen kan även sammanfattas som att arbetet för informationssäkerheten utgår 
från vad som brukar beskrivas i tre termer. Efterföljs nedanstående termer kommer 
företag med en större sannolikhet att råka ut för mindre störningar på verksamheten.  
 

Sekretess – endast behöriga användare ska komma åt informationen och 
ingen obehörig ska kunna sprida informationen. 
 
Riktighet – ingen obehörig ska kunna ändra eller modifiera informationen. 
 
Tillgänglighet – de som är behöriga att använda ett system ska kunna ha 
tillgång till de resurser de är behöriga till i rätt tid och omfattning.11  

 
Det som även innefattas i arbetet gällande informationssäkerhet handlar om 
spårbarhet. Detta handlar om att kunna spåra vem som gjort vad och när i de olika 
datasystemen. Allt för att öka verksamhetens informationssäkerhet.  

 

 

10 Mitrovic Predrag, Handbok IT-säkerhet s.33 
11 SIS, Lis-projektet, Informationssäkerhet, nyckeln till nya affärer, 2001 
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2.3 Indelning av informationssäkerhet 

När nya tillvägagångssätt utvecklas uppstår också nya sorters brister. Det är dessa 
brister som leder till att informationssäkerheten hela tiden måste utvecklas. Många 
företags viktiga verksamhetsfunktioner kan bli störda i och med det stora beroendet 
av IT. Eftersom organisationer och företag mycket förlitar sig på sina system kan 
intrång leda till katastrofala följder.  
 
Det går att precisera informationssäkerhet genom att dela upp den i olika typer.  
 
Bild 2. Indelning av informationssäkerhet 

 
http://www.dfs.se/kretsar/sundsvall/natverken/informationssaekerhet/ 

 
Inom ramen för informationssäkerhet finns flera olika områden. 
Informationssäkerhet handlar som tidigare nämnts om en säker hantering av 
information. Utifrån denna förklaring kan sedan informationssäkerheten delas in i 
flera mindre områden.  
 
Det första steget är att informationssäkerheten delas upp i två områden. Den först är 
den administrativa säkerheten och den andra är den tekniska säkerheten. Den 
administrativa säkerheten är något som företag uppnår genom regler och rutiner, 
samtidigt som organisationen måste bibehålla de ramverk som redan finns för att 
sköta det administrativa arbetet så effektivt som möjligt.  
 
Det tekniska området delas sedan in i två nya områden där den fysiska säkerheten 
och IT-säkerheten finns. IT-säkerheten handlar om systemens säkerhet. De två nya 
blocken som IT- säkerheten i sin tur delas upp i, kallas data- och 
kommunikationssäkerhet. Datasäkerheten handlar om att skydda sina system och 
data mot obehöriga. Kommunikationssäkerhet handlar om säkerhet vid överföring av 
information.12 Samtliga områden kommer att behandlas djupare senare i uppsatsen.  

12 Mitrovic’ Predrag, Handbok i IT-säkerhet, 4:e upplagan , 2005, s.34 
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2.4 Intresset att undersöka informationssäkerhet 

Information har tillsammans med kunskap visat sig vara viktiga delar i ett företags 
uppbyggnad och fortlevnad. Dessa främjar även utveckling och bidrar till lönsamhet 
för företag. I och med att kunskap och information är starkt bidragande aspekter för 
framgång i en organisation har intresset att skydda dessa vuxit sig starkt. Samtidigt 
som intresset ökat, har nya produkter och tjänster utvecklats. Utbudet har således 
ökat för att kunna säkerställa skyddet av information och kunskap som en 
produktionsfaktor.  
 
Även om vi pekat på att informationssäkerhetsmarknaden kan delas in på ett sätt (se 
ovan), vet vi inte om det är överensstämmande med verkligheten. D.v.s. vi vill se om 
det finns andra källor som ser på marknaden på ett annat sätt. På detta sätt skulle vi 
kunna se om det finns andra segment och en anledning till att dela in marknaden på 
ett annat sätt.  

 
Investeringar för informationssäkerheten har som vi tidigare påvisat, ökat. Vi har 
också sett att den amerikanska marknaden för IT-relaterade brott, ökat så pass att den 
överstiger kostnaden för droghandeln. Vi kan alltså konstatera att behovet av 
informationssäkerhet är ett område som vuxit, efterfrågan har alltså ökat och därav 
blir det intressant att undersöka hur detta behov kan tillgodoses kommersiellt. 
Troligtvis finns det ett antal olika affärsmodeller inom området för 
informationssäkerhet. Det vi inte vet är om de dominerande aktörerna alltid har de 
dominerande affärsmodellerna. För att ta reda på detta kommer följande kapitel först 
ge en inblick i begreppet affärsmodell.  
 

2.5 Affärsmodeller 

”Företag som Sandvik, IKEA, H & M har samtliga grundat sina framgångar på 
brottet mot tidigare affärsmodeller”.13  
 
Det inledande citatet beskriver hur stora företag en gång blivit framgångsrika. De har 
givetvis haft en strategi, en plan att utgå ifrån men de hittade nya affärsmodeller som 
avvek från de som tidigare dominerat. Vi menar, att det är på detta sätt nya 
affärsmodeller och strategier växer fram och vi anser även att det är viktigt att 
komma ihåg när området affärsmodeller behandlas. 
 

13 Eriksson  L.T., Hultén P., De nya affärsmodellerna, s.103  
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2.5.1 Vad är en affärsmodell?  

Oftast kan begreppet affärsmodell enkelt förklaras utifrån några meningar om vad 
den bör innehålla men vad dessa meningar beskriver är ett stort område. Eftersom 
området är så pass brett, är det viktigt för samtliga företag att ha ett strukturerat 
tillvägagångssätt när de bedriver sin verksamhet. En affärsmodell, som är en form av 
analysmodell, ska m.a.o. kunna bidra till att företag får en större förståelse för hur de 
bedriver sin verksamhet. (En affärsmodell bör även uppfylla det citat som står 
nedan). 
 

“A firm’s business model gives it a competitive advantage in its industry, 
enabling the firms to earn greater profits than its competitors.”14 

 
Genom att låta alla inom ett företag ta del av ett strukturerat tillvägagångssätt kan 
samtliga parter inom företaget ha samma uppfattningar om vad affärsmodellen ska 
uppfylla och vad den ska innehålla. Detta för att affärsmodellen ska kunna ge ett 
perspektiv på hur dagsläget ser ut och hur det kommer att se ut i framtiden. I många 
företag idag fås olika svar, beroende på vem som tillfrågas. Chefen kommer att ha 
en, konsulten en och den anställde en annan syn på hur affärsmodellen ska vara 
utformad.15   
 
För att gå djupare in på betydelsen av begreppet affärsmodell kan vi se det som att 
det handlar om tre stycken variabler, nämligen företagets resurser, rollen på 
marknaden och företagets erbjudanden, samt hur dessa hänger samman. Detta är 
något som inte framgår av citatet ovan men av Hedman och Kallings bok ”IT and 
business models”. Ett citat som sammanfattar Hedman och Kallings uppfattning är 
nedanstående;  
 
”Definition of a business model 
 An architecture for the product, service and the information flows, including 

a description of the various business actors and their roles; and 
 A description of the potential benefits for the various business actors; and 
 A description of the sources of revenues.”16 

 
Första punkten definierar företagets erbjudande och rollen på marknaden. 
(Informationsflödet kan ses som en resurs då vi i början av arbetet påvisat att 
information är ett mycket brett begrepp). Den andra punkten betraktas som vilka 
potentiella fördelar olika aktörer har. Dessa skapas utifrån resurserna, rollen på 
marknaden och erbjudandena, d.v.s. hur de hänger samman. Sista punkten 
sammanfattar målet och affärsmodellens huvuduppgift, d.v.s. en beskrivning av 
intäktskällorna. 

14 Afuah A, Internet business models and strategies, s.45 
15 Hedman J, Kalling T, IT-and business models   
16 P. Timmers, Business models for electronic markets, Focus theme, s.3 
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2.5.2 Affärsmodellens betydelse för ett företag 

Även om informationssäkerheten och dess segment (se 2.3) är viktiga handlar det om 
hur de skapar nytta, hur de fortsätter att utvecklas och förmedlas till omvärlden. Det 
är inte alltid de företag som har den bästa idén eller från början de bästa 
förutsättningarna som är överlevarna på marknaden. Utan det är de företag som kan 
anpassa sig bäst till den rådande omgivningen som överlever. Hur bra ett företag har 
anpassat sig till marknaden får mätas i form av framgång.  
 
Ett exempel på ett företag med stor framgång och som utmärkt anpassat sig till den 
rådande omgivningen är IKEA. De var från början ett företag, som utifrån sin 
kunskap, inte var det ”intelligentaste” företaget på marknaden. Ur detta perspektiv är 
ett intelligent företag inte det med störst teknisk utrustning, rikast eller bäst utbildad 
personal, utan det företag som har de största förutsättningarna att anpassa sig till 
rådande marknad. Ett intelligent företag, är ett företag med idéer och nytänkande för 
att kunna se möjligheter i omgivningen som inget annat företag kan. (Allt detta 
lyckades I. Kamprad med).17 Att försöka förklara vad som är de bästa 
förutsättningarna blir näst intill omöjligt, eftersom de skapas utifrån idéer och nytt 
tänkande. 
 
Att anpassa sig är ändå en förutsättning för att kunna sälja sina produkter och tjänster 
på förmånligt vis. Givetvis kan vi säga att IKEA var ett intelligent företag ur den 
synpunkten att de hittade en marknad för sina typer av produkter. Det vi dock ville 
visa med ovanstående exempel är att IKEA:s affärsmodell var unik när den kom och 
de anpassade sig. De kunde alltså på ett nytt sätt möta de förutsättningarna som fanns 
på marknaden och skapade sig så en egen nisch. De agerade utifrån nya idéer och 
hittade ett unikt sätt att organisera sina aktiviteter på som i sin tur började generera 
intäkter.18  

 
Sammanfattningsvis är en affärsmodell något som länkar samman aktiviteter i ett 
företag med de förutsättningar som råder på marknaden, på ett sätt som gör att 
företaget kan tjäna pengar. För informationssäkerhetsföretag idag, gäller samma 
premisser som för IKEA. Den omgivning som råder, utgör möjligheterna för företag. 
Det gäller bara att finna dessa, t.ex. genom att analysera sin affärsmodell.  
 
Om ett företag vill gå mot en mer tjänsteorienterad affärsmodell (d.v.s. att möta 
kunden bättre), krävs ett förändringsarbete och det innefattar inte bara att tekniken 
sig ska bli bättre. Utan det innebär att hela organisationen ska utveckla processer för 
att möta kundens förväntningar. Det är därför det är så viktigt för företag att ha en 
fungerande affärsmodell. En affärsmodell är något som beskriver hur företaget med 

17 L. H. Bruzelius, P.-H. Skärvad s.124- 130; http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/6887(Affärsidé, strategi och 
organisation) 
18 L. H. Bruzelius, P.-H. Skärvad s.124- 130; http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/6887(Affärsidé, strategi och 
organisation) 
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en viss uppsättning varor, konkurrerar effektivt på marknaden samtidigt som den 
genererar intäkter och värde för kunden. Det är vad en affärsmodell är för oss.19 Som 
vi vill definiera begreppet affärsmodell finns det en skillnad i jämförelse med 
tidigare förklaringar och citat under kapitel 2.5.1. Det är att affärsmodellen måste 
kunna skapa någon form av värde för kunden. Vi anser att värdeskapandet för 
kunden är en utav de mest primära faktorerna som måste existera för att en 
affärsmodell ska kunna överleva. Finns det inget som lockar eller betyder något för 
kunden kommer denna heller inte att köpa något.   

19 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.145665 
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2.6 Problemområde 

 
I uppsatsen kommer fokus att ligga på hur marknaden för informationssäkerhet ser ut 
och vad det finns för olika typer av affärsmodeller inom området. Problemet ligger i 
att området för informationssäkerhet hela tiden växer och modellerna utvecklas 
dagligen. Utbudet av produkter och tjänster utökas i samma takt men hur gör 
företagen för att nå ut till sina kunder på en alltmer attraktiv marknad? Försöker de 
nischa sig eller ser affärsmodellerna nästan likadana ut?  
 
Genom att analysera de dominerande affärsmodeller inom området vill vi öka 
förståelsen av info-säkerhetsbranschen. Problemområdets huvudfrågeställning 
kommer att bli: 
 

Hur ser de dominerande affärsmodellerna ut inom området informationssäkerhet? 
 
Ovanstående frågeställning handlar bland annat om att vi vill se, hur behovet av att 
skydda information tillgodoses. Vi förväntar oss inga universala lösningar men vi vill 
komma fram med en slutsats som visar på skillnader och olikheter inom området för 
informationssäkerhet.  

 

2.7 Syfte 

Intresset ligger i att kunna skapa en bättre förståelse för 
informationssäkerhetsmarknaden. Då informationsflödet ökat och med det nya hot, 
har det blivit än viktigare att ta fram nya sätt för att skydda information på. Ett sätt 
företag kan, för att fortfarande kunna konkurrera på marknaden, är att utveckla och 
underhålla sina affärsmodeller. Vi vill visa på hur företag agerar och förhåller sig på 
marknaden genom att analysera de dominerande affärsmodellerna inom området för 
informationssäkerhet. Vi vill också öka insikten i branschen och lägga en grund för 
fortsatt forskning. 

 

2.7.1 Avgränsning  

Vi har sett till den informationssäkerhet som är inriktad mot data, information, 
administrativ och fysisk säkerhet. Där vi för fysisk säkerhet bara berör det som har 
med data och dess system att göra. En annan avgränsande aspekt är att vi lagt 
tyngdpunkten mot IT-säkerheten då området visat sig vara det största segmentet 
inom informationssäkerheten. Vi har heller inte gjort en heltäckande och detaljerad 
undersökning, eftersom vi inte haft tillgång till all den information vi önskat.  
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3 Metod 

                                                                                                                                        

3.1 Forskningsansats, teori och empiri 

Att välja rätt metod är en viktig del i forskningen. Den traditionella skillnaden som 
görs mellan undersökningar är mellan den kvantitativa och kvalitativa. För att skapa 
sig en djupare förståelse och insikt har vi valt att i denna uppsats använda oss av en 
kvalitativ studie.  
 
Den kvalitativa forskningsansatsen leder till en förstående kunskap och är förknippad 
med den induktiva ansatsen.20 Det induktiva synsättet innebär att själva resultatet 
som fås fram i undersökningen ligger till grund för teorin. Vi har inte enbart slagit 
fast vår information med redan befintliga teorier. Utan vi har även samlat 
information från intervjuer som vi sett som ett bra ändamål för vårt resultat. Genom 
att söka information på olika sätt vill vi komma närmare 
informationssäkerhetsområdets affärsmodeller för att sedan kunna analysera dem 
utifrån insamlad data och information. Vårt syfte är att explorativt titta på hur 
marknaden ser ut och vad det finns för typer av affärsmodeller. Vi ser dock att vår 
insamlade information från hemsidor om företags affärsmodeller inte helt stödjer den 
kvalitativa forskningsansatsen men tror att tillförlitligheten i den information vi fått 
fram är stor. Skulle vi istället gjort en kvantitativ studie skulle vi inte ha samma 
möjlighet att själva analysera informationen utan bara analysera statistik från t.ex. en 
enkätundersökning. Genom intervjuer och information från hemsidor tror vi oss ha 
fått mer relevant information eftersom vi själva kan tolka intryck från 
intervjupersoner samt försöka se mellan raderna från hemsidorna.  
 
Vid insamlandet av informationen och data har vi valt att skilja på två olika typer. 
Dels är det information som redan finns insamlad inom något annat sammanhang, 
t.ex. tidigare undersökningar och befintlig statistik (sekundärdata). Dels är det 
information som vi själva samlat in (primärdata). Således är informationen som vi 
samlat in via intervjuer en form av primärdata medan informationen angående 
utveckling av elektronisk media är befintliga undersökningar, alltså så kallad 
sekundärdata.21  
  
Våra empiriska studier har främst inriktat sig på att samla in data som ska ligga till 
grund för vår analys av de dominerande affärsmodellerna inom informationssäkerhet. 

20 Bryman  A, Samhällsvetenskapliga metoder s.20-22  
21 Lekvall P, Wahlbin C, Information för Marknadsföringsbeslut, s.141 
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Datan har hämtats från två olika källor. Dels genom intervjuer av experter och dels 
från studier av hemsidor från företag som arbetar med informationssäkerhet. (De 
företag vi studerat har vi valt att benämna som fallföretag trots att vi inte skulle få det 
djup i undersökningen som vi önskade).  
 

3.1.1 Urval 

Urvalsprocessen av personer för intervjuer till arbetet har varit svår. Vi valde att 
kontakta personer som sa sig arbeta med informationssäkerhet. Ett 30-tal e-mail 
skickades ut till företag som angav att de sysslade med någon form av 
informationssäkerhet. Företagen valdes ut utifrån internetsökningar och utifrån de 
företag vi fann intressanta skickades det e-mail till. Företag som vi ansåg intressanta 
var de som hade väl utformade hemsidor med mycket struktur och information. Det 
gav oss en känsla av professionalism. De e-mail som skickades var främst avsedda 
för olika typer av företag. Detta för att få en så bred uppfattning om 
informationssäkerhetsområdet som möjligt. Därefter har de som svarat, fått stå som 
intervjupersoner. I första hand har de som intervjuats varit säkerhetsansvariga inom 
sitt företag men även en lärare har intervjuats. Det vi förväntar oss utifrån 
intervjuerna är att se om de uppfattar marknaden på ett liknande sätt och om de har 
liknande uppfattning som teorin vi läst. Varför vi valde att ta med en lärare är för att 
en sådan person har en annan sorts kunskap, (han har inte aktivt jobbat i branschen 
och har således en mer teoretisk bakgrund). Därför ser han kanske också 
informationssäkerheten ur en annan synvinkel.  
 
Det var i detta arbete tänkt att utgå från ett sannolikhetsurval. Dock visade sig detta 
vara svårt då vissa företag inte var beredda ställa upp. Därav valde vi att utgå från ett 
icke – sannolikhetsurval.22 Detta kan även nämnas som ett tillfällighetsurval.  
Urvalet bygger på bekvämlighet och vilka som var beredda att ställa upp, från det 30-
talet med e-mail vi skickade ut till företag inom informationssäkerhetsområdet. 
Riskerna med ett sådant urval är att det är svårt att veta om urvalet är representativt. 
Intervjupersonerna kan ha gemensamma drag vilket kan leda till att variationen i 
åsikterna inte speglar verkligheten. Det som kunde konstateras efter tiotalet 
intervjuer med sakkunniga personer från diverse informationssäkerhetsföretag var att 
vi inte var i behov av att göra fler intervjuer då vi börjar få liknande svar av 
intervjupersonerna. Vi fick i efter dessa intervjuer fram vad som nämns i litteraturen 
som en teoretisk mättnad. 23  
 

22 Bryman  A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s.313 
23 Bryman  A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s.314 
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3.1.2 Intervjuer 

Vi har i denna uppsats utgått ifrån en rad intervjufrågor som kan finnas i bilaga 1. 
Dessa frågor syftar främst till att inbringa information och underlag för att trovärdigt 
kunna återge en bild av hur informationssäkerhetsmarknaden ser ut. Det vi förväntar 
oss att få svar på är dels, om vi med hjälp av intervjuerna kan se en uppdelning av 
marknaden och dels om intervjupersonerna, (en form av experter) kan se trender på 
marknaden. Vi vill även se till vad de tycker är viktigt i en organisation för att säkra 
sin information. Sammantaget vill vi skapa en grund för vår analys där vi belyser 
marknaden och de dominerande affärsmodellerna. 
 
