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Abstract 

Abstract 
This report was made for the company HordaGruppen AB to investigate how 
information security was handled. This report fits in the Master program of 
Internet Technology at School of Engineering in Jönköping University in Sweden. 

The question at issue was how you protect your information against different 
threats. One question was how to make an information security policy and which 
guidelines you can follow in the Swedish Standard, SS-ISO/IEC 17799:2000. 

Another question was to investigate the information sources at the company and 
which threats there are against it.  

The work begins with a presentation about information security for the chief of 
information and the chief of quality in the company. The next thing was to do a 
survey of as thing are at present with a tool from Länsteknikcentrum called 
“Infosäkpulsen”. After the analysis was made of the survey, two reports were 
present with action plan for better information security for the company. The 
most important measures were of administrative kind and consist of a risk analysis 
of information resources and to make an information security policy with 
instructions for the users. 

The risk analysis was made with the tool BITS from Krisberedskapsmyndigheten 
and the consequence was that base level for IT-security was enough for the 
company.  

To fulfil the demand from the analyses so was an information security policy made 
and after that so create we information security instructions for the different kind 
of user group. One instruction was for ordinary users and the other was for 
management users. 

Besides the part with policy and instructions so recommend the company to 
initiate incident management and register all kind of changes in their IT-system. 

For further research it suggests to investigate how different standards can integrate 
to be only one standard that fulfils the goals in quality, environment and security 
standard 

.

 



Sammanfattning 

Sammanfattning 
Rapporten var gjord som examensarbete på HordaGruppen AB och ingår i 
Breddmagisterprogrammet i Internetteknik på Ingenjörshögskolan i Jönköping. 

Problemställningen som rapporten handlar om är hur man skyddar företagets 
information mot olika sorters hot. Frågeställningen var dels hur man tar fram en 
informationssäkerhetspolicy och vilka riktlinjer det finns i svensk standard för 
informationssäkerhet. Frågeställningen skulle också ta reda på företagets 
informationstillgångar och vilka hot det fanns mot dessa. 

Arbetets inleds med en presentation på företaget om informationssäkerhet för 
Kvalitetschefen och IT-ansvarig. Därefter görs en nulägesanalys över 
informationssäkerheten med hjälp av verktyget Infosäkpulsen, en 
enkätundersökning från Länsteknikcentrum i Jönköping AB. Efter att svaren 
samlats in så sammanställdes en åtgärdsrapport och presenterades för företaget. De 
åtgärder som ansågs mest aktuella var av det administrativa slaget och bestod i att 
riskanalysera informationstillgångarna och att ta fram en 
informationssäkerhetspolicy med anvisningar för användarna. 

Riskanalysen gjordes med verktyget BITS från Krisberedskapsmyndigheten och 
resulterade i att basnivå för it säkerhet räckte överlag för företaget.  

För att uppfylla kraven från analyserna så togs en informationssäkerhetspolicy fram 
och därefter skapades informationssäkerhetsanvisningar till användare och till drift 
och förvaltning för att kunna uppfölja policyn.  

Förutom att följa policyn och anvisningarna så rekommenderas företaget att införa 
incidenthantering och öka spårbarheten genom att dokumentera vilka ändringar 
som görs i IT-systemen. Ett uppslag för fortsatt arbete skulle kunna vara att 
integrera de olika standarderna till en anvisning som uppfyller målen för både 
kvalitet, miljön och säkerheten. 

 

Nyckelord 
Datasäkerhet, informationssäkerhet, IT-policy, Riskanalys, Svensk Standard SS-
ISO/IEC 17799, policy, ITIL, LIS 
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Inledning 

1 Inledning 
Det ska inte krävas att man är dataexpert för driva ett företag. Men även för 
småföretag krävs det att informationen är tillgänglig, korrekt och tillförlitlig för att 
den dagliga produktionen ska kunna ske. Systemen används för att skriva ut order 
till produktion, skapa plocklistor till lagret, skicka fakturor till kunder och 
leverantörer och andra processer i verksamheten. Står datorerna stilla står ofta hela 
företaget still, eftersom alla avdelningar behöver tillgång till sina system Om 
information inte går att återskapa efter en incident kan företaget få stora problem 
med att komma igång igen. Kunskap om riskerna är en bra försäkring mot de 
vanligaste förekommande hoten. Med rätt verktyg och kunskap kan många 
incidenter undvikas och skador mildras. 