Eftersom intervjuer är tidsödande har vi inte hunnit med så många vi önskat. Vi 
tycker oss ändå ha fått tillförlitlig information från expertintervjuerna. En felkälla 
med intervjuer är att de inte alltid vill eller får lämna ut all information och om den 
skulle vara känslig kanske de väljer att vrida på sanningen en aning. (Experter i detta 
sammanhang är personer med lång erfarenhet inom sitt område).  
 

3.1.3 Tillvägagångssätt vid intervjuer 

När det ska göras någon form av intervju finns det en rad olika metoder att välja på. 
Det som har valts i detta arbete är att bedriva intervjuer på ett kvalitativt arbetssätt, 
en semistrukturerad intervjuform. Vi har valt att ta reda på hur 
informationssäkerhetsmarknaden är uppdelad med hjälp av s.k. experter inom 
området. En semistrukturerad intervjuform innebär att forskaren har en lista med en 
rad olika teman som ska beröras. Den som intervjuas har vid denna intervjuform en 
stor möjlighet att fritt utforma svaren på sitt eget sätt.24 Frågorna är skapade efter en 
mall men behöver inte ställas i den ordningen. Ytterligare frågor kan ställas till 
intervjupersonen, för att anknyta till något intervjupersonen i fråga sagt. Detta ger 
oss som intervjuar en möjlighet till, att under intervjuns gång ställa mer djupliggande 
frågor som berör de ämnen som är intressanta för vår forskning.  
 
Med detta angreppssätt ville vi utifrån de intervjuer vi gjort skapa oss en djupare 
förståelse för de områden vi har intresse inom, gällande IT-säkerhet. Med detta 
menar vi att vi vill kunna se likheter och olikheter mellan de beskrivningar de ger. 
Dessa intervjuobjekt besitter även en del kunskap och erfarenhet inom området som 
vi inte kan få fram genom litteratur, eftersom de har en lång erfarenhet av branschen. 
Det är därför vi finner det viktigt att samla in information på detta sett för att kunna 
se kopplingen mellan informationssäkerheten och affärsmodeller. Vissa av 
intervjuerna är gjorda över telefon, andra är direkta möten men båda dessa sätt följer 
den fastlagda intervjuguide som kan skådas som ett appendix, bilaga 1.  

24 Bryman  A, Samhällsvetenskapliga metoder  s.301  
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3.1.4 Företags hemsidor 

Att samla in information om olika företags affärsmodeller är inte det lättaste. Detta 
beror på att företag i många fall inte är medvetna om sina egna affärsmodeller. (Detta 
är också anledningen till att vi skapade en egen analysmodell som vi senare kommer 
att beskriva). En annan orsak som bidrar till att det är svårt att samla in data om ett 
företags affärsmodell är att den beskriver hur de tjänar pengar. I nästan alla fall 
kommer detta att anses vara mycket känslig information. För att komma runt 
problemet, valde vi att samla in vår information från olika företags hemsidor. 
Nackdelen med att samla in information från företags hemsidor, kan vara att de bara 
vill visa sina goda sidor och att vi inte kan få reda på de interna delarna. Detta har vi 
dock tagit hänsyn till i arbetet. Den data som vi fått via hemsidorna kommer att 
användas för att identifiera de dominerande affärsmodellerna och se hur företagen 
verkar på marknaden.   
 
Företagen valdes med hjälp av Henrik Jonsson då han som universitetslektor och 
med flera års erfarenhet inom telekommunikationssystem kunde peka på 
dominerande företag. (Även vår egen erfarenhet spelade in).  
 

16 

 



 

4 Teori 

                                                                                                                                        
 
Detta kapitel syftar till att skapa för läsaren, en djupare förståelse av begreppen 
informationssäkerhet och affärsmodell. Informationssäkerhet kommer att beskrivas 
på ett djupare stadie för att vidare analys ska kunnas bedrivas. Vi vill även kunna 
visa på olika författares teorier om vad en affärsmodell bör innehålla. Utifrån dessa 
teorier har vi sedan i senare kapitel valt att skapa, en egen förenklad version av vad 
en affärsmodell består av. Vi har således utifrån litteraturen försökt att skapa ett 
verktyg som vi kan använda oss av i analysen.   
 

4.1 Hur kan en affärsmodell identifieras? 

Som tidigare nämnts är begreppet affärsmodell ett väldigt diffust begrepp. Diffust 
innebär att det är komplext att skapa en definition, gällande vad begreppet innebär. I 
ett företag fås, som tidigare nämnts ofta olika svar angående begreppet beroende på 
om man frågar chefen eller den vanliga arbetaren. Det finns beskrivet i flertalet 
böcker men begreppet affärsmodell är stort och det är svårt att sätta en definition på 
det. För att vi ska kunna besvara frågan: Hur kan en affärsmodell identifieras? Har vi 
valt att utgå ifrån två olika synsätt. Dessa synsätt är hämtade utifrån författaren Joan 
Magretta’s artikel, ”Why business models matters” och hennes bok, ”Vad är 
management egentligen?” samt författarna Hedman och Kallings bok, ”IT and 
Business models”. 
 

4.1.1 Why business models matters (Magretta) 

Joan Magretta skriver: ”Att beskriva en affärsmodell är som att skriva en bra 
historia. En affärsmodell kan helt enkelt ses som en berättelse vilken beskriver hur 
en verksamhet fungerar”.25 I hennes artikel kan man läsa att en bra affärsmodell 
besvarar Peter Druckers gamla frågeställningar: 
 
 Vem är kunden? 
 Vad värdesätter kunden? 
 Hur tjänar vi pengar på detta område? 
 Vad är den underliggande logiken som förklarar hur vi levererar ett värde 

till kunden till en rimlig kostnad?26 

25 Magretta  J., Vad är management egentligen? En nyttig och praktisk sammanfattning, 2005, s.56 
26 Magretta  J., Why business models matters, 2002, Harvard Business Review 
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Att skapa en ny affärsmodell som Magretta menar, är som att skriva en ny berättelse 
och att alla nya berättelser bygger på varianter av tidigare berättelser. Detsamma är 
fallet med affärsmodeller, där nya affärsmodeller är varianter av universala 
värdekedjor, (beskrivs i stycke 4.1.2.3.1), som speglar olika verksamheter. Denna 
kedja har två delar. Den första delen inkluderar de aktiviteter som innehåller 
formgivning, inköp av material men även förfarandet för tillverkning av produkten 
eller utförandet av tjänsten.27 Andra delen innehåller aktiviteterna som man kan 
konstatera ska sälja något; att nå fram till kunden, genomföra försäljning och 
slutligen leverans av produkt eller tjänst. En affärsmodell är helt enkelt en berättelse 
om människans aktiviteter för att tillverka och sälja.  
 
Med detta som utgångspunkt kan vi ge ett exempel på American Express 
affärsmodell från slutet av 1800-talet. De skapade det som måste ses som en av de 
kanske mest framgångsrika affärsmodellerna någonsin, resechecken. Resechecken 
var i stort sett risklös då den betaldes in kontant i förskott. På detta sett fick man ett 
räntefritt lån från sina kunder. När sedan antalet kunder ej löste in sina checkar fick 
American Express extra intäkter. Denna affärsmodell levde sig kvar fram till dess 
sedelautomaterna kom, men än idag kan vi skönja att modellen lever kvar i form av 
t.ex. presentkort.28 Detta är ett sätt att se på en affärsmodell, vi har dock valt att i 
större utsträckning utgå från det andra alternativet, Hedman och Kallings teorier 
gällande affärsmodeller.  
 

4.1.2 IT and business models (Hedman, Kalling) 

Hur en affärsmodell egentligen tas fram finns det inga bestämda riktlinjer för. Det 
finns ingen universal sanning som talar om hur ett företag beslutar, är rätt eller inte. 
Detta innebär att det inte finns några bestämda regler som reglerar framtagandet av 
en affärsmodell. I sin tur betyder det att det är vår erfarenhet och kunnande, (med 
underlag från teorin), som tillsammans med den data som vi fått fram, kommer att 
utgöra huvudpunkterna för en affärsmodell. Vi tycker detta är viktigt att påpeka.    
 
Enligt Hedman och Kalling är det viktigt att hitta huvudpunkterna i en affärsmodell 
för att kunna beskriva den. De har därav på ett övergripande sätt valt, att försöka 
identifiera affärsmodellbegreppet. Genom att samla ihop ett antal olika teorier inom 
området har de försökt bygga upp en egen modell. De huvudpunkter, vilka de tagit 
fram är de som följer.29  
 
 
 

27 Magretta  J., Vad är management egentligen? En nyttig och praktisk sammanfattning, 2005, s.59 
28 Magretta  J., Vad är management egentligen? En nyttig och praktisk sammanfattning, 2005, s.56-57 
29 Hedman J, Kalling T, IT and business models,  s. 111-113  
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1. Kunderna  
2. Konkurrenterna  
3. Pris och erbjudande  
4. Aktiviteter och organisationen 
5. Resurser  
6. Leverantörer    

För att göra denna modell fullständig skriver Hedman och Kalling att den även ska 
innehålla komponenter som beskriver det som påverkar modellens inre och yttre 
faktorer. Vilket menas med; det som kan inkluderas i det dynamiska vid en 
affärsmodell. I detta innefattas även ändring i de sociala och kulturella förhållandena. 
De menar att en affärsmodell hela tiden ändras när strategin ändras.30 (Om man t.ex. 
ändrar slutdestinationen på en resa, måste resan dit ändras). Komponenterna som 
författarna nämner, delas även upp i fem olika nivåer, vilka är: Marknadsnivå, 
Erbjudandenivå, Aktivitets och organisationsnivå, Resursnivå och Arbetskraftnivå.  
 
Bild 3. Faktorer för en dynamisk affärsmodell 

 

30 Hedman J, Kalling T, IT and business models, s.113 
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4.1.2.1 Kunder/konkurrenter 

 
En affärsmodell ska beskriva vilken typ av kunder och segment som ett företag ska 
inrikta sig mot för att sälja sina produkter/tjänster. Företaget måste helt enkelt tydligt 
visa vad det är för sorts kundgrupper de skall arbeta mot. Varje företag har en 
marknad med en eller fler kunder. Det är till dessa olika potentiella kunder som 
företaget måste lägga sin energi. D.v.s. få dem att bli köpande kunder.31  
 
En affärsmodell ska också kunna precisera vilken roll ett företag ska ha på 
marknaden, d.v.s. vilken kundgrupp som ska betjänas. En kund går att kategorisera 
utifrån en mängd olika sätt. Det kan vara genom att dela in dem efter geografiskt 
område, demografi, produktbehov, priskänslighet och kvalitetsbehov.  
 
Affärsmodellen måste även innefatta vilka konkurrenter som finns i branschen. 
Eftersom företags verksamheter påverkar varandra i samma bransch.32 Därför måste 
företagen se över sin verksamhet då de inte helt själva kan påverka den.  
 
Även de relationer som finns mellan kund och företag samt mellan konkurrent och 
företag är viktiga delar att belysa. Hur dessa relationer ser ut är en viktig del. Fast 
tyvärr är det också något som ofta glöms bort och som faktiskt många företag inte 
förstår vikten av. Modellen bör kunna beskriva de närmaste konkurrenterna och 
kunderna, utifrån hur de påverkar beteendet på just det egna företaget.33 
 
Förståelse för marknaden, genom kunder och konkurrenter kan beskrivas med hjälp 
av Porters ”five forces” men måste samtidigt även styrkas med andra resonemang. 
Porters modell syftar till att förklara de krafter som påverkar en industri eller ett 
individuellt företag. I denna modell framgår det, att det är fem krafter som påverkar 
hur bra ett företag står sig på marknaden. Industrins struktur beror på hur 
omgivningen ser ut och vilka beslut ett företag tar. Strukturen på ett företag hör även 
ihop med vilken position företaget har.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Hedman Jonas, Kalling Thomas, IT-and business models, s.114 
32 Hedman Jonas, Kalling Thomas, IT-and business models s.113-114 
33 Hedman Jonas, Kalling Thomas, IT-and business models, s.114-115 
34 Porter M. E.,  Towards a dynamic theory of strategy, 1991, s.100 
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Bild 4. Krafter som påverkar en industri/företag 

.  
http://www.competitiveness.gov.jo/porter_theory.php 

 
 
Frågan som uppstår är: Hur skapar ett företag sig en bra position på marknaden? Den 
logiska förklaringen är givetvis att skapa sig fördelar gentemot sina konkurrenter 
men genast kommer följdfrågan: Hur skapar man sig dessa fördelar? I all enkelhet 
skulle vi kunna dela upp det i två huvudsakliga strategiska alternativ. Det första 
alternativet syftar till att ha lägre kostnader, d.v.s. genom differentiering. Det andra 
alternativet syftar till att kunna ta ut ett högre pris genom att särskilja sina produkter 
på något sätt, d.v.s. genom att vara kostnadsledande. Ett företag har då lite olika sätt 
att gå till väga när de vill skapa sig fördelar, i förhållande till sina konkurrenter. Det 
kan gälla i vilken utsträckning de ska ha sina produkter tillgängliga och hur många 
de ska erbjuda. Vilket/vilka segment ska företaget rikta in sig på? Finns det en 
primärgrupp eller är alla segment lika viktiga? Vart företaget är beläget har betydelse 
för dess logistiska problem och hur ska de på bästa sätt lösa dem? En annan aspekt 
att se till handlar om den vertikala kommunikationen, det vill säga hur bra man kan 
köpslå med sina leverantörer. Hur är relationerna till andra företag? Det finns en rad 
andra frågor att fundera över men dessa är de mest förekommande.35 
 
Som vi visade på finns det en del olika saker som är viktiga att fundera över, för att 
skaffa sig en bra position på marknaden. Förenklat skulle det kunna sägas, att valen 
som görs är det som utgör kärnan för hur bra strategin lyckas och då även hur 
företaget lyckas. Det är svårt att skapa sig många unika fördelar samtidigt och då 
gäller det för företaget att finna sin egen nisch. Att efterhärma är inte något att 
eftersträva, då företaget oftast förbiser något väsentligt.  
 

35 Porter M. E., Towards a dynamic theory of strategy, 1991, s.101 
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4.1.2.2 Pris och erbjudande 

Det Hedman och Kalling talar om under dessa rubriker är hur marknaden betjänas 
med olika typer av erbjudanden. Dessa erbjudanden är avsedda att möta behovet på 
en marknad.  
 
Det är viktigt att erbjuda rätt kunder, rätt varor och tjänster. D.v.s. att företaget 
erbjuder kunden något som han/hon vill köpa. Till exempel kan en produkt ha 
flertalet funktioner. En flaska med Coca-Cola kan säljas som en törstsläckare men 
även som en ingrediens i en drink.  Det är oerhört viktigt att förstå funktionen med 
hela sin produkt så att företaget vet vad det är som ska erbjudas till kunden. Företaget 
måste även i dessa sammanhang skilja på varor och tjänster. En vara är mycket mera 
lätt att definiera medan en tjänst är svårare att identifiera. Med en tjänst löser 
företaget ett specifikt problem för kunden och detta gör det svårare att mäta eftersom 
lösningen inte i sig går att se. Coca Cola som vara, är lättare att mäta och då 
samtidigt lättare att reklamera om något skulle vara fel på den. Detta är något som 
alltid är svårt för dem som säljer en tjänst, d.v.s. hur ska ett företag bäst ta betalt för 
den utförda tjänsten? Ska det inkluderas någon form av service till en produkt som 
erbjuds? Eller alternativt, ska det erbjudas som en tjänst bredvid produkten? 36 
 
Det är viktigt att som företag, klart visa kunden vilken image det är som gäller när en 
produkt alternativt tjänst förmedlas. Det handlar om att visa kunderna vad det är för 
unikt med just den produkten. Produkten bör alltså vara utformad och framtagen så 
att den på bästa möjliga sätt kan säljas. Imagen mot kunden blir därför viktig. Många 
företag säljer liknande produkter men det kan ändå tydligt märkas vilka produkter 
som hör till ett visst företag. De kan alltså tydligt märka ut sina produkter på 
marknaden. Det har och göra med att dessa företag har skapat en produkt som 
kunden gillar. Ett exempel på detta är vad som skiljer McDonalds från Burger King 
och Saab från Volvo. Kanske inte så mycket men de har ändå hittat ett sätt att 
attrahera sina respektive kunder på. Det handlar om vad kunden ska förknippa 
företaget med. Lågt pris? Dålig kvalitet? Säkert? Pålitligt? Tråkigt? 
Innovationsrikt?37 Detta kan associeras till området informationssäkerhet. Vad är det 
som präglar de dominerande affärsmodellerna? Kan företag erbjuda ett säkrare 
virusskydd? Är fingeravtrycksläsarna tillräckligt pålitliga för att ersätta nyckeln som 
inpasseringssäkerhet.  
 
Sammantaget handlar det om att tillgodose ett behov på marknaden med olika 
erbjudanden för att locka till sig kunder. Det företag som lyckas med det bäst har 
förmodligen en bättre uppbyggd affärsmodell. De exempel vi beskrivit handlar om 
att ett företag måste på något sätt utmärka sig från andra. Detta kan vara att ha lågt 

36 Hedman J Kalling T, IT and business models s.115-116 
37 Hedman J Kalling T, IT and business models s.115-116 
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pris, många olika modeller av en produkt eller bara ha bäst kvalitet. Företagen måste 
alltså profilera sig på rätt sätt inom den marknad de verkar inom.  
 

4.1.2.3 Aktiviteter och organisationen 

Innan vi går vidare med vad en affärsmodell bör innehålla ska vi reda ut tre begrepp 
som kan vara bra att känna till. Dessa är värdekedjan, valueshopen och 
värdenätverket. De beskriver hur ett företags aktiviteter är länkade till andra aktörer. 
Ett visst intresse kan ligga i att försöka ta reda på hur våra fallföretag förhåller sig till 
dessa begrepp, vilket skulle kunna hjälpa oss att mer ingående se hur deras 
affärsmodeller ser ut. 
 

4.1.2.3.1  Värdekedjan 

För att få en bättre överblick hur ett företag fungerar är det viktigt att veta hur en 
värdekedja definieras och hur den fungerar. Eftersom den är en av ett företags 
viktigaste delar ska vi här visa hur en värdekedja skulle kunna se ut. En värdekedja 
har sin utgångspunkt i försörjningskedjan. Detta begrepp behandlar en komplett 
kedja från råvaruframställare till slutkonsument. Värdekedjan handlar om hur 
aktiviteterna i ett företag adderar värde till de produkter och tjänster som säljs till 
kunderna på marknaden. Aktiviteterna delas först och främst i en primär del och en 
stödjande.38 

 
I den primära delen ingår försörjande logistik, produktion, utlevererande logistik, 
marknadsföring, försäljning och service. Till delar som är mer stödjande ingår 
anskaffning, teknologiutveckling, personaladministration och infrastruktur för 
företaget. Dessa delar i värdekedjan kommer att utgöra grunden för att uppnå 
konkurrensfördelar då en organisation försöker samordna dessa på bästa sätt. I vissa 
fall kommer företaget att försöka optimera en eller några av dessa 
aktiviteter/funktioner, kanske till bekostnad av en annan för att skapa sig fördelar.39 
 
Eftersom informationshanteringens betydelse ökade under 1990-talet har det flödet 
idag jämförts med materiella flöden. Från början betraktade Porter bara fysiska 
flöden i värdekedjor. Detta har blivit ändrat och de primära aktiviteterna kan idag 
också gälla för information. Det är också viktigt att komma ihåg att en värdekedja 
enbart ser till aktiviteterna inom företaget och hur de länkas ihop. Givetvis gäller 
samma regel för de stödjande aktiviteterna, även att dessa är indirekt 
värdeskapande.40 

 

38  S-A Mattsson, 2002, Logistik i försörjningskedjor, s.65 
39 Lumsden K., 1998, Logistikens grunder, s.80 
40 S-A Mattsson, 2002, Logistik i försörjningskedjor, s.65 
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Bild 5. Värdekedjan 

 
http://www.provenmodels.com/26/value-chain-analysis/porter 

Original: Michael E. Porter (1985). 
 
Ovan syns en bild på en klassisk värdekedja där alla aktiviteter som följer efter 
varandra skapar värde för kunden i form av att företaget under varje steg adderar 
värde. Dessa värden ska i slutänden skapa nytta för kunden. Som det syns ovan 
skapar de stödjande aktiviteterna också värde men under alla primära aktivitetssteg. 
 

4.1.2.3.2  Valueshop 

Det finns idag mer än ett sätt att se formen av en värdekedja. Det beror på att 
omvärlden förändrats, så att värdekedjan inte längre på ett rättvist sätt kan benämnas 
som just en värdekedja. Med andra ord har aktiviteterna och hur de är kopplade till 
varandra i en verksamhet, förändrats. Valueshopen, till skillnad från värdekedjan 
som utgår från massproduktion, tar sin utgångspunkt i ett mindre rutinmässigt 
tillvägagångssätt vid tillverkning.41  Intresset för oss ligger i att se vilket begrepp 
som bäst beskriver hur ett företag länkar olika aktiviteter till varandra.  I vårt fall 
skulle det t.ex. innebära att se, om och hur de samarbetar med andra företag inom 
informationssäkerhetsmarknaden. 
 
Den andra formen som har kommit att nämnas i allt större utsträckning är den så 
kallade valueshopen. Huvudpunkten gällande en valueshop är hur företaget använder 
sina resurser för att lösa ett problem åt en kund. Denna modell kommer således att 
lämpa sig mest för skolor, sjukhus och konsultfirmor. T.ex. om ett företag måste 
omorganisera så har en konsultfirma den expertis som behövs. Företaget löser då 

41 Don Tapscott, David Tic, Digital Capital, Harnesing the power of business webs, s 95 
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problemet genom att anställa konsulter. Konsultfirman fungerar då som en 
marknadsförare för sig själv.42 För företagets del betyder de att de inte i lika stor grad 
koncentrera sig på omorganisationen utan ett utomstående företag tar hand om det. 
Får vår del handlar det om att se om beteendet finns hos 
informationssäkerhetsföretag.  
 
Skillnaderna mot den traditionella värdekedjan kan delas upp i tre olika punkter. 

 

 I en valueshop är aktiviteterna inte rutinmässiga. Istället är de mer 
anpassade efter kunden eller projektet. Varje kund inkluderar en unik del i 
ett värdeskapande. 
 

 Valueshopen drivs helt av efterfrågan till skillnad från det klassiska 
”tillverka-och-sälj sättet”. Det är alltså slutkunden som ger upphov till 
processen och när efterfrågan kommer börjar företaget att producera. 
 

 Kunden har en större möjlighet att påverka produkten och designen.43 I 
jämförelse med värdekedjan så har valueshopen inte samma möjlighet att 
erbjuda samma mängd erbjudande till kunden. Fast i vissa fall är det heller 
inte alltid önskvärt.44  

 
Valueshopen kan betraktas som en affär där varor (aktiviteter) köps in och 
konsumeras. Eftersom valueshopen drivs av tillgång och efterfrågan, sätts kunden i 
centrum. Därav blir det allt mer viktigt att underhålla aktiviteterna eftersom de 
utvecklas och förändras snabbare. Nya aktiviteter tillkommer och gamla ”kopplas” 
successivt bort. Därför blir rekrytering och personalutveckling till två av de absolut 
viktigaste funktionerna att underhålla. Detta för att inte kunskapen, att sammanlänka 
aktiviteter inom en organisation ska försvinna.  
 
Likt värdekedjan har valueshopen primära och stödjande aktiviteter. De primära 
aktiviteterna bygger på problemlösning och beslutsfattande. Framför allt gäller det att 
möta kundens önskemål och då sätts problemlösningen i centrum.  
 
De stödjande aktiviteterna är desamma som i värdekedjan och är avgörande för 
företagets konkurrensfördelar eftersom dessa också skapar värde, fast på ett 
överliggande plan som täcker alla primära aktiviteter.45 
 

42 Roos G., von Krogh G., Roos J., 2004, Strategi, -en introduktion, s.169 
43 Don Tapscott, David Tic, Digital Capital, Harnesing thepower of business webs, s.97 
44 Roos G., von Krogh G., Roos J., 2004, Strategi, -en introduktion, s.169 
45 Roos G., von Krogh G., Roos J., 2004, Strategi, -en introduktion, s.170 

25 

 

                                                



4.1.2.3.3 Värdenätverk 

Ett tredje alternativ, nämligen värdenätverket bygger i större utsträckning på att 
elektroniska medier upprättar relationer mellan aktörer. Företaget i sig ska inte 
betraktas som ett nätverk utan aktörerna som ingår i nätet ska bilda en helhet. Genom 
tekniken kan aktörerna samverka och detta sätt att länka ihop aktiviteter handlar 
främst om banker, försäkringsbolag och postverk.46 
 
Ett bra exempel på ett område som kan arbeta efter ett typiskt värdenätverk är 
resebyrå- branschen. Innan en resebyrå kan skapa något värde gentemot en kund 
måste kunden ta kontakt med butiken och säga vad man vill ha. Kunden har här en 
rad olika alternativ, såsom vilket transportmedel man är intresserad av (tåg, bil, flyg 
och båt); Vart kunden har intresse av att åka; vilket datum man vill åka; vilken 
service man vill ha. Det finns mängder av olika alternativ som ska anpassas efter 
kundens behov.47 Detta är ett typiskt exempel på ett värdenätverk. Resebyråerna är 
anpassade efter kunden och skapar det kunden efterfrågar. För att få detta nätverk att 
fungera måste olika aktörer vara sammanlänkade. Ett hotell måste kunna 
sammanlänkas med en ankomst på ett flyg och exempelvis transportera mellan 
hotellet och flygplatsen. Detta sätt, att sätta samman aktiviteter och skapa värde för 
kunden blir till ett värdenätverk.  
 
Något som blir intressant i det fortsatta arbetet och då analysen, är om vi kan se 
någon form av värdenätverk bland våra fallföretag. Skulle vi ha möjlighet till det 
genom den information vi kan få fram skulle vi kunna visa på hur företag länkar 
samman aktörer för att skapa värde för kunden.  
 

4.1.2.3.4 Hur aktiviteter i organisationen skapar värde 

En affärsmodell bör beskriva själva värdekedjan/valueshopen i företaget, d.v.s. hur 
aktiviteter kopplas till varandra för att skapa värde. Därför är det viktigt att se till hur 
denna kontakt ska upprätthållas. I vårt fall kommer det vara svårt att se på hur dessa 
värdekedjor är sammanlänkade, då vi inte har tillgången till den data som berör ett 
företag interna delar, eftersom vi främst utgår från företagens hemsidor.  
 
Sett till organisationen gäller det att fundera över vilka relationer som det ska satsas 
på. Hur kommunicerar de anställda? Vad finns det för kostnader? Etc.  
 
Aktiviteterna kan visas som en samlad enhet, vilket benämns som värdekedjan. Där 
aktiviteter är kopplade till varandra för att bygga upp värdekanaler genom 
organisationen. Ordet värde pekar på kundens värde, det värde som företaget gör en 
vinst på. Strategin för ett företag bygger på hur bra de länkar ihop företagets 

46 Roos G., von Krogh G., Roos J., 2004, Strategi, -en introduktion, s.172 
47 S 127 Allan A Christopher l. T, Internet Business models and strategies, 2003 
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aktiviteter, i värdekedjan i förhållande till sina konkurrenter. Vanligtvis delas 
aktiviteterna upp efter t.ex. produkter, marknad, logistik och support (som vi tidigare 
nämnt). Diskreta aktiviteter kan ses som en egen del då de kan påverka andra 
aktiviteter. Sådana aktiviteter som kan påverka andra är införskaffning av varor, 
rutin, kunskap och teknik. Något annat som aktiviteter ger och använder är 
information. Då ett företag behandlar en aktivitet behövs både materiella och 
immateriella tillgångar. Aktiviteterna hjälper således till att skapa kunskap, färdighet 
och rutin som förbättrar de immateriella tillgångarna. De materiella tillgångarna är de 
fysiska hjälpmedel som bl.a. hjälper företaget att producera och skapa värde för sina 
kunder.  
 
Eftersom utförandet av aktiviteter skapar värde för ett företag är det något som 
regelbundet borde utvecklas och följas upp av företag. Exempel på utveckling inom 
ett företag, som medför värde skulle kunna vara att sänka den interna ledtiden eller 
att minska produktionskostnaden. Även mer abstrakta saker som relationer, nätverk 
och märke har betydelse för värdeskapande. Har ett företag skapat sig ett starkt 
varumärke kan företaget synas mera och kanske till en lägre kostnad. Varumärket ska 
helst ge en känsla av kvalitet och det ska attrahera kunder. I sin tur är detta ett steg i 
att locka till sig fler kunder. Utan återinvestering i immateriella tillgångar, kan 
aktiviteter som är kopplade till märket minska i värde. T.ex. om man minskar ner 
reklamen kommer märket inte att synas lika mycket längre, vilket kan resultera i 
färre sålda varor/tjänster.48 De immateriella tillgångarna har egentligen inget värde i 
den bemärkelsen att de inte syns. Det handlar om att genomföra aktiviteterna så bra 
som möjligt för att de inte ska bli till nackdelar i stället. Värdekedjan ger ett underlag 
för kostnadssituation, köparnas värde samt differentiering. Aktiviteterna i 
värdekedjan är klart kostnadsrelaterade. När ett värde för kunderna skapas beror det 
på att kostnaderna för dem sänkts eller en bättre tjänst/produkt framställts. Detta gör 
att aktiviteterna som görs i slutänden kommer att påverka kunderna. Ett företag kan 
jämföras med ett hushåll. Ju mer kunskap ett hushåll besitter ju mer vet de vad som 
behövs i hushållet och desto lättare kan de genomföra det de vill ha gjort. Om vi 
applicerar detta tankesätt på ett företag kommer de att förstå vad kunderna vill ha och 
desto lättare blir det att differentiera de egna produkterna. Vad värdekedjan då 
erbjuder är ett underlag för att analysera de tillagda kostnaderna för en 
differentiering. De kostnader som blir extra måste samtidigt vägas upp av det extra 
värde som skapats i form av inkomst.49  

 

48 Porter M. E.,  Towards a dynamic theory of strategy, 1991, s.102 
49 Porter M. E.,  Towards a dynamic theory of strategy, 1991, s.103 
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4.1.2.4 Resurser 

Resurser kan definiera olika saker för olika människor. För en del är det fysiska 
tillgångar för andra mer abstrakta tillgångar. Vad som definieras som resurs beror 
således utifrån betraktarens ögon. 
 
En definition av resurser, är att det kan ses utifrån två stycken kategorier. Den ena 
syftar till de resurser som berör människan. Här ingår kunskap, färdigheter och 
uppfinnesrikedom hos företagets anställda. Dessa resurser kan inte ägas av företaget 
men ingår i företagets värden, kultur och filosofi.50  
 
Den andra delen syftar helt enkelt till mer ”fasta” tillgångar och hit hör t.ex. 
hårdvara, mjukvara, organisationsstruktur, patent och databasregister av företagets 
kunder. Dessa resurser kan betraktas som de är ägda av företaget, men de kan även 
definieras som att de hjälper de resurser som berör människan.51  
 
Huvudpoängen med resurserna är att de är starkt sammankopplade med aktiviteterna. 
Eftersom en affärsmodell ska beskriva både de inre och yttre faktorerna bör 
resurserna utgå ifrån detta perspektiv.52 Resurserna är det ett företag grundar sin 
verksamhet på och kan konkurrera med. Det är därför detta område blir så stort. 
Samtidigt som det beror på vem du frågar, om vad som kan definieras som en resurs.  

 

50 Martin G, Managing people in changing context, s.228 
51 Martin G, Managing people in changing context, s228 
52 Hedman J, Kalling T, IT and business models, s.113 
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4.1.2.5 Leverantörer 

Leverantörerna är de som ger input till företaget och skapar på så sätt grunden till 
värdeförädling. Därav är det viktigt med pålitliga leverantörer för att företaget ska 
kunna tillgodose sina kunder. Det gäller att även hitta rätt leverantörer som passar 
ditt företag och som ger det bästa priset. Ett tydligt exempel på detta är vad som 
skådas i de flesta företagen idag. De flyttar all sin programmeringsverksamhet till ett 
land där arbetskraften är mycket billigare, Indien.53 Det finns två generella faktorer 
som gör att leverantörerna påverkar företaget.  

 
 

 Den första är, för att det ska vara intressant med ett samarbete är, att en 
”win-win” situation måste uppstå. Det betyder att båda parter i sin 
överenskommelse måste kompromissa för att uppnå ett gott resultat. 
 

 Den andra faktorn som påverkar, är att företag och leverantörer måste 
samarbeta. Det handlar om att skapa en större konkurrenskraft i 
försörjningskedjan för att uppnå ökade vinstmarginaler.54 

 
 
Detta kapitel beskriver vikten av att ha rätt kunskaper, färdigheter och andra resurser 
för att lyckas. Det gäller inte bara att ha egenskaperna utan även rätt egenskaper. Det 
gäller att förstå källan till konkurrenskraftiga fördelar, samtidigt som man förstår 
företagets omgivning. Gör företaget det, så kan man lättare leta efter 
konkurrensfördelar och på så sätt skapa sig en bättre position på marknaden. Viktigt 
är dock att samla ihop de rätta kunskaperna och tillgångarna, utforma värdekedjan 
rätt och att ha stödjande organisationsrutiner. Samtidigt som man har en stark 
företagskultur som eftersträvar de interna behoven. De företag som oftast lyckas bäst 
är de som sätter upp mål, de som eftersträvar en ledande position och som hittar nya 
värden oavsett vilken utgångspunkt de har.55 För att lyckas med detta måste ett 
företag ha en fungerande affärsmodell.  
 

 

53 Hedman J, Kalling T, IT and business models s.123 
54 Mattsson S.-A., 2002, Logistik i försörjningskedjor, s.107 
55 Porter M. E.,  1991, Towards a dynamic theory of strategy, s.106 
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4.2 Litteraturens uppdelning av marknaden 

Vi kommer nu att föra ett djupare resonemang av den typologi, angående 
informationssäkerhet som beskrivits tidigare i bakgrunden. Denna typologi utgör en 
grund för den uppdelning vi valt att göra av marknaden. Vi vill här visa på hur 
litteraturen gör sin uppdelning av marknaden och därefter visa på hur 
intervjupersonerna ser på marknaden. 
 

4.2.1 Administrativ säkerhet 

Den administrativa säkerheten är den som syftar till att regler och rutiner efterföljs. 
Det handlar om att förebygga oavsiktliga hot som kan framkomma av ren slump eller 
av slarv.56  
 
Administrativ säkerhet kan fungera som en egen skyddsåtgärd men samtidigt som ett 
komplement till en teknisk skyddsåtgärd.57 Exempel på vad detta område inkluderar 
kan vara olika, beroende på vilka riktlinjer som företaget har. Det kan t.ex. vara 
riktlinjer för hur det lokala nätverket ska skötas, riktlinjer för virusskydd eller 
riktlinjer för olika utbildningar. (Dessa riktlinjer skulle kunna ses som produkter men 
detta har vi inte sett bevis på). Administrativ säkerhet kan även inkludera utbildning 
av informationssäkerhet, (som också skulle kunna ses som en produkt).  
 
Det kan vara viktigt för ett företag att skapa en förståelse för IT-verksamheten och 
för dess hot och risker. Genom utbildningar och former av fortbildning kan företaget 
utbilda användaren om vad som ska göras för att minska riskerna. 58 Exempel på vad 
den administrativa säkerheten ska verka mot är i själva verket, slarv. T.ex. ska den 
skydda mot att lösenord lånas ut eller ”stjäls”. Den ska motverka att företaget utsätts 
för virus och den ska motverka ”glömska”. Ett exempel på detta är att man låser efter 
sig om man är sist ut ur ett rum.  
 
För att öka den administrativa säkerheten gäller det att ha en policy som 
organisationen efterföljer. Ett sätt att dela upp policyn är att dela upp den i tre olika 
delar. En allmän, en organisatorisk och en systemsäkerhetspolicy. Detta för att det 
ska vara lättare att fastställa ansvaret i organisationen och dess funktioner.59 
 
Policyn syftar till att upprätthålla säkerheten och den bör skriftligen klargöra vad 
som får göras och vad som inte får göras, samt vad målet med den är. Detta för att de 
anställda ska få en klar uppfattning om vad som gäller i företaget. Det är därför också 

56 SIS HB 550 Terminologi för informationsteknik, 2003, s.7 
57 http://spegel.nu/?k=8, Lodgical Solutions 
58 http://epubl.luth.se/1404-5508/2001/115/LTU-SHU-EX-01115-SE.pdf 
59  P. Henningsen; J. Lindström, Administrativ säkerhet 2001, s.12 
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viktigt att inkludera vilka konsekvenserna blir om policyn inte efterföljs. Riktlinjerna 
för policyn ska alltså svara på frågorna vad, varför, när, vem och hur.60 
  
Att införa en policy är bara halva arbetet. Det gäller även att utbilda de anställda så 
att de förstår riskerna och konsekvenserna. Sammantaget kan det vara så enkelt som 
att byta sitt lösenord var tredje månad eller att alltid låsa sin dator, när man lämnar 
den obevakad. Det viktigaste med utbildningen är att den är inriktad på det dagliga 
arbetets olika moment. 
 

4.2.2 Teknisk säkerhet 

Den tekniska säkerheten består av två delar, en fysisk del och en del som relaterar till 
IT-säkerheten. Detta område innefattar allt från larm och stängsel till 
antivirusprogram. Det tekniska säkerhetsområdet är mycket brett och det finns mer 
eller mindre, utspritt inom alla branscher. För att mer ingående visa på vad den 
tekniska säkerheten innebär kommer vi nu att beskriva den fysiska säkerheten och 
IT-säkerheten.  
 