1.1 Bakgrund 
Beställaren är företaget Hordagruppen AB. Företaget har cirka 180 anställda och 
varav ett 30-tal är tjänstemän. HordaGruppen AB omsatte ca 172 miljoner år 
2004 och består av en plast och två gummifabriker. Anläggningarna finns i 
småländska Horda, Bor och Ohs. Företaget tillverkning är i huvudsak en mängd 
gummi och plastprodukter åt fordon, möbel, marin, verkstad och vitvaruindustrin. 
Företaget arbetar aktivt med miljö och kvalitetsfrågor och är certifierat enligt QS-
9000 och ISO14001. 

Företaget är starkt beroende av sitt IT-stöd för den dagliga produktionen. 
Anvisningar, instruktioner och styrande dokument ligger i ett 
dokumenthanteringssystem. Produktionshantering, lön och fakturor hanteras av 
affärssystemet. Kommunikationen med kunder och leverantörer sker med telefoni, 
EDI, e-post och fax. Företagets har outsourcat driften av nätverket vilket sköts av 
en mindre datafirma sedan 5 år tillbaka. IT-avdelningen består annars av IT-
samordnaren/kvalitetschefen och konsulten från datafirman. IT-samordnaren är 
representerad i ledningsgruppen på företaget. 

 

1.2 Problemställning 
Vid en ekonomisk revision framkom det att rutiner och dokumentation för IT-
systemen och information var bristfällig. Företaget saknade en säkerhetspolicy och 
någon hotbildsanalys var heller inte gjord. Användarna av systemen hade heller 
ingen dokumentation om vad det var för regler som gällde för arbetsplatsens 
utnyttjande av e-post, lösenord och lagring. Datafirman hinner inte med att 
dokumentera allt som skall göras utan löser det mesta på erfarenhet och rutin. 
Incidenter med stölder av datorer har inträffat trots larmade lokaler vilket ställt till 
problem. När stormen Gudrun 2005 härjade blev företaget strömlöst i flera dagar 
och batteribackupen klarade inte av att driva servrarna någon längre stund.
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1.2.1 Problemformulering  

Informationssäkerhet handlar inte bara om att skydda sig från externa hot utan 
även interna. Det kan handla om användare som överskrider sina befogenheter och 
därmed kommer över värdefull information. Det kan också vara ren okunskap om 
vad informationssäkerhet faktiskt är som gör att användarna lagrar känslig 
information på bärbara datorer eller pratar öppet om affärer i offentliga 
sammanhang. För att öka företaget informationssäkerhet behövdes det formuleras 
skriftliga rutiner och anvisningar för de anställda. 

1.2.2 Frågeställning 

• Hur tar man fram en informationssäkerhetspolicy? 

• Vilka råd ger Svensk Standard för informationssäkerhet? 

• Vilka är företagets informationstillgångar? 

• Hur ser hotbilden ut mot informationstillgångarna? 

1.2.3 Metoder och verktyg 

För att ta reda på vad som kan ingå i en informationssäkerhetspolicy och hur man 
tar fram den så användes litteraturstudier av standarder och böcker. Valet av en 
fallstudie föll sig naturligt då det rörde sig om ett företag och begränsat med tid till 
förfogande.   

För att samla in data så används strukturerade intervjuer med nyckelpersoner.  Till 
enkätunderlaget för intervjuerna så användes Infosäkpulsen från Länsteknik 
Centrum i Jönköping AB. Enkäten använde i huvudsak kvantitativa variabler som 
Ja/Nej men det fanns även kvalitativa fält för öppna svar. Befintliga dokument och 
processer i företaget användes också till insamlingen. En riskanalys mot 
informationstillgångarna gjordes med hjälp av Krisberedskapsmyndighetens risk 
och sårbarhetsverktyg BITS. 

 

1.3 Syfte och/eller mål 
Syftet var att få en ökad förståelse för informationssäkerhet och vilka områden 
informationssäkerhet handlar om. Syftet var även att få en djupare inblick i 
standarderna för informationssäkerhet.  

Målet var att ta fram en informationssäkerhetspolicy och därefter anvisningar om 
hur policyn ska uppnås för användarna på HordaGruppen AB. Det gällde också 
att ta reda på vilken information som var viktig och vilka hot det fanns gentemot 
den.