4.2.3 Fysisk säkerhet 

Denna form av teknisk säkerhet handlar om att säkra sina system, som att 
informationen skyddas från alla typer av fysisk åverkan. Med fysisk säkerhet vill 
företag förhindra obehörigt tillträde, skador eller störningar på verksamheten. Det 
handlar t.ex. om att skydda sina servrar och datorer mot brand eller intrång. Fysisk 
säkerhet kan även vara att man sätter fysiska lås på datorerna för att de inte ska bli 
stulna. 
 
Det finn en rad olika sätt att förhindra obehörigt tillträde, skador eller störningar på 
verksamheten. Företag kan använda sig av larm, stängsel, passagekontroll eller 
mänskliga vakter. Detta är bara ett fåtal exempel på vad fysisk säkerhet innebär.  
 
Det som ofta ses ute i samhället idag, är att personal på företag använder sig av kort 
för att komma in till t.ex. sin arbetsplats. Detta är ett första steg till att alla inte ska ha 
åtkomst till byggnaden där mängder av information finns. T.ex. blir det till ett första 
skydd mot utbildningsmaterial, databaser och pappersarkiv. Nästa steg, som ett kort 
kan ge skydd till är särskilda lokaler där företag kanske vill ha extra 
säkerhetsbevakning. Ett annat alternativ som kan anses säkrare skulle kunna vara att 
anställda, även använder sitt fingeravtryck vid t.ex. inpassering.61 Detta ger ett mer 
effektivt skydd än bara ett passerkort.  
  

60 Henningsen P., Lindström J., Administrativ säkerhet 2001, s.13 
61 Mitrovic Predrag, Handbok i IT-säkerhet, 2005, s.117-118  
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Den fysiska säkerheten syftar till att skydda en organisations informationskapital. 
Även skydd mot organisationens lokaler och utrustning hamnar här. Trots att detta är 
stora och viktiga delar är detta något som man inte så ofta tänker på när 
informationssäkerhet nämns. Informationssäkerhet är ofta förknippad med IT-
säkerhet, där t.ex. åtkomsten till olika system ska skyddas.62 
 
Fysisk säkerhet handlar heller inte enbart om att stänga ute obehöriga. Det kan vara 
så mycket mer. Något som kan ge mer förödande konsekvenser är naturkatastrofer 
som brand, översvämning eller oväder. Vi får dock inte glömma bort att mänskliga 
misstag och slarv (administrativ säkerhet) kan sätta den fysiska säkerheten ur 
balans.63 Det gäller att inte överskatta de tekniska säkerhetsprodukternas 
skyddsförmåga. Saker som lås, larm och intern-tv fungerar inte utan korrekta 
administrativa rutiner. 
    

4.2.4 IT-säkerhet 

Detta segment inkluderar vad som brukar kallas skyddsåtgärder av teknisk karaktär. 
IT-säkerhet handlar således om att förhindra en olovlig åtkomst. Olovlig åtkomst 
definieras som att någon/något försöker, antingen internt eller externt, genomföra 
någon form av stöld/förändring av data som är skyddad. Som exempel kan det vara 
någon som olovligen tar sig in i ett företags system för att få tag på lösenord. Det kan 
även vara att någon tar sig in på en server för att förändra informationen på någons 
hemsida. Liksom IT-säkerheten måste datasäkerheten och 
kommunikationssäkerheten, som båda är en del av IT-säkerheten, se till att obehöriga 
förhindras från att kunna göra någon form av förändring vid databehandling.64  
 
Något som är viktigt att tänka på när det gäller IT-säkerhet är att det är något som bör 
styras utifrån restriktioner. Det gäller att ha en policy som företaget arbetar utefter. 
Ett alternativ är att bara ge de anställda behörighet till olika system efter behov.  
 
Grunden till att säkerställa IT-verksamheten ligger hos den anställde. D.v.s. den 
administrativa säkerheten är starkt sammankopplad med IT-säkerheten. IT-
säkerheten i sig handlar om att t.ex. ha virusprogram, brandväggar och spamfilter 
som förhindrar angrepp. Den interna IT-säkerheten, som ska innefatta riktlinjer och 
behörighetsdelning, är minst lika viktig som den externa IT-säkerheten. Den externa 
IT-säkerheten, i motsvarighet till den interna säkerheten, ska motverka maskar och 
trojaner. Som också är allvarliga hot mot en organisation.65 
  

62 http://www.sis.se/upload/632905554229197160.pdf 
63http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/DB23D734976D74B7C1256E2800496331/$File/
PUB200401-003-1.pdf 
64  SIS HB 550 Terminologi för informationsteknik, 2003, s.8 
65 Intervju Jessica 
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4.2.5 Datasäkerhet 

Är ett område som är svårt att avgränsa helt från kommunikationssäkerheten. (Då 
både data och kommunikationssäkerheten tillsammans utgör underkategorier till IT-
säkerheten). Under detta begrepp hamnar saker som ska motverka att system fallerar 
och att den personliga integriteten bibehålls. För att upprätthålla denna typ av 
säkerhet behövs det att företaget integrerar den administrativa säkerheten med 
datasäkerheten. Datasäkerheten är främst till för att skydda den personliga 
integriteten och det kan t.ex. göras genom att e-mail krypteras och att 
behörighetstilldelning tillämpas i företaget. Ett exempel är att systematiskt bara dela 
ut mappar på det gemensamma nätverket till de som behöver just den information.  
 
Segmentet handlar om att skydda sina system och att någon obehörig kommer åt data 
(program och information). Segmentet är också oerhört exploaterat, vilket gör att det 
inom området finns en rad olika produkter och erbjudanden. Loggning, 
behörighetstilldelning, kryptering och identifiering är bara ett fåtal exempel på vad 
område innefattar.  
 
Den största biten som inkluderas i detta område brukar sammanfattas med ett enda 
ord, antivirus. Under detta begrepp finns en rad olika benämningar men det kan 
definieras utifrån flera slags program som kan skydda en dator mot angrepp. Experter 
brukar tala om skadlig kod, men i uttrycket ingår även sådant som maskar och 
trojanska hästar. 66 
  

4.2.6 Kommunikationssäkerhet 

Denna form av säkerhet avser sådan säkerhet som har att göra med överföring av 
data. Olika exempel på denna form av säkerhet kan vara alltifrån kablar till 
brandväggar. Sådant som ger ett stöd till en säker överföring av data.67 
Kommunikationssäkerheten avser även åtgärder för exempelvis tillförlitlighet och 
integritet av förmedlad information.68 
 
Kommunikationssäkerheten ska förebygga att data mellan parter försvinner eller 
förvanskas. Den ska även se till att data är tillgänglig och ska motverka att den 
avlyssnas. Till kommunikationssäkerheten hör även krypteringen. Denna ska göra 
det svårt för obehöriga att tyda informationen.69 När någon form av data överförs är 
det viktigt att ha ett väl fungerande nätverk med routrar, switchar och servrar. Alla 
dessa ska, utan att data förvanskas, överföras utan förlust. Kryptering blir till en 

66 Mitrovic Predrag, Handbok i IT-säkerhet, 2005, s 
67http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/DB23D734976D74B7C1256E2800496331/$File/
PUB200401-003-1.pdf 
68 http://www.finlex.fi/data/normit/32666-SMS08.pdf 
69 http://www.finlex.fi/data/normit/32666-SMS08.pdf 
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mycket viktig del under detta område då data som överförs inte olovligen ska gå att 
få tag på.   
 
Brandväggar är en annan typ av kommunikationssäkerhet som lättast kan ses som en 
gränsvakt som övervakar trafik ut och in, från de olika företagens nätverk. Dessa 
”gränsvakter” upptäcker obehörig trafik beroende på vilka regler som satts upp. 
Givetvis kan en brandvägg ses som datasäkerhet, men den är främst till för att 
kontrollera information som både går in och ut från ett nätverk.  
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5 Empiri & Analys 

                                                                                                                                        
 
Detta kapitel kommer att ligga till grund för resultatet vi senare i arbetet kommer att 
presentera. Analysen bygger på det vi har lärt oss under arbetets gång men även på 
de influenser vi fått, genom att studera litteratur, leta information på hemsidor och 
analysera intervjuer. Det som blir utgångspunkten i detta kapitel är det analysverktyg 
vi tagit fram för att analysera dominerande affärsmodeller på 
informationssäkerhetsmarknaden. Analysverktyget utgår från det 
affärsmodellsbegreppet som tidigare diskuterats i kapitel 4.1.2. Vidare har vi med 
den typologi som presenterades under rubrik 2.3, samt med våra intervjuer funnit en 
bredare indelning av marknaden. Denna indelning ligger till grund för vår analys av 
de dominerande affärsmodellerna inom de olika delarna av marknaden. 
 
I detta kapitel har vi insett att den data vi ämnat samla in, inte kommer ge oss nog 
med information för att heltäckande kunna identifiera de dominerande 
affärsmodellerna. Den främsta anledningen är att vi inte kommer att få tillgång till 
information som rör ett företags interna delar. T.ex. kommer vi ha svårigheter med 
att få in data om vad för aktiviteter som finns i organisationen och vad för resurser ett 
företag har. Vi har därför i största möjlig utsträckning försökt inrikta oss på att samla 
in data som berör de externa delarna hos ett företag. 
 

5.1 Experters uppdelning av marknaden 70 

För att ge ett stöd åt uppdelningen vi gjort av informationssäkerhetsområdet tidigare i 
teorin, har vi genomfört intervjuer med experter inom området. Intervjupersonerna, 
som vi har valt att kalla experter, har samtliga arbetat med informationssäkerhet i 
flera år och besitter både goda som breda kunskaper inom området. Vi har under 
dessa intervjuer försökt att få reda på hur personer som arbetar i IT-företag ser på 
uppdelningen av marknaden för informationssäkerhet. Ser de samma sak som står i 
litteraturen? Eller har de en annan uppfattning? Det som vi ser som mest intressant är 
att kunna visa på de olikheter som finns mellan våra intervjupersoner och litteraturen. 
Trots att vissa av dem som vi har intervjuat, visat på en liten annorlunda uppdelning, 
stämmer mycket med litteraturen om vi tolkar sättet de beskriver marknaden, till 
befintliga teoretiska termer. 
 
 

70 Sammanställning av samtliga intervjuer 
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Efter att ha samlat in materialet från intervjuerna märkte vi att många, nästan alla av 
de vi intervjuade, nämnde ord som antivirusprogram, brandväggar och hacking. Vi 
märkte att två ut av sakerna, antivirusprogram och brandvägg är produkter men bara 
en, hacking är något man behöver skydda sig mot. Förmodligen är det såhär företag 
ser på informationssäkerheten och vad den består av. Detta tolkar vi som att 
företagen ofta benämner de olika delmarknader utifrån produkter eller vad 
produkterna ska användas till. Utifrån litteraturen skulle detta betyda att de syftar till 
områdena data och kommunikationssäkerhet, d.v.s. att de syftar till IT-säkerheten. 
Förmodligen är det så, att informationssäkerhetsområdet ofta uppfattas av omvärlden 
utifrån antivirusprogram och intrångsförsök och det handlar inte om okunskap om 
marknaden, utan bara att den benämns utifrån andra termer. 
 
Vanligtvis nämnde intervjupersonerna också uttrycken inre och yttre hot. Eftersom 
ett företag oftast ser utifrån sig självt, blir allt annat till en omvärld, det vill säga det 
yttre. Med inre hot nämndes ofta den anställde som ett ”hot”, eftersom denna kan 
göra fel oavsiktligt eller skada företaget med avsikt. Okunskap och slarv nämndes 
som de vanligaste orsakerna. Utifrån detta tolkar vi att de inre hoten är något som 
inkluderas i den administrativa säkerheten och att yttre hot främst inkluderas i IT-
säkerheten.  

 
”Medarbetare måste gå på utbildningar och uppdatera sig inom området.” 

  O. Norström 25/2 -08 
 
Oavsett om hotet är internt eller externt måste de anställda vara uppdaterade på 
området. Vilket också poängterades av O. Norström. Till de yttre hoten inkluderades 
oftast begreppen hacking och virus. En brandvägg sågs mer som något som fanns 
innanför företagets väggar. Vilket också handlar om skydd och inte hot, som hacking 
och virus gör. Fortfarande med denna indelning ser vi att det pekar på IT-säkerheten. 
Dock kan den anställdes okunskap ses som området administrativ säkerhet. 
 
Det fanns dock en som hade en något annorlunda uppdelning på 
informationssäkerhetsområdet. Det vara O. Norström, ”Security Manager Romania 
and Moldova”. Han såg marknaden utifrån hårdvara och mjukvara, där han tyckte 
det ingick konceptlösningar, (som kan ses som en kombination av dem båda). O. 
Norström utgick snarare från typen av lösning än från vad företag och privatpersoner 
försöker skydda sig mot, (d.v.s. vilka behov som finns). Han gjorde även 
uppdelningen på de som utvecklar system och de som erbjuder konsulttjänster, litet 
annorlunda uppdelning jämfört med de andra intervjupersonerna, (men han utgick 
fortfarande från området lösningar). 71 
 
 

71 Intervju O.Norström 
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Det nämndes tidigare att nästan alla satte den anställde som ett eventuellt hot mot 
den interna verksamheten. Alla som vi intervjuat nämnde att kunskap är det 
viktigaste inom informationssäkerhet. Eftersom de inte ser kunskap som något hot, 
ser intervjupersonerna istället kunskap som en faktor som fattas. Det handlar om att 
skapa en medvetenhet bland de anställda, menade många. En som tryckte extra på 
detta var J. Wejemark, säkerhetschef på Ericsson. Till interna hot sa hon;  
 

”Det kan vara saker som spioneri, försäljning av information, olovlig 
nedstängning av system...”  

J. Wejemark 18/1 -08 
 
Hon ansåg även att kunskap var den viktigaste biten att jobba med, oavsett vad den 
anställde arbetade med. Detta är en tydlig markering på att administrativ säkerhet är 
mycket viktigt. Även om det lätt kan komma i skymundan.72 
 

5.2 Slutsats av marknadens uppdelning 

Samtidigt som våra intervjupersoner styrker den teoretiska uppdelningen av 
marknaden kan de inte göra en mer detaljerad bild. Det fanns ingen som sa något om 
datasäkerhet eller informationssäkerhet. Kanske för att denna uppdelning är hårfin, 
då dessa områden i allra högsta grad påverkar varandra. Sammantaget ser vi att 
intervjupersonerna har en liknande bild av marknaden, eftersom den överensstämmer 
med vår tolkning av litteraturen. Även om de inte använder teoretiska termer på den 
indelning vi gjort utifrån litteraturen. 
 
Med hjälp av experterna finner vi att det inte finns någon anledning att dela upp 
marknaden i fler områden än tre. Anledningen är att vissa områden som beskrivit i 
teorin är svåra att skilja på, eftersom produkter och tjänster kan användas inom flera 
områden. Det finna således ingen anledning till att ha med dem och bryta upp dem i 
sex olika områden. Eftersom vi vill använda indelningen till att identifiera de 
dominerande affärsmodellerna inom de områden vi anser mest intressanta. Vi kom 
fram till att följande områden är de mest utmärkande för informationssäkerheten; 
 
 Administrativ säkerhet 
 Fysisk säkerhet 
 IT-säkerhet 

 
Uppdelningen som vi gjort anser vi vara en följd av att företag inom 
informationssäkerhet är verksamma på så många olika delmarknader. Samt att vi ser 
från de svar vi fått att man inte riktigt har samma uppfattning som teorin.  
 

72 Intervju J.Wejemark 
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5.3 Bakgrund till analysmodellen 

Hedman och Kallings modell har med hänsyn försökt integrera existerande 
föreställningar om strategi för att utveckla begreppet affärsmodell. Tanken var att 
skapa ett analysverktyg för att sedan kunna analysera affärsmodeller. Detta verktyg 
har vi tagit nytta av och förenklat.  
 
Anledningen till varför vi valt att utgå ifrån en förenklad Hedman och Kallings- 
modell är för att vi anser oss inte ha all den insikt som krävas, för att analysera ett 
företags affärsmodell. Framför allt beror det på att vi inte har tillgång till företagens 
interna information. Trots det, förväntar vi oss svar på; pris/erbjudande, marknad och 
i viss mån externa aktiviteter. I kapitel 4.1.2 finns sex huvudpunkter som Hedman 
och Kallning utgår från, varav 4 till 6 är punkter vi kommer att få svårt att analysera, 
då dessa tar sin utgångspunkt i företagets interna delar. Vi skulle möjligtvis kunna 
nämna något om leverantörerna, eftersom de i vissa fall skulle kunna vara 
samarbetspartners.  
 

5.4 Utformning av analysmodell 

5.4.1 Marknaden 
 
Den första punkten i vår modell för att analysera informationssäkerhetsområdet har 
vi identifierat utifrån Hedman Kallings punkt, ”Kunder och Konkurrenter”. Vi vill 
utifrån denna punkt analysera hur marknaden ser ut, främst med avseende på kunder 
men även konkurrenter. Vi vill helt enkelt visa vilka kundgrupper 
informationssäkerhetsföretag skall betjäna. Hur marknaden för konkurrenterna ser ut 
får vi fram genom att ta reda på vilka produkter och tjänster de erbjuder. 
Huvudfrågeställningen för att ta reda på konkurrenter eller kunder under ett segment 
blir; 

 
 Till vem säljs denna produkt?  
 Vilka kundgrupperingar säljs det till? 
 Kan några konkurrenter ses?  

 
 

5.4.2 Pris/erbjudande 
 
Denna del i vår modell innefattar en analys av hur företagens olika produkter och 
tjänster ser ut. Utifrån Hedman och Kallings tredje punkt ”Pris och Erbjudande” har 
denna punkt identifierats och blir en grundläggande utgångspunkt för vår analys. 
Huvudfrågeställningen blir: 
 
 Vad säljer företaget? 
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Vi har här också valt att inkludera prismodell som ett delområde, dels för att det är 
starkt sammankopplat med pris/erbjudande samt att det skulle bli svårt att ha området 
som en egen del i modellen. Det som vi anser intressant att redovisa med avseende 
på prismodellen är följande: 
 
 Hur tar företaget betalt för sina produkter/tjänster? 
 Hur säljer företaget produkten/tjänsten? 
 Hur når företaget sina kunder?  

 
 

5.4.3 Externa aktiviteter 
 
I vår modell kommer vi under denna punkt att identifiera företagets 
samarbetspartners. Vi vill därigenom försöka identifiera olika samarbeten mellan 
företag. Detta görs för att skapa ett uttryck för hur företaget organiserar sina externa 
aktiviteter. Att få fram information om hur företag formar sina aktiviteter har varit en 
svår process. Vi anser oss ändå ha kunnat skönja viss information vad det gäller 
företags arbeten för att främja sitt samarbete med andra företag. 
 
Med hjälp av denna identifiering av affärsmodellsbegreppet vill vi identifiera de 
dominerande affärsmodellerna inom olika områden för informationssäkerhet. För att 
göra detta har vi valt att göra en segmentering av marknaden för 
informationssäkerhet.   
  

5.5 Identifiering av företags affärsmodeller 

I detta kapitel har vi tagit fram fem företag inom informationssäkerhetsområdet som 
vi finner dominerande. Det segment som tydligt visade sig vara det mest 
dominerande inom informationssäkerheten var IT-säkerheten. Att detta område 
tolkas som det dominerande bygger vi främst från intervjuerna, där det kom fram 
flest förslag på produkter och tjänster. Detta har lett till att vi i uppsatsen valt att 
fokusera lite extra på området. Till hjälp har vi haft H. Jonsson, (universitetslektor 
BTH) som gett exempel på dominerande företag.73  
 
Nedan följer punkterna från vår analysmodell som vi kommer att applicera på fem 
stycken informationsföretag. 

  
 Marknaden 
 Pris/Erbjudande 
 Externa aktiviteter 

73 Intervju H. Jonsson 23/11-07 
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5.5.1 Företag inom Administrativ säkerhet 

Området administrativ säkerhet handlar om att förebygga slarv och oaktsamhet i 
verksamheten. Med hjälp av olika metoder som t.ex. utbildning kan företag och 
privatpersoner skyddas mot dessa ”hot”. Samtidigt kan den enskilde användaren få 
en bättre förståelse om hur företag förhindrar misstag i organisationen. 

 

5.5.1.1 Ekelöws Security 

”Vi på Ekelöw hjälper verksamheter med externa och interna säkerhets- och 
riskhanteringskrav så att verksamhetsansvariga känner sig trygga”74 
 
Ekelöws främsta uppgift som företag är att identifiera olika typer av risker och hot 
som kan tänkas uppkomma i en verksamhet. De hjälper även kunden med hur de på 
bästa sätt ska kunna hantera detta. Samt handhar Ekelöws implementation av 
riskkontroller och säkerhetsfunktioner, som ska ge kunden ett dagligt stöd. Till detta 
tillkommer det en uppföljningsdel där Ekelöws hjälper företagen att se på sin 
verksamhet utifrån de nya rutinerna och då också utifrån andra perspektiv. Genom att 
erbjuda en form av analys av företag kan de visa på svagheter och styrkor, Ekelöws 
hjälper på sådant sätt sina kunder till en säkrare verksamhet.75  
 

Marknad 

Till skillnad från de andra företagen som kommer att nämnas i detta arbete har 
Ekelöws en annan inriktning på försäljning av informationssäkerhet. De utgår inte 
ifrån mjukvarulösningar utan utgår istället från att de är specialister på riskkontroller. 
De inriktar sig som företag mot alla nivåer inom en organisation. Det betyder att 
Ekelöws försöker tillmötesgå ett behov som riktar sig till alla företag som på något 
sätt försöker skydda sin information med teknisk utrustning. 76  
 
Indelningen som de gjort av marknaden går efter vilken typ av bransch de ska sälja 
till. Med största säkerhet har det här att göra med vad för typ av riskhantering de ska 
sälja. Ekelöws säljer bl.a. till försvar, myndigheter och telekommarknaden.77 
 

 

 

74 http://www.ekelow.se/Om_Ekelov.htm 
75 http://www.ekelow.se/Varatjanster.htm 
76 http://www.ekelow.se/Vara_kunder.htm 
77 http://www.ekelow.se/Sitemap.htm 
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Pris/Erbjudande 

Det vi kan se är att Ekelöws erbjuder en rad tjänster;  
  
 Incidenthantering – Ekelöws hjälper företag att utreda olika incidenter 
som har med IT-säkerhet att göra.  
 
 Informationsklassning – De tar fram lämpliga hanteringsformer för alla 
former av information som finns i ett företag. Såväl tekniska som 
administrativa lösningar kan erbjudas.  
 
 IT-säkerhetslösning – De är helt oberoende av vad IT-leverantörer har 
att erbjuda. På detta sätt kan Ekelöws erbjuda en oberoende undersökning av 
säkerheten.  
 
 Hot, risk och sårbarhetsanalys – Genom att arbeta igenom en sådan kan 
företagen snabbt skapa en bild över hur sårbar verksamheten är. De kan 
erbjuda kunden en skyddsnivå i paritet med vad som önskas.  

 
Ekelöws security är ett företag som har en annan inriktning än de andra företagen 
som har studerats i denna uppsats. De satsar mer på tjänsterna runt produkterna. De 
vill med andra ord sälja sina tjänster som säkerhetslösningar och sårbarhetsanalyser. 
Tanken bakom, tror sig vara att Ekelöws security vill ha mer kundkontakt och skapa 
relationer som förhoppningsvis kommer att ge långsiktiga affärsrelationer som 
genererar kontinuerliga inkomster.78 Deras affärsplanering går ut på att kunderna 
sätts i centrum.79  

Vi tolkar deras affärssystem som att de genom sin kunskap ska se till att kundens IT-
säkerhetssystem fungerar så pass bra att, den inte stör det dagliga arbetet för kunden. 
För Ekelöws finner vi här en dominant affärsmodell, vilken vi kommer att benämna 
som en ”kunskapsbaserad” affärsmodell. Det som utmärker denna modell är att den 
baseras på tjänster. Kunden får hjälp med en viss sorts problem, med hjälp av 
expertis inom området. Att ge förslag på lösningar är ett sätt att tjäna pengar. 
Modellen innefattar ingen försäljning av produkter men ger förslag på hur kunden 
ska utreda sina risker, hot och sårbarheter. 
 

 

 

 

78 http://www.ekelow.se/hjalpa_dig.htm 
79 http://www.ekelow.se/Vid_affarsplanering.htm 
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Prismodell 

Det är inte alls lätt att uttyda någon prismodell för Ekelöws. Det som går att 
utläsa, är att de säljer sin kunskap och erfarenhet utifrån utbildning och 
analyser. Vi tolkar det även som att de erbjuder en form av abonnemang där 
kunden får kontinuerliga analyser av sin verksamhet. När de säljer sin 
kunskap och erfarenhet innebär det att de sätter ett pris på att göra risk och 
sårbarhetsanalyser. På så sätt kan kunden skapa sig en bättre förståelse och 
till viss del förebygga hot och risker. 
 
Samtidigt som Ekelöws säljer lösningar till ett företag säger de sig försöka 
stödja dem. Vilket tyder på att de vill ha en relation till sina kunder. Vi ser 
också att de försöker bibehålla detta med hjälp av sina 14 erbjudande. Där 
varje erbjudande är en tjänst som ska förbättra verksamheten för kunden. 
Förmodligen erbjuds också kunderna mängdrabatt då kontakten med dessa 
är viktig att behålla.80  

Vi ser här ett element i en affärsmodell som bygger på prenumeration. 
Modellen bygger på att Ekelöws ska knyta längre kontakter med sina kunder 
för att få kontinuerliga inkomster. För Ekelöws del innebär det att de kan 
erbjuda kunden uppföljningar på de tjänster de säljer.     

 

Externa aktiviteter 

Ekelöws har samarbetspartners för att säkra sin kunskap samt bredda den. De är 
måna om att kunna tillgodose kundens samtliga behov.  
 
Som vi ser det erbjuder Ekelöws en tjänst, (exempelvis utbildning), tillsammans med 
ett annat företag, som t.ex. erbjuder produkter. Detta tillsammans blir till ett annat 
viktigt element i en affärsmodell, samarbete. Denna samarbetslösning ska göra det 
enklare för kunden att få exakt det han/hon vill ha. Det vi tror oss kunna lista ut är att 
den gör Ekelöws till ett bredare företag som kan verka på andra områden än 
administrativ säkerhet. Det vi menar med detta är att företaget även kan handha 
samarbeten med företag inom andra områden och på sådant sätt skapa nya fördelar. 
   

80http://www.ekelow.se/Varatjanster.htm 
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5.5.2 Företag inom fysisk säkerhet 

Fysisk säkerhet handlar om att skydda information med fysiska medel. Olika typer av 
låsanordningar är exempel på lösningar under detta område då dessa är mycket 
effektiva för att tilldela behörigheter. 

 

5.5.2.1 Neureka 

”Vi vet var, vi vet vem, vi vet när”81 
 
Neureka är främst ett företag som erbjuder låsanordningar och biometrilösningar. De 
erbjuder även GPS-spårningsprodukter men dessa får ses som ett område vid sidan 
av då det skulle kunna likställas med IT-säkerhet, där man också loggar och 
kontrollerar vad användaren gör.  
 
Neureka försöker även att ligga i bräschen för utvecklingen inom fysisk säkerhet. De 
har egenutvecklade produkter samt standardprodukter. 
 

Marknad 

Neureka arbetar med att finna olika applikationsområden för fingeravtryckstekniken 
men säljer också olika säkerhetsprodukter inom detta område. Intresseområdet riktas 
både mot privata och professionella användare.82  
 

Pris/Erbjudande 

Företaget har utvecklat en rad olika produkter som de använder för att förebygga 
olika behov inom informationssäkerheten. Det som placerar Neureka inom den 
fysiska säkerheten är bland annat deras satsningar på användningen av 
”fingerinloggningen”. Genom att använda sig av sitt eget fingeravtryck, istället för 
lösenord har företaget hittat en nisch där de kan arbeta fram säkra lösningar. På 
sådant sätt slipper användaren problem med att komma ihåg lösenord.  
 
Neureka har över de senaste åren också satsat på en produkt med lås, som bygger på 
fingeravtryck. Med denna produkt slipper företaget nycklar och på så sätt kan man 
komma in i sitt kontor, utan att behöva använda sig av en mängd olika nycklar. 
 
 

81 http://www.neureka.se/ 
82 http://www.neureka.se/index.php/om-foeretaget 
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En annan produkt som Neureka säljer är en så kallad Key Logger. Denna används för 
att spela in samtliga knapptryck på tangentbordet. Besökta hemsidor registreras och 
på så sätt kan säkerheten öka.83 Denna typ av erbjudande är dock en annan typ av 
säkerhet nämligen datasäkerhet. 
 
Sammantaget så strävar Neureka mot att lösa många komplexa problem med 
lösenordshantering. Istället för att en användare ska vara tvungen att uppdatera sitt 
lösenord kontinuerligt, ska den anställde ha en unik identitet, vilket innebär att 
obehöriga användare blir refuserade.  
 

Prismodell 

Eftersom Neureka är ett företag som erbjuder skydd för fysisk säkerhet har 
de en produktflora som delas in efter biometri, GPS-spårning och lås-
system. Dessa säljs på ett traditionellt sätt med ett års garanti och med öppet 
köp i 14 dagar. Det blir inget rabatterat pris om kunden köper fler eller om 
det överstiger ett visst pris. Neureka:s affärsmodell handlar om att sälja 
avancerade och nyskapande lösningar inom biometriområdet.  
 
Neureka har en affärsmodell som bygger på utveckling av nya produkter till 
marknaden, s.k. nyskapande produkter. På sin hemsida (neureka.se) 
beskriver de deras verksamhet som; ”att hitta för marknaden ny teknik”. 
Detta görs genom att ständigt arbeta mot nya säkerhetslösningar som ska 
revolutionera marknaden. Därav har vi här valt att identifiera ett element i 
en affärsmodell som vi valt att kalla utveckling.   

 

Externa aktiviteter 

Med utgångspunkt ifrån hemsidan ser Neureka inte ut att satsa på ett samarbete med 
andra företag. Det vi skulle vilja se är att företaget kanske tillsammans med något 
annat företag inom informationssäkerhet erbjuder någon form av ett helhetspaket. 
Där Neureka kan erbjuda en del av säkerhetslösningen. 

 

83http://www.neureka.se/index.php/produkter/it-oevervakning/keylogger/37-it-oevervakning/72-keylogger-
spelar-in-alla-tangenttryck 
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5.5.3 Företag inom IT-säkerhet 

Utgår vi ifrån begreppet informationssäkerhet finner vi genom sökning på Internet att 
detta område är mycket stort. I jämförelse med de andra områdena får detta område 
absolut flest träffar på sökmotorn Google. Det vi inte vet är om Google som 
sökmotor, definierar informationssäkerhet på det sätt vi gör. Troligtvis inte fullt ut 
men området är så pass stort och borde i alla fall ge en indikation på att det är större 
än de andra områdena.  

 

5.5.3.1 Symantec 

”Symantec är en ledande leverantör av program och tjänster riktade till enskilda 
användare och företag av alla storlekar, som tryggar säkerhet, tillgänglighet och 
integritet hos informationstillgångar”84    
 
Även om Symantec har tyngdpunkten inom området IT-säkerhet, berör de även ett 
område som Ekelöws inriktat sig mot, nämligen administrativ säkerhet. Detta är en 
tydlig utveckling vi ser då vi studerar olika företags hemsidor. Organisationer inom 
området tenderar att allt mer försöka nå ut till fler områden inom 
informationssäkerheten. Detta är ett tecken på att de olika marknadsområdena som 
finns, nu börjar att flyta ihop. Gränserna mellan olika områdena suddas successivt ut 
och företag försöker i större utsträckning nå ut till fler konsumenter. 
Affärsmodellerna förändras i samma takt och en affärsmodell kan binda samman 
flera marknadsområden. Detta gäller även för Symantecs del. 
 

Marknad 

Vad vi tolkar utifrån hemsidan är att Symantec delar upp sina kunder efter industrier, 
större och mindre företag samt privatpersoner. Det intressanta är att Symantec även 
delar upp sina kunder efter vilken typ industri de tillhör. Detta baserar de utifrån 
vilken typ av behov industrin behöver. (I jämförelse, delar vi in marknaden efter 
vilka produkter och tjänster som erbjuds). Uppdelningen för Symantecs industrier är 
som följer: Elindustrin, finansiella tjänster, olje- och gasindustrin, offentliga sektorn 
och telekomindustrin.  
 
Eftersom Symantec inte ser samma delmarknader som oss får de en annan typ av 
översyn. De vill tillgodose specifika behov inom en industri medan vi vill dela in 
marknaden efter produktutbud. Det innebär att Symantec kan erbjuda produkter och 
tjänster inom en industri som med vår indelning skulle kunna ligga inom olika 
marknadssegment. Hade de delat in marknaden och analyserat affärsmodeller från 

84 http://www.symantec.com/sv/se/about/index.jsp 
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vårt sätt hade de haft affärsmodeller som bara passat in på vissa industrier. Eftersom 
vi delat in marknaden efter produkter och tjänster och inte efter behov. Troligtvis är 
anledningen den, att de olika områdena kräver olika typer av affärsmodeller, varför 
också Symantec valt att dela in marknaden på ett annat sätt. T.ex. behöver den 
offentliga sektorn mer teknik/mjukvaro-lösningar och olje/gasindustrin kräver mer 
identifiering av risk och hot, eftersom detta kan vara en riskfylld bransch.85 

 

Pris/ Erbjudande 

Symantec erbjuder flertalet olika lösningar inom området. Det man hör i dagligt tal 
när folk nämner namnet Symantec är att de säljer antivirusprogram. En anledning till 
detta kan vara att de är ledande i Sverige på området. Vad som dock inte är allmänt 
känt är att företaget erbjuder en rad andra produkter. Dessa produkter kan då ingå i 
flera affärsmodeller. Symantec säljer t.ex. också identifiering av risker och hot. Vi 
ser här tydligt hur de försöker sälja sina produkter/tjänster som en paketmodell. Den 
syftar till att erbjuda någon form av produkt/tjänstpaket som motsvarar kundens 
behov. Fördelen med en sådan försäljningsmetod är att den kan erbjuda flertalet olika 
varianter för att passa en särskild bransch. Eftersom kunden mer eller mindre 
bestämmer vad paketlösningen ska innehålla kan priset sättas därefter. Att på detta 
sett få in flera produkter i olika affärsmodeller gör företaget mer ekonomiskt, samt 
mer flexibelt gentemot kunderna, vilket får ses som mycket gynnsamt för företaget. 
Av Symantecs hemsida finner vi att de även erbjuder IT-säkerhetslösningar, 
hotbildsanalyser samt utbildningar.86 Detta visar på att Symantec inte bara är ett 
företag som har marknadsandelar på IT-säkerhetsområdet utan även att de har en 
inriktning mot data och kommunikationssäkerhet samt området administrativ 
säkerhet. Precis som Neureka har Symantec ett element i sin affärsmodell som vi valt 
att kalla utveckling. Företaget satsar stora summor pengar på att ständigt utveckla 
sina produkter och på sådant sätt hela tiden ligga långt fram i utvecklingen.  

 
Prismodell 

Det som vi konstaterar är att Symantec främst säljer sina tjänster via 
hemsidor. Vi har även fått en uppfattning om att de skaffar sig 
marknadsfördelar genom att Symantecs produkter ofta är installerade när du 
köper en ny dator. Detta skulle kunna vara ett led i att företaget har avtal 
med stora företag som installerar deras produkter på nya datorer som går ut 
för försäljning. Detta skulle kunna ses som om Symantec har en liknande 
affärsmodell som F-secure. (F-secure kommer vi senare i arbetet analysera 
mera). Symantec har dock en annan typ av samarbetspartners, som förändrar 
affärsmodellen något. Kunden får också ofta en gratis testtid på någon 

85 http://www.symantec.com/sv/se/business/solutions/index.jsp 
86 http://www.symantec.com/sv/se/business/training/index.jsp 
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månad för att därefter binda upp sig för att i fortsättningen få uppdateringar, 
mot nya virus. På sådant sätt kan Symantec knyta till sig många nya kunder. 
De garanterar sedan uppdateringar mot nya virus genom att man använder 
sig av deras liveupdate funktion. Dock måste man som kund vara bunden till 
produkten för att kunna ta del av dessa. 
 
Symantec har i dagsläget för avsikt att utvidga marknadsandelen mot små 
och medelstora företag/segment. De vill stärka sin bredd med utbudet av 
produkter och det inkluderar även nya lösningar. Även här ser vi begreppet 
utveckling som ett viktigt element i en affärsmodell. De verkar inte riktigt 
nöjda så de är på väg att investera i utbildning, utveckla partners (för att 
finna nya lösningar) och förbättra infrastrukturen för hur deras produkter 
köps.87 Indirekt betyder det att Symantec vill utveckla sin affärsmodell för 
att kunna möta fler kunder, på ett bättre sätt. Det är svårt att ge något 
specifikt exempel på hur affärsmodellen är uppbyggd men de strävar hela 
tiden efter förbättringar, så att kunderna ska kunna erbjudas det senaste.  
 
Symantec ser ut att försöka öka utbudet på hemsidan, då de satsar mer på 
små och medelstora företag. Det ska vara lättare att införskaffa deras 
produkter och tjänster via nätet. Framförallt avser de sig att utöka sina 
marknadsandelar på sina svagare kundsegment. Det betyder att de måste 
avsätta resurser för att kunna nå ut till dessa segment. Att se över sin 
affärsmodell över dessa områden kommer att bli en viktig del för att lyckas. 

 
Externa aktiviteter 

För att hela tiden utveckla och förstärka sin affärsmodell har Symantec satt upp något 
som kallas Symantec partner program. Detta program finns till för dem som vill bli 
partners med Symantec. Genom ett medlemskap med Symantec, får företag tillgång 
till PartnerNet. Detta är en portal som ger tillgång till verktyg, resurser och 
information. Genom att Symantec hela tiden vill bilda nya partnerskap visar de på att 
de vill utveckla sin affärsmodell, genom att utvidga sin value network. Genom 
partnerskapen ökar de inte bara sin kunskap och bredd, utan ger även andra företag 
möjligheten att utvecklas.88 Precis som för Ekelöws, ser vi att Symantec har 
affärsmodeller som bygger på relationer. Dessa relationer ser vi som en del av en 
helhetslösning, d.v.s. en samarbetslösning. Denna typ av samarbetslösning syftar till 
att förstärka de områden som inte är fullt utvecklade. Genom att binda till sig 
partners, kan Symantec få inkomster från flera håll, just tack vare sina typer av 
produkter. Denna modell hävdar vi att är på framfart då vi har sett exempel på just 
detta, t.ex. McAfee, F-secure och då givetvis Ekelöws. 