- 2 - 



Inledning 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas också till att ta fram en informationssäkerhetspolicy och inte att 
implementera och följa upp den. Omfånget av teoretiska bakgrunden avgränsas till 
att behandla svensk standard för ledningssystem och processer i brittiska 
standarden ITIL. 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd på ett standardiserat sätt med inledning och beskrivning 
av företag och problemområde. Här tas också syfte och omfattning med. Därefter 
följer litteraturgenomgång av rapporter och litteratur inom ämnet. Här fördjupas 
det i standard för informationssäkerhet och vad som ingår i en säkerhetspolicy. 

I genomförandet beskrivs tillvägagångssätt och metoder som använts. Här 
analyserades datainsamlingen och vilka åtgärder som borde göras. I resultat och 
slutsatser diskuteras uppnådda mål och syften. Bilagor till rapporten är 
informationssäkerhetspolicyn och anvisningarna för användarna. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Nya sätt att skapa, använda och utbyta information görs nästan dagligen i det 
moderna samhället. Digital information och synen på information som en central 
tillgång har ändrat vårt sätt att leva. Utvecklingen av infrastrukturen gör att 
tjänster som videosamtal, kameramobiler och trådlösa nätverk blir allt vanligare. 
Även banker och myndigheter kräver i princip att man har tillgång till Internet för 
att kunna utnyttja deras tjänster. 

Det finns många nyfikna personer som intresserar sig för företags datorer och 
försöker komma åt dess innehåll. Det kan vara hackare som tar sig in i systemen 
och stjäl eller förstör eller ändrar information. Det finns även 
överbelastningsattacker som i värsta fall kan slå ut hela system eller stänga av 
webbtjänster. Identitetsstölder och kreditkortsbedrägerier genom nätfiske 
(phishing) är också ett växande hot att se upp med. Förutom det så finns det 
mängder av virus, maskar och trojaner och nya tillkommer hela tiden [1]. 

Informationen är den mest värdefulla tillgången i företaget. Andra tillgångar som 
maskiner, datorer och personal är också viktiga men är lättare att ersätta. Det är 
alltid ledningen som har det övergripande ansvaret för informationssäkerheten 
men ofta finns det en hjälpfunktion som säkerhetschef eller rådgivare för 
informationssäkerheten.  

För att få affärsperspektiv på det hela kan exempel från verkligheten nämnas. Ett 
varuhus stölddrabbades och blev av med en server. Hela artikelregistret med 
20000 varor försvann eftersom backupen inte var tillgänglig. Beräknad tid för att 
programmera in alla artiklar på nytt var 1800 timmar och varje dygn utan 
försäljning kostade företaget 100 000-150 000kr [2]. 
Databrott kostade i medeltal 356000kr år 2000 [3]. Om företaget hade en 
nettovinst på 4 % så måste de tjäna in 9 miljoner kr innan förlusten var täckt. 

 

2.1 Vad är Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet är inget nytt påfund utan har funnits sedan människan 
började kommunicera. Redan Julias Ceasar använde sig av kryptering när 
meddelanden skulle skickas med sina kurirer för att säkerhetsställa att 
informationen var korrekt, tillförlitlig och aktuell [4]. Informationssäkerhet har sin 
grund i att informationen betraktas som en tillgång med värde och måste därför få 
ett lämpligt skydd. Idag finns begreppen informationssäkerhet och IT-säkerhet 
vilket används ofta mer eller mindre synonymt. Med informationssäkerhet menas 
säkerhet för informationen generellt och omfattar miljö, personal, fysisk och 
logiskt skydd. Begreppet IT-säkerhet berör mer själva IT-systemen där 
informationen behandlas och gäller mer tekniska skyddsåtgärder.  

Informationssäkerhet kan beskrivas olika sätt och här följer några vanliga begrepp 
[5].
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Det går att dela upp informationssäkerheten från vilken miljö skyddsåtgärderna 
gäller, och om det är administrativa eller tekniska säkerhetsåtgärder som behövs, se 
figur 1. 