87 http://www.symantec.com/en/uk/about/industryanalysts/index.jsp --> marketing and sales 
88 http://www.symantec.com/sv/se/partners/howto/become_partner.jsp 
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5.5.3.2 McAfee 

”För frid och ro online”89 
 
McAfee är en stor aktör som kan jämställas med Symantec. Det är ett företag som 
inriktar sig mot både data och kommunikationssäkerhet men de gör även satsningar 
mot administrativ säkerhet. Utgångspunkten för företaget bygger på olika 
mjukvarulösningar, därav anledningen till att placera McAfee under IT-
säkerhetsområdet. Givetvis har McAfee verksamma affärsmodeller på andra 
delmarknader men inte i lika stor utsträckning som på IT-säkerhetsområdet.  
 

Marknad 

Ser vi till McAfee hemsida finner vi att huvudinriktningen för företaget anses vara 
mot olika former av mjukvaruprogram. Företaget säljer mängder av olika lösningar 
för att kunder ska kunna skydda sig mot såväl yttre som inre hot, som kan drabba alla 
sorters företag. Den tydligaste marknadsindelningen vi kan uttyda från deras hemsida 
är privatpersoner, små företag, medelstora företag och stora företag. 
 

Pris/Erbjudande 

Eftersom McAfee är en av giganterna inom IT-säkerhetsområdet, har de ett stort 
sortiment och nedan följer några exempel;  
 
Produkter inom kommunikationssäkerhet 
  
 Spamfilter – Förhindrar massutskick av oönskad e-post, ofta någon form 

av reklam.  
 Skicka dina filer säkert – McAfee har skapat olika krypteringsprodukter 

som hjälper användaren att skicka sina filer säkert.  
 Hackers – produkten hjälper kunden att upptäcka otillåtna intrång. 

 
Erbjudande inom datasäkerhet 
  
 Säkerhetsarbete - Förebygga dataförluster 
 Antivirusprogram – För alla typer av kunder 
 Program som motverkar skadlig kod – Skadlig kod brukar nämnas som 

ett samlingsbegrepp för program som orsakar direkt eller indirekt 
störningar eller skada mot någons system. Trojaner, maskar eller olika 
virus är exempel inom detta område.  

89http://www.mcafeestore.com/v2.0img/operations/mcafeese/site/paidSearch/09/table_vsp09_iss09_20off_seSE_
n02.html 
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Som vi kan se, finns det mängder med olika lösningar inom dessa två områden.90 
Utifrån hemsidan finner vi att McAfee försöker tillgodose många kunders behov och 
det tror vi är en följd av att de försöker utveckla och finna nya lösningar. Bland deras 
senaste lösningar finns en specialisering mot dataläckage. Deras statistik visar att 
detta är ett område som ökat. Med dataläckage menar McAfee data, som av någon 
anledning lämnar företaget. Problemet för företag i allmänhet är att de någon gång då 
och då läcker information. T.ex. kan de anställda skicka vidare information via 
Hotmail eller ta med informationen via ett usbminne. 91  
 
Det måste även i samband med våra identifieringar av affärsmodeller nämnas att det 
alltid är svårt att se hur ett företags affärssystem fungerar. Tyngdpunkten som vi ser 
det, ligger dock för McAfee på antivirusprogram, då de erbjuder grundläggande 
skydd, både för privatpersoner och för företag.92Att tyngdpunkten ligger här, tolkar 
vi som att det är här, som McAfee helst vill synas. Det är således antivirusprogram 
de vill sälja mycket av och det är det området på marknaden som de vill dominera. 
Vi kan inte se några direkt stora skillnader mellan McAfee’s antivirusprogram 
gentemot andra företags antivirusprogram inom området, men samtidigt är 
marknaden stor och de konkurrerar med många andra små och stora företag. 
 

Prismodell 

Som många andra företag inom IT-säkerhet erbjuder McAfee 
gratisprodukter av sina antivirusprogram. Kunden får testa programmet i ett 
antal dagar och blir därefter erbjuden att förlänga sin version av 
programmet. Detta är ett led i att locka kunderna till sig. Som kund kan du 
också beställa en gratis prenumeration i 30 dagar. Därefter förlängs den med 
ett visst antal dagar. Detta betyder att McAfee i sin affärsmodell försöker 
”låsa upp” kunderna så att de får kontinuerliga inkomster. Genom att 
erbjuda sina kunder en testperiod kan dels McAfee göra reklam men också 
samtidigt stärka sitt varumärke om kunden blir nöjd. Dessa aspekter ligger 
också inom ramen för elementet prenumeration, som vi ser det. Det handlar 
även om att i affärsmodellen försöka behålla sina kunder. Vad vi kan se på 
McAfee's hemsida är att de erbjuder direkt köp av produkter. Det innebär att 
du som användare snabbt kan få ett skydd för din dator via nerladdning från 
nätet.  

 
 
 
 

90 http://www.mcafeestore.com/v2.0-img/operations/mcafeese/site/paidSearch/08/table_vs_iss_08_20off_se.html 
91 http://www.mcafee.com/us/ 
92 http://www.mcafee.com/us/ 
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Externa aktiviteter 

McAfee har precis som Symantec ett slags partnerprogram som ska ge företaget 
spetskompetens inom olika områden. Även om McAfee främst är ett IT-
säkerhetsföretag försöker de penetrera andra marknadsområden. 
 
Till skillnad från Symantecs partnerprogram heter McAfee’s program McAfee 
Security Alliance Partner program. I detta program kan ett företag välja hur pass 
delaktigt det ska vara. Tanken bakom programmet är att inom olika nivåer och 
marknader kunna växa för att utöka sina marknadsandelar.93 Detta syftar också till att 
bygga upp en form av ett valueshop, där aktiviteter länkas samman och huvudsyftet 
är att nå ut till fler kunder.  
 

5.5.3.3 F-Secure 

”Skyddar din personliga information och identitet”94 
 
F-Secure är, vad vi tolkar, mer inriktade på bara IT-säkerhet till skillnad från 
Symantec och McAfee. Detta grundar vi utifrån deras hemsida där vi anser att deras 
produkter är mer inriktade mot IT-säkerhet. 
 

Marknad 

F-Secure är ett företag som arbetar med att skydda hemanvändare och företag mot 
datavirus och andra hot på internet.95 De är ett av de ledande företagen inom IT-
säkerhetsområdet, som vi tidigare har beskrivit. Anledningen till varför vi rankar 
dem som ett utav de ledande företagen är för att de utvecklar produkter själva, som 
också har blivit prisbelönade.96 Även intervjupersonen H. Johnsson rankade företaget 
som ett av de främsta inom området IT-säkerhet.  
 
Vad vi kan se på deras hemsida är att deras främsta område är olika 
mjukvarulösningar inom IT-säkerhetsområdet. Segmenteringen som F-Secure gör av 
marknaden är att de erbjuder olika lösningar för privatpersoner, mindre företag (<500 
datorer) och större företag (>500 datorer), d.v.s. en form av volymbaserad 
segmentering.  
 

 

93 http://www.mcafeesecurityalliance.com/ 
94 https://store.f-secure.com/campaign/2009/is09se.html 
95 http://www.f-secure.se/f-secure/ 
96 http://www.f-secure.se/estore/internetsecurity2009.html 
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Pris/Erbjudande 

Om vi utgår från uppdelningen som F-Secure gör av marknaden ser vi att de för olika 
områden erbjuder olika typer av lösningar.  
 
Privatpersoner erbjuds främst produkter som innehåller antivirusprogram och 
brandväggar. Detta beskriver de som enkla och underhållsfria produkter som skyddar 
mot både virus och hackare.  
 
För både mindre och större företag erbjuder de olika mjukvaruprodukter som ska 
skydda mot virus, hackare och spionprogram. Det som vi ser som största skillnaden 
mellan företag gentemot privatpersoner är att det erbjuds olika former av 
produktpaket. Detta görs för att kunna skräddarsy lösningar då de anser att det är vad 
kunden behöver inom IT-säkerhet. Att skräddarsy en lösning för kunden innebär att 
kunden efterfrågar en viss lösning och som därefter F-Secure ser till att uppfylla. 
Sättet att skräddarsy lösningar för kunder handlar om att sätta ihop olika erbjudandet 
av i form paketlösningar.  
 
F-secure möter kundens speciella behov och för att göra detta, krävs flexibilitet och 
kunskap. I dessa skräddarsydda lösningar erbjuds även ett 
säkerhetsövervakningssystem, vilket innebär att företagen får en IT-administratör. 
Denna IT-administratör ser till att installera, konfigurera, uppdatera, uppgradera och 
bevaka företagens alla olika lösningar som används.  
 
Utgår vi från Hedman och Kalling säger de att en differentiering av produkter hela 
tiden sker, vilket skapar flertalet olika affärsmodeller för ett företag. Utgår vi från ett 
bilföretag. Ser vi att företaget kan erbjuda cross-countrys, sport- eller prestigebilar. 
Samtliga utgör då olika delar, i olika affärsmodeller eftersom de säljs till olika 
kundsegment och då marknadsförs på olika sätt. Företaget kan ha samma resurser i 
samtliga affärsmodeller men ändå ingår de inte i samma affärsmodell.97 För att dra 
paralleller till IT-säkerhetsområdet finner man att F-Secure erbjuder många olika 
lösningar inom IT-säkerhet. Många av dessa lösningar ingår i olika affärsmodeller. 
Det finns t.ex. en affärsmodell för hur man säljer brandväggar och en annan för 
antivirusprogram. 
 
Vad vi har sett är att F-Secure främst erbjuder olika mjukvarulösningar men företaget 
har även börjat hitta nya områden. F-Secure har den senaste tiden inriktat sig mot att 
sälja säkerhet som en tjänst, i kombination med systemlösning som inkluderar varor. 
Det betyder, att återförsäljaren installerar en klient ute hos företagaren/kunden och 
kan sedan övervaka säkerheten på företaget vart personen än befinner sig.98 
 

97 Hedman J, Kalling T, IT and business models s.126-127 
98 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.147046 
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Prismodell 

Det som F-Secure utger att vara hörnstenarna bland sina produkter är, 
pålitlig personal och snabba reaktionstider vid nya virusutbrott. Som många 
andra företag inom området har F-Secure en prismodell som bygger på att 
de som köper något av F-Secure, får en form av prenumerationsuppdatering, 
(vilket också indikerar på ett viktigt element inom affärsmodellerna som F-
secure jobbar med). Detta innebär att företagen hela tiden kan hålla sig 
uppdaterade mot de olika hot som uppkommer mot dem. Genom att erbjuda 
kontinuerliga uppdateringar, då nya virus uppkommer, skapar de också en 
långlivad produkt. 
 

Externa aktiviteter 

Här finner vi direkt att de har en typ av affärsmodell som bygger på 
samarbetslösning och då i form av samarbetspartners. F-secure har samarbetspartner 
inom flera olika områden, vilket gör att deras kompetens ökar samt att de kan verka 
på flera olika marknader. Att kompetensen breddas har att göra med en utveckling av 
aktiviteterna i värdekedjan, där personalutveckling tillhör den stödjande delen. F-
secure behöver alltså inte vara bäst inom allt, utan kan göra vinst på sina 
samarbetspartners. Som exempel har de samarbete med företag som handhar 
utveckling, support och affärsmodeller.99 Att ha nära samarbete är inget nytt i sig och 
andra företag som t.ex. Symantec har det. Fördelen som vi ser det är ändå att F-
Secure kan genom sina samarbeten nischa sig på det sätt de vill. 
 

99 http://www.f-secure.com/partners/service_partners_corporate/ 
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5.6 Identifiering av olika affärsmodeller för respektive segment 

Efter att de olika affärsmodellerna studerats, kan vi göra en hel del konstateranden. 
Det tydligaste resultatet från företagen är att det klart mest dominerande området 
inom informationssäkerhet är IT-säkerheten. Företagen inom IT-området liknar 
varandra i stor utsträckning, både vad gäller utbud och satsningar. Största skillnaden 
som vi kan se är att de dock satsar på andra områden inom informationssäkerhet. 
Detta leder till att de är mindre differentierade. 
 
Att studera företags affärsmodeller är som vi upplevt, utifrån fallföretagen inte det 
lättaste. Detta p.g.a. att informationen delvis har varit bristfällig. Företagen vill i de 
flesta fall inte heller avslöja sin unika affärsmodell och dels för att de inte alltid kan. 
De är heller i vissa fall inte medvetna om sin egen affärsmodell. Vi har dock, med 
denna bristfälliga information inriktat oss på att identifiera affärsmodeller utifrån en 
extern analys, där vi har funnit nästan all information.   
 

5.6.1 Affärsmodeller inom administrativ säkerhet 

Det vi ser inom administrativ säkerhet är att det ska kunna erbjudas till i stort sett alla 
som arbetar med någon form av information. Området inriktar sig mot alla sortens 
kunder. I en organisation kan vi se att det är alltifrån VD:n till IT-
säkerhetsavdelningen som kan vara i behov av administrativ säkerhet. I och med 
detta ser vi hur viktigt det är att företagen lägger ner tid på att utveckla området. 
 
Då vår frågeställning i början av arbetet skulle undersöka hur de dominerande 
affärsmodellerna såg ut inom informationssäkerhetsområdet, fann vi bara ett företag 
som vi placerade in under den administrativa säkerheten. Detta set vi som ett tydligt 
tecken på att området kan utvecklas då många företag är i behov av det.  

 

5.6.1.1 Kunskapsbaserad Affärsmodell 

Det området som vi ser som det mest dominerande inom administrativ säkerhet är det 
som vi valt att kalla för en kunskapsbaserad affärsmodell. Med detta menar vi att 
företaget hjälper andra företag med en form av analys av företagets tjänster.  
 
Företaget analyserar vilka hot och risker som finns mot företaget utifrån ett 
informationsperspektiv. Detta gör de genom att granska hela företagets IT-struktur 
och de hot som kan uppkomma genom olika scanningar av befintliga system. 
Företagen tar betalt genom att erbjuda en form av tjänst där de säger sig hitta de hot 
och risker som kan uppstå. Vi tolkar det som att företagen inom detta område tar 
betalt genom en form av tjänst. För en scanning av systemet tas ett visst belopp ut. Vi 
anser att detta område måste utvecklas genom att i större grad binda upp kunder. 
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Detta skulle kunna göras genom att erbjuda kontinuerliga uppföljningar. Med dagens 
hotbild gentemot samhället måste företag ha en kontinuerlig uppföljning av de nya 
hot och risker som kan uppstå.  
 
Denna form av affärsmodell kommer i framtiden att bidra till att företagen får mer 
information om vilka hot som föreligger hos kundens företag. På sådant sätt kan all 
annan hantering av informationssäkerhet bli smidigare. Idag ser vi det som att många 
företag köper lösningar som de vet ska skydda företaget. Men det gäller även att se 
till att dessa lösningar anpassas just för ditt företag. På sådant sätt slipper företaget en 
massa onödiga utgifter mot hot som inte föreligger dem.  
 
Området administrativ säkerhet blir till ett mycket övergripande område som kan 
kombineras med övriga områden inom informationssäkerhet för att få en ännu större 
påverkan. Inkluderas affärsmodeller för administrativa syften ökar också den 
säkerhet som kanske ska installeras. T.ex. har vi på en marknad ett behov av en 
implementation av fingertrycksavläsning. I detta kan även den administrativa 
affärsmodellen komma till användning då fingeravtrycksläsningen måste underhållas 
och hur den bäst ska användas. Vi ser det som att affärsmodellerna inom 
administrativ säkerhet måste marknadsföras i större grad. Detta för att skapa en 
förståelse för kunderna hur viktigt det är med administrativ säkerhet. Genom att 
arbeta på ett djupare plan med administrativ säkerhet förebyggs många av de hot som 
kan uppkomma mot ett företag. Då genom att utbilda personal samt att analysera de 
hot och risker som kan finnas mot företaget.  
  

5.6.2 Affärsmodell för fysisk säkerhet 

Fysisk säkerhet är det som vi i detta arbete har valt att lägga minst fokus gentemot. 
Vi finner att området är oerhört stort och det finns otalet med olika lösningar inom 
området. Samtliga företag har idag någon form av fysisk säkerhet. Det vi kan se är att 
området inriktar sig mot alla typer av kunder. T.ex. använder sig ett företag av ett 
stöldlarm eller kanske vakter för att skydda sin information. Ett annat företag har ett 
sprinklersystem eller en brandvarnare för att skydda sig mot bränder. Både dessa 
områden är kopplade gentemot fysisk säkerhet.  

För att begränsa området har vi intresserat oss för de företag som på något sätt har 
teknisk utrustning för att skydda information. Vi har även valt att fokusera på ett 
företag som arbetar med nya lösningar inom fysisk säkerhet, nämligen 
biometrilösningar, då vi funnit dessa intressanta.  
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5.6.2.1 Affärsmodell ”Framtidens accesshantering” 

Istället för att använda sig av ett lösenord med ett visst antal bokstäver kan 
företag/privatpersoner idag komma åt systemen genom att identifiera sig själv med 
ett fingeravtryck. Denna affärsmodell, ”framtidens accesshantering” kan ses som 
väldigt intressant inom området för fysiskt säkerhet. Exempel är deras lösningar som 
ersätter användandet av nycklar. Istället för en nyckel använder man sig av sitt 
fingeravtryck för att komma in där man tidigare använt en nyckel. 

Marknaden för denna modell har potential då vi dagligen, utifrån egna erfarenheter 
ofta ser stora problem med såväl glömda nycklar som med ID-kort. Vi ser att det 
inom området krävs tydligare och säkrare resultat kring dessa olika lösningar.  

Dock anser vi att ett fingeravtryck inte är tillräckligt säkert idag för en 
inpasseringskontroll vid ett företags entré. Vilket vi grundar på att fingeravtryck är 
något som människan hela tiden går och lämnar efter sig. Varje gång en person tar i 
ett handtag eller liknande, sprider vi vårt fingeravtryck. Att sedan med modern teknik 
utnyttja fingeravtrycket för inpassering är ingen speciellt svår uppgift.100 Det krävs 
ett sista steg i utvecklingen samt en tydligare marknadsföring kring produkterna. 
Visa på vad området egentligen handlar om och vilka olika lösningar som kan bidra 
till mer effektiva passeringskontroller i framtiden. Bara att ersätta 
lösenordshanteringen i företag idag med fingeravtryck skulle minska kostnaderna 
avsevärt. Detta eftersom större företag kräver stora supportresurser för att 
administrera bortglömda lösenord. 

För att kunna sälja t.ex. irisigenkänning och fingeravtrycksläsare borde företag i 
större utsträckning använda sig av internet. Det ska vara så enkelt som möjligt att 
göra en beställning. Sedan är det upp till kunden själv om de vill köpa till någon form 
av support som t.ex. installerar produkten på plats. Eftersom dessa produkter är 
relativ svåra att installera är det viktigt att enkla instruktioner medföljer vid köpet om 
man som kund ändå vill installerar varan själv. Ett alternativ som kanske skulle vara 
enklare att sälja dessa lösningar på till andra företag, är om de kan integreras i redan 
befintliga produkter. Vilket vi också sett exempel på med datorer där 
fingeravtrycksläsare redan finns. Vi vill dock se detta i större utsträckning. 