Informationssäkerhet 

Administrativ säkerhet Teknisk säkerhet 

Fysisk säkerhet IT säkerhet 

Data säkerhet Kommunikationssäkerhet 
 

 

 
 

Det går även de
att kontrollera e

Sekretess Ri

En annan uppd
(Confidentiality

• Confide
och syste

• Integrity
tillstånd

• Availabi
använda
Figur 1: administrativ och teknisk indelning
la in informationssäkerheten efter vilka områden som är möjliga 
nligt figur 2. 

Informationssäkerhet 

 
ktighet Tillgänglighet Oavvislighet Spårbarhet Auktorisation Behörighet 

Figur 2 Struktur av informationssäkerhet 

elning är enligt den amerikanska bokstavsserien CIA 
-Integrity-Availability). 

ntiality, endast behöriga användare ska ha tillgång till information 
m. 

, information och system ska befinna sig i förväntat och korrekt 
 

lty, information och system ska vara tillgängliga för behöriga 
re  
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Hädanefter kommer nedanstående termer på informationssäkerheten användas i 
rapporten eftersom de är vanligt förekommande i svensk standard och 
vägledningar från offentliga organisationer [6]: 

• Riktighet, att producerad information, program och tjänster ska ha den 
riktighet som intressenter förväntar sig. Det vill säga att informationen är 
korrekt, aktuell och begriplig för användaren 

• Tillgänglighet, informationen ska vara tillgänglig för användaren när han 
behöver nå den 

• Sekretess, det ska vara rätt skydd på informationen och program så att de 
inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgängliga för obehöriga. 

• Spårbarhet, det ska vara möjligt att spåra händelser till enskilda individer 
eller program vid en viss tidpunkt 

 

 

2.2 Standarder och organisationer 
Standarder är till för att vi ska känna tillit till de konstruktioner och system som vi 
använder. Vägar, bilar och hus konstrueras med ett säkerhetstänkande sedan länge. 
Det vore inte bra om dessa inte höll för normal användning. Standarder kan ses 
som mallar för att olika ändamål och syften ska uppfyllas. Standarder kommer från 
olika kulturer och verksamheter men har det gemensamt att de ska stötta 
organisationen i sitt arbete. Idag finns etablerade standarder för 
miljöledningssystem, ISO 14001 och Ledningssystem för kvalitet ISO 9001. 
Företag som använder och är certifierade för dessa standarder visar att de tar 
kvalitet och miljöaspekter på allvar och är en trovärdig part. Det borde vara lika 
viktigt med informationssäkerheten.  

1999 kom den svenska standarden SS ISO/IEC 17799 ”Riktlinjer för ledning av 
informationssäkerhet” vilken är en översättning på den internationella standarden 
ISO/IEC 17799 ”[7]. De har sitt ursprung från British Standards BS 7799 som 
publicerades 1995 och var den första större informationssäkerhetens ”best 
practice” standard. I standarden ges råd om åtgärder för minska riskerna mot 
informationstillgångarna. Standarden har ett affärsmässigt synsätt på att styra 
informationssäkerhet i företaget. Det finns även svensk standard SS 62 77 99-2 
Ledningssystem för informationssäkerhet vilket ofta förkortat LIS. LIS är en 
anvisning och ett ramverk för hur man åstadkommer ett ledningssystem. De bägge 
standarderna för informationssäkerhet kompletterar varandra och själva kraven på 
ledningssystemet återfinns i LIS [8].  

FR2000 är en svensk lättvariant av SS ISO/IEC 17799 för småföretag och idag är 
ca 450 företag certifierade enligt denna standard. Systemet utgår från ISO 9001, 
ISO 14001 och SS 62 40 70 kompetensförsörjning, och alla delarna är integrerade 
till ett enda system. Nöjd kund, affärsmässighet och kompetenta och motiverade 
medarbetare är standardens ledord [9].

- 6 - 



Teoretisk bakgrund 

Från England kommer också IT Service Management (ITSM) vilket är en 
standard som bygger på ”Best practice” av IT där man fokuserar på affärsnytta 
[10]. Från början var det för att myndigheterna skulle arbeta på lika sätt och 
denna standard börjar nu bli etablerad även ute i övriga Europa bland 
myndigheter och företag. 

IT Infrastructure Library (ITIL) ger råd för hur man bör arbeta med ITSM. ITIL 
handlar om vilka processer som måste realiseras för få en optimal service till 
kunderna med en så låg kostnad som möjligt. IT-avdelning fokuserar på att 
leverera överenskomna IT-tjänster internt med mätbar kvalitets och kostnadsmål.  
Processerna kan delas upp i två delar: Support och leveransprocesser, se tabell 1. 
Leveransprocesserna är taktiska processer som är relaterade till den årliga 
planeringen och supportprocesserna omfattar de dagliga processerna för att ge 
support på IT-tjänsten till kunden [11]. 

Supportprocesser Leveransprocesser 

Användarsupport (Helpdesk) Servicenivåhantering (Service Level Management) 

Incidenthantering (Incident Management) Tillgänglighetshantering (Availability 
Management) 

Problemhantering (Problem Management) Kapacitetshantering (Capacity Management) 

Konfigurationshantering (Configuration 
Management) 

Kontinuitetshantering  (Continuity Management) 

Releasehantering (Release Management) Kostnadshantering  (Financial Management) 

Förändringshantering (Change Management)  

Tabell 1: ITIL processer 

2.3 LIS och samverkan med ITIL 
ITIL handlar om driftsprocesser och vad har det med informationssäkerhet att 
göra? Informationssäkerhet handlar om informationens sekretess, tillgänglighet 
och riktighet. För att uppnå det måste man även se till hur systemen driftas och 
underhålls. ITIL och dess beskrivning av ”IT service management” ger en 
komplett bild av hur IT-driften skall hanteras. ITIL ger även en tydlig och 
fungerande modell för incident- och ändringshantering. Det innebär minskad risk 
för att incidenter och förändringar uppstår eller faller mellan stolarna i 
organisationen. I LIS finns det tio kapitel som tar upp olika områden inom 
informationssäkerheten och här följer en sammanställning av de kapitlen med 
motsvarande ITIL processer för en säker IT-drift.
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2.3.1 Säkerhetspolicy 

Enligt LIS är informationssäkerhetspolicyn ett dokument som anger mål och 
riktlinjer för organisationens IT-säkerhetsarbete. Säkerhetspolicyn ska: 

• Fastställas av organisationens ledning och dokumenteras 

• Fastställa fördelningen av ansvaret för IT-säkerheten inom organisationen 
och en beskrivning av de olika rollerna 

• Fastställa riktlinjer för områden som är av särskild betydelse för 
organisationen 

Informationssäkerhetspolicyn ska besvara en mängd frågor. Dels vad målet är och 
vilket syfte policyn ska ha. Vilka avgränsningar som ska göras, och vilka 
verksamheter som berörs. Den ska tydliggöra vilken säkerhetsnivå företaget bör 
och ska hålla. I policyn ska det framgå hur incidenter och katastrofer hanteras i 
organisationen. Organisation av säkerhetsarbetet ska tydliggöras så man vet vem 
som är ansvarig för vad. Policyn ska också visa vilka rättigheter och skyldigheter 
medarbetarnas har i företaget. Här tas också upp vilka rättsliga påföljder det kan 
bli då policyn inte följs. En säkerhetspolicy ska granskas årligen eller då 
organisationen eller förutsättningar har ändrats. 

Motsvarande dokument i ITIL blir organisationens IT-strategi som bör innehålla 
riktlinjer, kortsiktiga och långsiktiga kvalitetsmål och kostnadsmål. Målen ska vara 
mätbara och kunna följas upp.  En IT-strategi kan bestå av tre delar, en strategisk 
plan, en taktisk plan och en operativ plan. En strategisk plan är långsiktig och 
beskriver hur man uppnår de långsiktiga målen. En operativ plan beskriver vad 
som ska göras på kort sikt och den taktiska planen knyter ihop de korta och 
långsiktiga målen.  

 

2.3.2 Organisatorisk säkerhet 

Kapitlet handlar om fördelning av ansvar för skydda organisationens tillgångar. 
Det är även om hur utomståendes åtkomst till informationen ska hanteras och 
vilka risker det medför. Sekretessavtal ska skrivas med 3.e part. Företaget bör också 
skaffa sig nätverk mellan företag, organisatorer och myndigheter för att kunna 
sätta in snabba åtgärder vid t.ex. en allvarlig incident. Oberoende granskning av 
informationssäkerheten bör ske med jämna mellanrum för att se till att företaget 
fyller sina syften i informationssäkerhetspolicy. 