Vi tror att denna modell inom området, i större utsträckning skulle kunna kombineras 
med andra områden. Till exempel skulle det vara intressant att få ett samarbete med 
någon form av företag som handhar kommunikationssäkerhet. P.g.a. att då skulle 
affärsmodellen för ”framtidens accesshantering” bli mer utvecklad och intressant på 
marknaden. Vi menar att när du scannar ditt finger måste även överföringen av den 
informationen skyddas så att den inte blir åtkomlig för hackers. Det skulle mer eller 
mindre orsaka en katastrof om informationen om ditt fingeravtryck återskapades.  

100 http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article32986.ece 
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5.6.3 Affärsmodeller för IT-säkerhet 

Utifrån intervjuerna framkom det information som tyder på att IT-säkerhet är det 
personer i första hand tänker på, när begreppet informationssäkerhet kommer på tal. 
Främsta orsaken till detta är, att brandväggar, antivirus och hacking ligger i detta 
område och som den dagliga användaren vanligtvis relatera till. 
 
När vi har studerat detta område har vi funnit att det är här som vi hittar de 
dominerande affärsmodellerna inom informationssäkerhet.  
 

5.6.3.1 Affärsmodell mjukvarulösningar 
 
Den affärsmodell som har framkommit som den klart dominerande inom området för 
IT-säkerhet är den som bygger på olika antivirusprogram. Marknaden för området är 
stor och alla som använder en dator har ett behov av virusskydd. Detta leder till en 
enorm marknad, bara om vi tittar på tidigare visad statistik där vi såg att över 90 
procent av alla företag idag använder någon form av dator.  
 
Det vanligaste sättet att sälja antivirusprogram är på nätet. Företagen som erbjuder 
denna typ av lösning, har alla en form av internetshop, där de erbjuder olika typer av 
antiviruslösningar för företag, såväl som privatpersoner. Det finns ofta i dessa shopar 
en form av lockerbjudande där vi ser att de erbjuder kunden en gratis testperiod av 
produkten. Vanligtvis erbjuds kunden en 30 dagars lång testperiod av ett 
antivirusprogram, vilket innebär att man får ta del av programmet och dess lösningar. 
Vill man sedan ha detta förlängt erbjuds en form av prenumeration där man binder 
upp sig på bestämd tid för att få ta del av antivirusprogrammets senaste 
uppdateringar. Detta är ett tydligt dominerande element i affärsmodellen som vi 
också behandlar djupare senare i detta kapitel. 
 
Vi anser även att media drivit på området och orsakat att det ofta hamnar i fokus då 
det talas om risker gentemot en datoranvändare. Vi tror att sättet att ta betalt i 
framtiden inte kommer att ligga på prenumerationer då vi kan se det stora antalet nya 
lösningar inom området erbjuder gratis antivirusskydd.  
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5.6.3.2 Affärsmodell Support av IT-hot 
 
Området IT-support har kommit att framstå som en affärsmodell som vi ser det ligger 
allt mer fokus på. Vi har kunnat utläsa ifrån i stort sett samtliga fallföretag att det 
finns ett ökat intresse utifrån användare att ha en jämnare support från företag för att 
hjälpa till med de olika hot som föreligger. Detta innebär att många företag ofta 
köper in en support från företag gällande området IT-säkerhet. T.ex. har vi visat på 
att F-Secure säljer en lösning där de tar hand om ett företags hela IT-säkerhet. Med 
hela IT-säkerheten menar vi att de sköter om alltifrån företagets antivirusprogram till 
uppföljning av hot och risker. Marknaden för detta ser vi som oerhört stor då dagens 
IT-hot blir alltmer komplexa och att det i större utsträckning krävs experter för att 
bekämpa de IT-hot som kan uppkomma. Genom att anlita experter tror vi att denna 
modell kommer att växa sig allt starkare ute på marknaden. Denna affärsmodell kan 
betraktas som mer företagsinriktad, då vanliga privatpersoner varken har behovet 
eller pengarna för att kunna ta del av dessa tjänster. 
 
Vi tror att betalningen för antivirusprogram och IT-supporten, främst kommer att 
ligga i form av en prenumeration(kontrakt) eller med ett abonnemang. Båda dessa 
typer bygger på att kunden betalar en månatlig summa för att få support.  

 
 

5.6.3.3 Affärsmodell Paketlösning 

 
Det som alltmer framställs som en dominerande affärsmodell inom IT-
säkerhetsområdet är paketlösningen. Detta innebär att företaget kombinerar t.ex. en 
modell som antivirusprogram med tjänster för att hjälpa kunden hantera de olika IT-
hot som kan uppstå på marknaden. 
 
Företaget inom området säljer i stort sett alltid sina produkter i någon form av 
paketlösning. Att skapa en paketlösning innebär att företagen som säljer IT-säkerhet, 
kombinera flertalet olika IT-säkerhetslösningar som de sedan säljer som ett paket. 
Genom att göra detta kan även paketlösningen anpassas mot kunden och på sådant 
sätt skapa den bästa lösningen för både säljande och köpande part. Vad vi ser är att 
genom paketlösningar görs det skillnad på företagslösningar och lösningar mot 
privatpersoner. Detta för att göra det så enkelt som möjligt för slutanvändaren. 
Symantec har dock en lite mer finfördelad uppdelning av marknaden då de även 
delar in marknaden efter branscher. T.ex. efter finansiella tjänster, olje- gasindustrin 
samt telekomindustrin. Denna indelning ger ett mer utarbetat sätt att möta behovet 
på. Symantec skiljer då på behovet som de olika branscherna har. Som jämförelse har 
McAfee och F-secure en mer grov bild av marknaden då de delar in den efter 
privatpersoner och storlek på företag. Vi kan ju se att det finns ett stort antal risker 
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inom området IT-säkerhet och företagen bakar då ihop en paketlösning som, ska göra 
det lättare för kunden. En produkt inom IT-säkerhet ska ofta övervaka, hantera och 
förbättra. Genom att skapa denna paketlösning kan en produkt anpassas i större grad 
mot kunden. Framför allt erbjuds dessa paketlösningar genom webben. Där företagen 
t.ex. tar betalt för att ladda ner ett antivirusprogram mot en viss kostnad. Vanligt 
förekommande är att man prisdifferentierar genom att sänka priset(i förhållande till 1 
år) om man köper en prenumeration på två år. Rabatterade pris kan även fås om man 
köper en licens till fler användare eller om man som kund köper fler tillbehör. 
 
Det vi sett genom arbetets gång är att privatpersoner oftast ser hot i form av virus, 
spam och trojanska hästar. Utifrån detta ser vi att företagen anpassar sina produkter 
och det är tydligt hur de ofta erbjuder paketlösningar som de kan benämna, ”allt-i-ett 
lösningar”. Dessa innehåller då ofta ett paket med brandvägg, spamfilter och ett 
antivirusprogram.  
 
För att styrka paketlösningens dominerande position kan vi nämna de olika 
företagslösningar som växer sig allt starkare idag. Det handlar om att IT-
säkerhetsföretagen erbjuder en form av tjänstebaserad lösning. T.ex. ser vi att F-
Secure erbjuder denna form av paketlösning inom området IT-säkerhet. Det innebär 
att de går in och sköter all IT-säkerhetshantering hos ett företag. Det handlar om att 
det kommer bli ännu fler specialiserade paketlösningar inom 
informationssäkerhetsområdet. Det handlar inte bara om att ett företag ska sköta IT-
säkerheten. Vi tror att det handlar om att t.ex. F-Secure som säljer ett tjänstebaserat 
IT-säkerhetsverktyg även kan informera om informationssäkerhet i sin helhet. På 
sådant sätt kan hela området informationssäkerhet sammanfattas. Vi menar på att de 
som har bäst kontroll över utvecklingen inom informationssäkerhet och som ska 
utbilda inom området är de som arbetar med IT-säkerhet. Eftersom det är de som 
hela tiden stöter på de nya hoten.  
 
Liknande med andra affärsmodeller inom IT-säkerhetsområdet försöker företag ofta 
binda upp kunderna när de säljer sina lösningar. Prenumeration är även i dessa 
sammanhang det vanligaste sättet att binda upp sin kund.  

 
De olika begrepp som vi valt att fånga nedan är sådana som vi anser spelar en stor 
roll i samtliga affärsmodeller som vi nämnt ovan. Det finns tre viktiga element som 
vi anser bygger upp de flesta affärsmodeller inom IT-säkerhet. Nedan följer en 
beskrivning på dessa. 
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5.5.3.3.1 Utveckling 

Att vi har valt att plocka fram detta element från affärsmodellerna beror på den 
utveckling som hela tiden måste ske inom området för informationssäkerhet. Framför 
allt sker utvecklingen, vad vi kan se, av antivirusprogram och brandväggar då såväl 
företag och privatpersoner vill vara skyddade mot de senast hoten. Vi har tidigt i 
denna uppsats visat på vilken enorm utveckling som sker dagligen och därav måste 
detta område lyftas fram. Samtliga företag som vi studerat lägger stora resurser på att 
hela tiden följa med i utveckling. Utveckling i det här fallet handlar om 
förbättringsarbete, vad företaget kan göra för att bättre möta kundernas krav. Skulle 
företag hamna ett steg efter skulle marknadsandelar tappas ganska omgående vilket 
kan vara ödesdigert för ett IT-säkerhetsföretag.  
 
Neureka t.ex. bygger mycket av sin verksamhet på att hela tiden hitta nya tekniker 
som kan underlätta arbetet för företag inom fysisk säkerhet.  

 

5.6.3.3.2 Samarbete 

Vi ser att de stora aktörerna försöker att hitta samarbetspartners för att öka sitt 
kompetensområde. Det är väldigt viktigt att underhålla ett sådant samarbete för att på 
ett bra sätt kunna konkurrera på marknaden. Genom att utnyttja sina partners kan vi 
se att företag tillsammans, i större utsträckning kan möta kundernas behov.  
 
Eftersom kunden sätts i centrum och samarbetet i grund och botten utgår ifrån att 
bättre tillgodose kundens behov, kan samarbetet betraktas som en valueshop. 
Aktiviteter länkas samman (köps in) för att bättre kunna påverka produkten och 
designen för kundens räkning.  
 
Samarbete kännetecknas av;  
 
 Ett väl utformat samarbetsprogram 
 Ger större konkurrenskraft 
 Kundanpassade produkter 

 
Genom samarbete kan företag gå ihop och stärka sin position på marknaden. Vinsten 
för företagen blir att de kan skapa erbjudanden som de inte med sitt egna varuutbud i 
vanliga fall skulle kunnat. En annan fördel blir att dessa samarbetsmodeller kan bli 
mer anpassade för kunden och det är mycket viktigt. Samarbetslösningar blir således 
till en ”win-win” situation både för företagen och kunderna.  
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5.6.3.3.3 Prenumeration 

Att erbjuda en form av prenumeration på produkterna som företaget säljer är något 
samtliga fallföretag vi undersökt arbetar med. I många fall erbjuds ofta en gratis 
prövotid på ett antal dagar och därefter måste man binda upp sig mot företaget för att 
få uppdateringar mot nya hot, så som virus och trojaner. Detta element i en 
affärsmodell ser vi som väldigt effektivt. Företaget skapar ett tydligt 
prenumerationsbehov då de hela tiden kommer upp med nya lösningar. Genom att 
man får binda upp sig på olika tider får företaget som säljer lösningarna hela tiden in 
kontinuerliga inkomster.  
 
Den stora möjligheten med prenumeration är att den kan kombineras med många 
tjänster. Kunden känner ofta sig trygg med en prenumeration och väljer därför ofta 
att förlänga en tjänst istället för att leta upp en ny. (Vilket ibland kan kännas 
besvärande). Det som talar mot prenumeration är om kunden är missnöjd. I så fall är 
han tvungen att bryta avtalet och det kan sluta med att köpet som redan är gjort inte 
kan betalas tillbaka. Vilket inte är populärt. Framtiden för denna modell anser vi 
dock vara stor då den kan kombineras med så många andra affärsmodeller. T.ex. 
skulle den kunna användas tillsammans och utvecklas med en affärsmodell för 
utbildning där kunden t.ex. prenumererar på föreläsningar. 
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6. Slutsats 

                                                                                                                                        

I slutsatsen kommer vi visa på resultatet gällande den huvudfrågeställning som vi 
ställde i början av arbetet. Vi kommer även presentera de slutsatser vi dragit om de 
olika områdena samt föra en allmän diskussion om våra tankar kring 
informationssäkerhetsområdet.  

 

6.1 Vad är en affärsmodell? 

Huvudfrågeställningen som vi i början av arbetet ställde, var; Hur ser de 
dominerande affärsmodellerna ut inom informationssäkerhetsområdet? För att ge ett 
rättvist svar på den frågan, måste vi först poängtera vår syn på begreppet 
affärsmodell.   
 
Som vi ser det och har erfarit, handlar det om hur ett företag förhåller sig på 
marknaden med en given uppsättning varor, som ska generera inkomster. Hur sedan 
företag gör detta kan ske på en rad olika sätt som vi också visat på. I slutändan 
handlar allt om att tillgode se ett behov som styrs utifrån kunden men också utifrån 
vad för behov ett företag kan hitta åt kunden. En affärsmodell är således hjärtat i 
företaget och driver det framåt. 
 

6.2 Resultat av analysverktyget 

Efter att ha analyserat Hedman och Kallings analysverktyg kom vi fram till en 
förenklad variant av deras modell. Den beskriver hur vi brutit ner området 
informationssäkerhet till mindre områden. Vi utgick ifrån den typologi som 
presenterades i teorikapitlet med sex stycken olika områden. Typologin bröts sedan 
ned till färre områden som vi ansåg vara mer relevanta att dela upp 
informationssäkerhetsmarknaden efter. Den administrativa säkerheten, IT-säkerheten 
och den fysiska säkerheten fick utgöra grunden. Sedan har vi utifrån fallföretag och 
intervjupersoner, försökt identifiera dessa områdens olika affärsmodeller utifrån 
Marknad, Produkt/Erbjudande, Prismodell och Externa aktiviteter. (De fyra nämnda 
delarna är tillsammans vår analysmodell och har sitt ursprung från Hedman och 
Kallings modell).  
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 Bild 6. Resultat av analysverktyg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
Resultat av vårt analysverktyg visar både på affärsmodeller som är dominerande och 
de som vi anser har utvecklingspotential. Vi tycker oss också uttyda att marknaden, 
långt i från är mättad även om det finns många aktörer inom 
informationssäkerhetsområdet. Främst för att det i stor utsträckning bedrivs 
samarbeten med andra företag, vilket gör att marknaden hela tiden förändras och nya 
möjligheter uppstår. 
  
Det som kommer att skilja de framgångsrika företagen mot de företag som 
misslyckas är just hur affärsmodellerna utnyttjas. Det gäller alltså att använda en 
framgångsrik affärsmodell för att skapa en vinst för företaget och nytta för kunden.  
 

6.3 Resultat av företagens affärsmodeller 

Symantec, McAfee och F-secure är till viss del lika som företag och erbjuder 
paketlösningar inom informationssäkerhet. De har samtliga element, (samarbete, 
utveckling och prenumeration), som nämns i analysen och dessa utgör tydliga delar i 
deras affärsmodeller. Detta tyder också på att de satsar ungefär på samma utbud och 
på ungefär samma sätt. Med detta menar vi att i stort sett samtliga större företag 
inom IT-säkerhet använder sig av en liknande affärsmodell. Vi ser även att Neureka 
som erbjuder fysiskt skydd, hamnar lite åt sidan då deras område inte erbjuder 
produkter och tjänster som en vanlig person i första hand relaterar till. Ekelöws, som 
vi placerade in under den administrativa säkerheten, är däremot ett företag som kan 
agera på fler områden. Eftersom deras affärsmodell lämpar sig till fler segment och 
blir således mer flexibelt. 

Informationssäkerhet 
 Administrativ säkerhet 
 IT-säkerhet 
 Fysisk säkerhet 

 

Analysverktyg för affärsmodell 

Externa aktiviteter Marknad    Pris/Erbjudande 
 Prismodell 

Affärsmodeller 
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Till skillnad från McAfee, Symantec och F-secure är Ekelöws också helt oberoende 
av IT-leverantörer och produkter. I alla fall påstår de det. Vi tror dock att de inte är 
helt oberoende då de säkerligen ger förslag på andra företags produkter och tjänster, 
för att lösa de problem kunden vill ha ett förslag på. Varför de säger att de är 
oberoende är nog till följd av att de inte tar betalt av företag för att promota deras 
produkter. På detta sätt kan Ekelöws erbjuda kunden ett helt ”oberoende” test av sina 
system. Om Ekelöws bygger sina affärsmodeller utifrån erfarenhet och analyser har 
Neureka som vi ser det inte hittat någon riktigt bra affärsmodell, den saknar substans. 
Vi menar att de inte har en helt klar tydlig linje i sina erbjudanden för att möta 
kundens önskemål. Visserligen har de utveckling men vi tycker inte det räcker för att 
nå fram till en bredare marknad. Däremot om de skulle utveckla sin modell mot en 
mer paketbaserad modell skulle säkerligen deras produkter nå ut till fler. Tanken med 
att ha samarbetspartners är att det ska bli en win-win situation.  
 
Bra exempel på företag som hela tiden utvecklas är Symantec och McAfee. Detta för 
att vi under arbetets gång sett att de arbetar för att ta fram nya lösningar. De ser ut att 
satsa framåt och kunskaper utökas och breddas. Detta kan skådas utifrån väl 
utvecklade samarbetsmodeller där de bl.a. vill binda till sig nya kontakter på fler 
marknader. I allmänhet ser vi att den främsta anledningen till att företag vill ha 
samarbetspartners är för att det ger en sorts trygghet. Till viss del förenar det 
konkurrenter, som kan gå ihop och bli mer slagkraftiga på marknaden men samtidigt 
ger också partnerprogrammen en möjlighet för mindre företag att komma in på 
marknaden, oavsett om den är stor eller liten.  
 

6.4 Slutsats dominerande affärsmodeller 

Från de områden som vi valt att studera inom informationssäkerhet, har vi valt att 
lägga tyngden på IT-säkerhet. Detta då vi funnit området mest intressant eftersom det 
visade sig vara det bredaste. Under detta område finner vi också de två mest 
dominerande affärsmodellerna, nämligen mjukvarulösningar och paketlösningar.  
 
Vi ser att paketlösningsmodellen är den affärsmodell som dominerar, då fyra av fem 
företag använder sig av den. Eftersom vi tidigare har sett att området IT-säkerhet är 
det som dominerar på informationssäkerhetsmarknaden, ser vi också att de tre 
företag som placerades under IT-säkerheten, alla har den dominanta affärsmodellen 
paketlösning. 
 
En intressant aspekt i sammanhanget är att de fyra företagen som har affärsmodellen 
paketlösning också använder säljer sina lösningar genom prenumeration. Vi anser att 
detta tyder på att dessa företag har insett vikten med att ”låsa upp” kunder under en 
bestämd tid. Vi tror att det har och göra med att det kostar mer att locka till sig nya 
kunder än att behålla gamla, samt att det är kostnadseffektivt i längden.  
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Vi ser att prenumerationselementet skulle kunna användas i större utsträckning då vi 
inte ser den så verksam under den fysiska säkerheten. Samma sak gäller för 
paketmodellen, även en spridning av denna skulle kunna gör området för fysisk 
säkerhet starkare om företag, på något sätt, kan integrera sina produkter med något 
annat företags affärsmodell/er.  
 