I ITIL ansvarar processen servicenivåhantering för att de tjänster som levereras till 
kunden lever upp till fastställda kraven på kvalitet och innehåll. Processen ska 
säkerställa att överenskomna servicenivåer hålls samt förhandlar och tecknar avtal 
mellan kund och IT-avdelningen. Avtalet kallas ofta SLA, Service Level 
Agreement.
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2.3.3 Klassificering och styrning av tillgångar 

Att identifiera, värdera och dokumentera alla viktiga informationstillgångar är en 
viktig del i säkerhetsarbetet. Varje tillgång bör ha en utsedd ägare som ansvarar för 
korrekt skyddsnivå införs och vidhålls. Några exempel på informationstillgångar 
kan vara: programvaror, databaser, fysiska tillgångar, nyckelpersoner samt 
immateriella tillgångar såsom patent och varumärken. 

I ITIL så finns motsvarande konfigurationshantering som är en stödprocess som 
ansvarar för central hantering och identifiering av alla komponenter i IT-miljön. 
Beskriver även fysiska och logiska kopplingar som finns emellan enheterna.  

 

2.3.4 Personal och säkerhet 

Människor i organisationen är kunskapskapitalet och är en av de viktigaste 
resurserna. Lojala medarbetare är en förutsättning för hög informationssäkerhet. 
En god arbetsmiljö bidrar till att höja säkerheten. Målet med kapitlet är att minska 
riskerna för stöld, misstag, bedrägeri, eller felaktigt utnyttjande av tillgångar. 
Säkerhetsansvaret bör beaktas vid rekryteringstillfället och ingå i avtalet. För varje 
befattning ska ansvar och befogenheter som är kopplade till tjänsten vara tydligt 
definierade. Vilka informationstillgångar man ansvarar för och att skydd och 
underhåll för dessa. En riskprofil per befattning bör också göras. Utbildning och 
övning i informationssäkerhet med personalen ska göras så alla är medvetna om 
vad som gäller och vilka påföljder det kan få om den inte efterlevs. 
Incidenthanteringen ska vara tydligt fastställd så incidenter rapporteras in så fort 
som möjligt. En incident kan vara en besökare som gått fel till driftavbrott. 
Erfarenheterna av dessa incidenter bör tillämpas för riskanalyser och uppdatering 
av policys. 

LIS berör mest säkerhetsincidenter och i ITIL’s process incidenthantering så 
definieras en incident är en händelse som gör att en IT-tjänst inte fungerar som 
den ska för en eller flera användare. Fokus med incidenthantering är att återställa 
tjänsten eller funktionen så snabbt som möjligt även om det innebär att en tillfällig 
lösning används. Incidenthanteringen använder en användarsupport (helpdesk) 
som ska ge support och registrera ärenden och incidenter från användarna. När 
ärendet är löst ska det stängas efter verifikation av användaren. Användarsupporten 
tar fram statistik och rapporter över incidenter och åtgärdstider. En 
användarsupport är användarnas gränssnitt med IT-avdelningen och är en 
funktion i ITIL och ingen process.  

För att hitta roten till problemet för att incidenter uppstår så finns processen 
problemhantering. Processen har till uppgift att analysera orsak och skapa lösning 
på återkommande incidenter. 
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2.3.5 Fysisk och miljörelaterad säkerhet 

Målet är att förhindra obehörigt inträde, skador och störningar i organisationens 
lokaler och information. Fysisk säkerhet handlar inte bara om skydd mot 
kriminella handlingar utom också mot skydd från naturkatastrofer som 
översvämningar, brand, åska som kan ställa till fel i tekniska system. Mänskliga 
misstag och slarv är också ett stort hot mot informationstillgångarna. Skyddets 
nivå bör stå i proportion mot förekommande risker. Skalskydd, tillträdeskontroll 
och regler för hur arbete bedrivs i säkrade utrymmen ingår i detta område. Rutiner 
för hur ankommande gods ska tas emot och kontrolleras om eventuell farlighet 
samt vem som har ansvar vid tvist eller brott. Hur utrustningen hanteras under sin 
livscykel ska beaktas så inte informationen i dem kan komma på avvägar, det gäller 
installation, placering och avveckling av utrustningen. Känslig information ska 
aldrig lämnas oskyddad när den inte används, ett städat skrivbord och rensad 
bildskärm är en grundregel i en god policy. 