Vi slår även fast att elementet utveckling är av stor betydelse inom området. Vi 
tycker att alla företag, mer eller mindre ska arbeta efter en utvecklingsmodell för att 
ens kunna fortsätta sin verksamhet. Utvecklingsmodellen blir alltså till en 
grundläggande element i affärsmodell som övriga modeller bygger på.  
 

6.5 Diskussion, utvecklingspotential av affärsmodeller 

6.5.1 Utbildning som en affärsmodell 

Det vi ser som intressant inom informationssäkerhetsområdet är området 
administrativ säkerhet. T.ex. tror vi att en framtida affärsmodell med utbildning 
skulle bli ett område med utvecklingspotential. Område har under hela arbetet, 
framstått som väldigt intressant. Vi såg tidigt att området, med stöd från experter och 
fallföretag, är ett område som är i behov av utveckling. Därav har vi inte kunnat 
nämna denna modell som dominerande i dagens samhälle gällande administrativ 
säkerhet. Dock så finner vi att det är en modell som har oerhörd potential att i 
framtiden bli dominerande. (Vilket också styrkts av våra intervjupersoner som ser att 
det finns en stor efterfrågan på utbildning). Det är enligt Max Pettersson på Atea av 
stor vikt att företag utbildar samtlig personal inom sin organisation för att förhindra 
olika risker som t.ex. hot och slarv kan medföra.  
 
Hur företag ska erbjuda utbildning i framtiden är en fråga som kvarstår men vi tycker 
att affärsmodellen ska bli mer renodlad. Istället för, som de dominerande företagen 
under IT-säkerheten gör, genom att erbjuda paketlösning borde utbildning erbjudas i 
ren föreläsningsform. Detta skulle då skapa en djupare förståelse för personalen om 
hur viktigt område informationssäkerhet är.  
 
Det vi ser som ett problem är hur företag ska förmedla utbildningsmetoderna så att 
de blir attraktiva i utbildningssyfte. Ett problem som också Max Pettersson på Atea 
menade på är att det är mycket lättare som företagare att sälja en produkt än någon 
form av tjänst. Detta för att en produkt kan du se att du köpt medan en tjänst endast 
ger ett subjektivt intryck och inte kan ”kännas”. Därför är det också lättare att sälja 
en produkt som en del av en paketlösning. Vi har dock aldrig sett några konkreta 
bevis på att renodlade utbildningar säljs. Däremot har flertalet företag utbildningar 
som säljs tillsammans med andra produkter eller tjänster. Detta tror vi görs eftersom 
det oftast skapas ett behov att förmedla en tjänst då en form av produkt säljs inom 
området. På sådant sätt ser företaget ännu en möjlighet att tjäna pengar. Detta sätt att 
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sälja har vi benämnt som affärsmodellen ”paketlösning”. Utbildningen säljs alltså 
oftast som ett ingående komplement till andra produkter och inte för sig själv. I dag 
har till exempel Symantec och McAfee produkter som skyddar användaren mot 
virus. Virusskyddet kan fås i samband med att man köper en ny dator. Utöver detta 
paket kan kunden om denne får problem t.ex. besöka McAfee's hemsida för att få 
support, d.v.s. en form av utbildning. Men det finns inga rena utbildningsprogram till 
dessa produkter. Förmodligen har de båda företagen kommit fram till att support 
genom internet är mest kostnadseffektivt, d.v.s. den finns alltid tillgänglig. Detta tror 
vi har att göra med att kunden, aktivt måste söka upp företagets hemsida för att få 
support. Samtidigt som de gör det får Symantec eller McAfee en chans till reklam 
och på så sätt locka kunder till nya erbjudande. (Vilket är en viktig del i en 
affärsmodell). 
 
Det vi ser är att all form av utbildning inom området informationssäkerhet måste tas 
på större allvar. Vi tror inte att företag ser hur viktigt dessa bitar är i idag. Därav 
skulle regelbundna utbildningstillfällen på företag vara obligatoriska och då i form av 
föreläsningar. Med någon form av certifikat som godkänner att personen i fråga är 
medveten om vilka regler som gäller på företaget. Denna utbildning ska hållas med 
regelbundna mellanrum för att på sådant sätt hålla personal på en hög kunskapsnivå 
vad det gäller de nya hoten som ständigt uppkommer. 
 

6.5.2 Pris/erbjudande och prismodell 

Ett företag skulle t.ex. kunna ta betalt för olika kategorier av säkerhet eller ta betalt 
på terminsbasis. Vi har även under arbetets gång talat med expert som gett exempel 
på företag som tar betalt i form av klippkort. Där kunden köper att antal timmar av 
företaget som de sedan får använda upp i form av utbildningstimmar. (Som ett 
komplement i en paketlösning). En annan aspekt som borde beaktas, för att stärka sin 
kompetens inom den administrativa säkerheten är samarbete. Det behöver inte 
nödvändigtvis vara med andra informationssäkerhetsföretag utan det skulle kunna 
vara ett samarbete med skolor. Särskilt om företaget vill ha nya idéer och tankar. 
Utbildningstillfällen skulle även kunna köpas in av skolorna man samarbetar med 
men också industrier och vissa evenemang är möjliga kunder. På detta sätt skulle 
företaget även kunna göra reklam och erbjuda rabatterade produkter på plats. Genom 
vår analys ser vi att detta definitivt skulle kunna vara möjligt. 
 
 
Vi skulle vilja se att detta område satsar mer på prenumeration då det inte skulle vara 
helt omöjligt att prenumerera på utbildningar. Detta skulle kunna vara en framtida 
affärsmodell för företag, precis som det givit IT-säkerheten kontinuerliga inkomster. 
Att erbjuda utbildningstjänster ser vi också som en möjlighet för fysisk säkerhet, där 
det finns mycket utanför, IT-säkerhetens värld som kan skydda information. 
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Vi vet att det i framtiden gäller att ligga långt fram i utvecklingen för att inte tappa 
marknadsandelar till något annat konkurrerande företag. (Detta tycker vi samtliga 
fallföretag lyckats med). Om ett företag inte längre klarar att utveckla sin verksamhet 
kan det leda till katastrofala följder för ett företag med mindre marginaler. Det gäller 
således att ligga i framkant och kvickt kunna anpassa sig till den rådande 
omgivningen. Av denna enkla motivering ser vi att marknadsandelar kan öka, om 
den administrativa säkerheten utvecklar området utbildning och integrerar den mer 
med IT-säkerheten. 

6.5.3 Kunskapsbidrag 

Vi tror att detta arbete kan bli en utgångspunkt för andra företag i branschen. De kan 
se indikationer på hur marknaden uppfattas, vilka affärsmodeller, dominerande 
företag använder sig av samt var det finns utvecklingspotential. Det är här vi själva 
ser det tydligaste resultatet, nämligen att utbildning saknas. För fortsatt forskning 
skulle vi rekommendera att man riktade in sig på affärsmodellers interna delar för att 
belysa andra aspekter än vad vi tagit upp här. Vi skulle samtidigt vilja se hur en 
affärsmodell för utbildningsområdet skulle kunna se ut.  
 
Många företagare idag säger sig veta vikten av IT-säkerhet och informationssäkerhet 
och ändå kan vi se stora brister i företag. Är det så att medvetenheten har ökat inom 
informationssäkerhetsområdet men kunskapen har halkat efter? Vi studerade ett 
examensarbete från år 2002 skrivit av Maria Gustafsson och Carina Heed där de 
redan då nämner behovet av utbildning inom IT-säkerhet. Därför undrar vi varför det 
inte hänt något under dessa 7 år. Vad krävs för att företag och privatpersoner ska få 
en förståelse för vikten av hur viktig IT-säkerhet är?  

66 

 



 

7 Referenslista 

                                                                                                                                        

7.1 Litteratur 

Afuah A., Tucci Christopher L., Internet business models and strategies, 2001,  
ISBN: 0-07-239724-1 
 
Bruzelius L. H., Skärvad P.- H., Integrerad organisationslära, 1995, Studentlitteratur 
Lund, ISBN 91-44-4067-0 
 
Bryman A., 2002, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, ISBN 91-47-06402-1 
 
Eriksson L. T., Hultén P.,De nya affärsmodellerna, Gävle 2001,ISBN 91-631-1317-1 
 
Hedman J., Kalling T., IT and business models, Liber, 2002 Malmö,  
ISBN 91-47-06404-8 

Landeström J., von Knorring D., Johansson M., Werner H., Löfström M., 2006, IT i 
Sverige, En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige, Södertälje, Fingraf 
tryckeri AB 

Lekvall P., Wahlbin C., 1987, Information för marknadsföringsbeslut, IHM förlag,  
ISBN 91-86460-48-x 
 
Lumsden K., 1998, Logistikens grunder, Studentlitteratur Lund,ISBN 91-44-00424-9 

Magretta  J., Vad är management egentligen? En nyttig och praktisk 
sammanfattning, 2005, ISBN 91-77-38671-X 
 
Mattsson S.-A., 2002, Logistik i försörjningskedjor, Studentlitteratur Lund,  
ISBN 91-44-01929-7 

Mitrovic’ Predrag, Handbok i IT-säkerhet, 4:e upplagan , 2005,  
ISBN 91-636-0841-3 
 
Roos G., von Krogh G., Roos J., 2004, Strategi, -en introduktion, Studentlitteratur 
Lund, ISBN 91-44-02777-X 
 
Storbacka K., Lehtinen J. R., 2005, CRM, customer relationship management, 
Kristianstad boktryckeri AB, ISBN 94-47-06087-5 

67 

 



7.2 Artiklar/Rapporter 

 
Elsevier Ltd Oxford, Managing people in changing context, 2004 
 
Henningsen P, Lindström J, Administrativ säkerhet – efterlevsadministrativa regler 
och rutiner?2001, Luleå Tekniska Högskola 
 
Krisberedskapsmyndigheten, Samhällets informationssäkerhet 2006  
 
Magretta  J., Why business models matters, 2002, Harvard Business Review, s.86-92 
 
Porter M. E., 1991, Strategic Management Journal vol. 12, Towards a dynamic 
theory of strategy 
 
SIS HB 550 Terminologi för informationsteknik, SIS Förlag AB 2003, Tryckeri 
Docusys Stockholm 2003 
 
SIS, Lis-projektet, Informationssäkerhet, nyckeln till nya affärer, 2001 
 
Statistiska centralbyrån, Företagens användning av IT 2006, 2007 
 
Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 v6, Ge din information rätt säkerhet, Handbok i 
informationssäkerhetsarbete, 2006-08-07 
 
Timmers P, Business models for electronic markets, Focus theme, 1998, vol.8, No.2 
 

7.3 Internetsidor 
 
http://www.competitiveness.gov.jo/porter_theory.php (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2005/presentation-speech-
s.html (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
 
http://www.iimm.org/knowledge_bank/1_modeling-logistics-for-value-
maximization.htm (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
 
http://www.nexussafe.com/pages/SV/FAQ.aspx (Sida kontrollerad: 08-11-03) 
 
Telia trendspaning 2007, Telia, T 1 1331-07, www.telia.se (Sida kontrollerad: 08-11-
03) 

 
http://epubl.luth.se/1404-5508/2001/115/LTU-SHU-EX-01115-SE.pdf (Sida 
kontrollerad: 09-06-13) 

68 

 

http://www.competitiveness.gov.jo/porter_theory.php
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2005/presentation-speech-s.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2005/presentation-speech-s.html
http://www.iimm.org/knowledge_bank/1_modeling-logistics-for-value-maximization.htm
http://www.iimm.org/knowledge_bank/1_modeling-logistics-for-value-maximization.htm
http://www.nexussafe.com/pages/SV/FAQ.aspx
http://www.telia.se/
http://epubl.luth.se/1404-5508/2001/115/LTU-SHU-EX-01115-SE.pdf


http://www.sis.se/upload/632905554229197160.pdf (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
 
http://www.finlex.fi/data/normit/32666-SMS08.pdf (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
 

 
http://www.electronicmarkets.org/issues/volume-8/volume-8-issue-
2/businessmodels0.pdf (Sida kontrollerad: 09-06-13) 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.147046 (Sida kontrollerad: 09-06-13) 

http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article32986.ece (Sida 
kontrollerad: 09-06-13) 
 
http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/DB23D734976D74B7C
1256E2800496331/$File/PUB200401-003-1.pdf(Sida kontrollerad: 09-06-13) 
 
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/6887 (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
(4 IKEA del 1: Affärsidé, strategi och organisation) 
 
http://spegel.nu/?k=8, Lodgical Solutions (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
 

Ekelöws 
 
http://www.ekelow.se/Om_Ekelov.htm (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
http://www.ekelow.se/Vara_kunder.htm (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
http://www.ekelow.se/hjalpa_dig.htm (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
http://www.ekelow.se/Vid_affarsplanering.htm (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
 

Neureka 
 
http://www.neureka.se/ (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
http://www.neureka.se/index.php/om-foeretaget (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
http://www.neureka.se/index.php/produkter/it-oevervakning/keylogger/37-it-
oevervakning/72-keylogger-spelar-in-alla-tangenttryck (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
 

Symantec 
 
http://www.symantec.com/sv/se/about/index.jsp (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
http://www.symantec.com/sv/se/business/solutions/index.jsp (Sida kontrollerad: 09-
06-13) 
http://www.symantec.com/sv/se/business/training/index.jsp (Sida kontrollerad: 09-
06-13) 
http://www.symantec.com/en/uk/about/industryanalysts/index.jsp --> marketing and 
sales(Sida kontrollerad: 09-06-13) 
http://www.symantec.com/sv/se/partners/howto/become_partner.jsp (Sida 
kontrollerad: 09-06-13) 
http://www.symantec.com/en/uk/about/profile/development/acquisitions/index.jsp 
(Sida kontrollerad: 09-06-13) 
 
 

69 

 

http://www.sis.se/upload/632905554229197160.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/32666-SMS08.pdf
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.147046
http://www.ekelow.se/Om_Ekelov.htm
http://www.ekelow.se/Vara_kunder.htm
http://www.ekelow.se/hjalpa_dig.htm
http://www.ekelow.se/Vid_affarsplanering.htm
http://www.neureka.se/
http://www.neureka.se/index.php/om-foeretaget
http://www.neureka.se/index.php/produkter/it-oevervakning/keylogger/37-it-oevervakning/72-keylogger-spelar-in-alla-tangenttryck
http://www.neureka.se/index.php/produkter/it-oevervakning/keylogger/37-it-oevervakning/72-keylogger-spelar-in-alla-tangenttryck
http://www.symantec.com/sv/se/about/index.jsp
http://www.symantec.com/sv/se/business/solutions/index.jsp
http://www.symantec.com/sv/se/business/training/index.jsp
http://www.symantec.com/en/uk/about/industryanalysts/index.jsp
http://www.symantec.com/sv/se/partners/howto/become_partner.jsp
http://www.symantec.com/en/uk/about/profile/development/acquisitions/index.jsp


McAfee 
 
http://www.mcafeestore.com/v2.0img/operations/mcafeese/site/paidSearch/09/table_
vsp09_iss09_20off_seSE_n02.html (Sida kontrollerad: 08-11-03) 
http://www.mcafeestore.com/v2.0-
img/operations/mcafeese/site/paidSearch/08/table_vs_iss_08_20off_se.html (Sida 
kontrollerad: 09-06-13) 
http://www.mcafee.com/us/ (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
http://www.mcafeesecurityalliance.com/ (Sida kontrollerad: 09-06-13) 
 
 

F-Secure 
 
http://www.f-secure.se/f-secure/ (Sida kontrollerad 09-06-13) 
https://store.f-secure.com/campaign/2009/is09se.html (Sida kontrollerad 09-06-13) 
http://www.f-secure.com/partners/service_partners_corporate/ (Sida kontrollerad 09-
06-13) 
http://www.f-secure.se/estore/internetsecurity2009.html(Sida kontrollerad 09-06-13) 
 
*”Sida kontrollerad” innebär att vi detta datum kontrollerat att sidan existerade.  
 

7.4 Intervjuer 
 
Ola Norström; Security Manager Romania and Moldova, Ericsson 
Intervju genomförd: 25/2 -08 
Rickard Holm; Säkerhetsansvarig på Proxy Electronics  
Intervju genomförd: 15/2 -08 
Andreas Paulsson; Säljchef för Koneo  
Intervju genomförd: 12/2 -08 
Henrik Jonsson; Universitetslektor BTH 
Intervju genomförd: 23/11 -07 
Jessica Wejemark; Säkerhetschef Ericsson 
Intervju genomförd: 18/1 -08 
Max Pettersson; F.d egen företagare inom informationssäkerhet 
Intervju genomförd: 6/12 -07 

70 

 

http://www.mcafeestore.com/v2.0img/operations/mcafeese/site/paidSearch/09/table_vsp09_iss09_20off_seSE_n02.html
http://www.mcafeestore.com/v2.0img/operations/mcafeese/site/paidSearch/09/table_vsp09_iss09_20off_seSE_n02.html
http://www.mcafeestore.com/v2.0-img/operations/mcafeese/site/paidSearch/08/table_vs_iss_08_20off_se.html
http://www.mcafeestore.com/v2.0-img/operations/mcafeese/site/paidSearch/08/table_vs_iss_08_20off_se.html
http://www.mcafee.com/us/
http://www.mcafeesecurityalliance.com/
http://www.f-secure.se/f-secure/
https://store.f-secure.com/campaign/2009/is09se.html
http://www.f-secure.com/partners/service_partners_corporate/


Bilaga 1. - Grund för Expertintervju 

 
Berätta lite om dig själv, din bakgrund inom informationssäkerhetsområdet  
 
Vad säger begreppet affärsmodell dig? Vad ska det innefatta? 
 
Hur tycker du en affärsmodell för IT-säkerhet ska se ut? 
 
Hur ser olika affärsmodeller för IT-säkerhet ut? 
 
Hur ser de olika företagen ut inom detta område? Vilka aktörer är störst? 
 
Hur ser du på något som ISO standarden 17799 och är detta något som gör nytta? 
  
Hur tycker du att man ska ta betalt för tjänster i form av IT-säkerhet? 
 
Hur tar företag betalt för denna typ av tjänst idag? Något annat än konsulttjänster? 
 
Är det bra att låsa upp kunderna med sina tjänster/produkter eller är det en nackdel? 
 
Hur ser de olika trenderna ut inom IT-säkerhet?  
 
Med andra ord vilka områden ökar mest inom IT-säkerhet? 
 
Hur tror du man kommer sälja detta i framtiden? 
 
Hur ser hela processen inom informationssäkerhet ut? 
 
Är företag beredda att betala mer för IT-säkerhet idag? Hur ser de på 
informationssäkerhet? 
 
Varför är informationssäkerhet ett sådant komplext problem?  
 
Vilka svårheter ser du för branschen? Svårt att etablera sig, hitta nya kunder? 
 
Är det svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden? 
 
Vad tänker vanliga företag om informationssäkerhet och hur skyddar företag sig? 
 
Hur tycker du att en IT-avdelning på ett företag ska vara uppbyggd för att bekämpa 
problemet informationssäkerhet?  
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