I ITIL finns processen förändringshantering vilket är en kontrollprocess som 
ansvarar för alla förändringar i IT-miljön. Alla förändringar ska hanteras effektivt, 
planeras och testas innan de implementeras i produktionsmiljön. Fokus ligger på 
att analysera hur förändringar påverkar produktionsmiljön.  

 

2.3.6 Styrning av kommunikation och drift 

En förutsättning för informationssystem ska fungera är den underliggande 
kommunikationen. Varje enhet måste lita på nödvändiga resurser finns tillgängliga 
vid behov. Infrastrukturen i LAN och WAN påverkar vilken säkerhetsnivå och 
möjligheter som finns. Kommunikation och drift kräver kunnig personal som kan 
konfigurera, och upprätta rutiner för övervakning, incidenthantering och 
spårbarhet i loggning. Driftrutiner ska vara dokumenterade och beaktas som 
styrande dokument. Omfattningen rör driften av hela integrerade miljön inklusive 
kommunikation, säkerhetskopiering, underhåll, ledning och personsäkerhet i 
datahallar samt e-post. För minimera risker mot systemfel så ska 
systemförändringar och kapacitetsplanering vara planlagda och finnas rutiner för.  

ITIL processen tillgänglighetshantering ansvarar för tjänsternas tillgänglighet. 
Processen ska optimera IT-infrastukturen och planera för att kunna leverera 
tjänster med överenskommen tillgänglighet. ITIL har även processen för 
förändringshantering för att se till att strukturen förblir stabil och pålitlig när 
ändringar införs.  
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2.3.7 Styrning av åtkomst 

Formella rutiner bör finas för styrning av åtkomsträttigheter till 
informationssystem och tjänster. Rutinerna bör täcka alla stadier i en användares 
livscykel från nyregistrering av användare till avregistrering av densamma. En unik 
användaridentitet tillsammans med ett bra lösenord är en förutsättning för 
spårbarhet i systemet varigenom en användare kan göras ansvarig för sina 
handlingar. Övriga användare kan fritas från ansvar på samma gång. Åtkomst till 
både interna och externa nätverksanslutningar bör styras genom lämpliga 
gränssnitt och rutiner. Det gäller även åtkomst till terminaler och operativsystem. 
Loggning och övervakning av systemanvändning är nödvändiga såväl ur 
säkerhetsperspektiv såväl som effektivitetsskäl. Vid mobil datoranvändning och 
distansarbete bör det finnas skydd i proportion mot de risker som finns. 

Servicenivåhantering och konfigurationshanteringsprocesserna i ITIL samverkar 
för att ge användaren de tjänster som är överenskomna mellan IT-avdelningen och 
verksamhetsområdet. 

2.3.8 Systemutveckling och systemunderhåll 

Målet är att bygga in säkerhetsaspekten i systemet från början för att förhindra 
förlust, förändringar och missbruk av data d.v.s. att skydda informationens 
sekretess, riktighet och åtkomst. Åtkomst till filer och databaser bör styras. Alla 
säkerhetskrav inklusive behovet av reservrutiner bör identifieras under projektets 
kravspecifikation. Reservrutinerna ska motiveras, beslutas, dokumenteras som ett 
led i den överordnade motiveringen och beslutsprocessen för ett 
informationssystem. 

I ITIL så finns processen releasehantering som ansvarar för fysisk förvaring av 
mjuk och hårdvara samt för att hantera releaser. En release är en samling godkända 
förändringar som ska implementeras i produktionsmiljön.  

2.3.9 Kontinuitetsplanering för verksamheten 

Målet är att motverka avbrott i verksamheten och skydda kritiska rutiner i 
händelse av en katastrof. Andra ord för som används synonymt är katastrofplan, 
avbrottsplan och beredskapsplan. Det gäller inte bara att skydda företagets 
infrastruktur med en reservbyggnad och dubblerad utrustning utan även 
affärsverksamhetens behov. Vad händer ifall om en leverantör skulle gå i konkurs. 
Andra katastrofer som inte berör informationstillgångar kan vara utpressning, 
dödsfall, negativ publicitet, långvariga strejker och lockouter.
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Även ITIL har en kontinuitetshanteringsprocess för att säkra att IT-tjänsterna kan 
återskapas inom rimlig tid ifall det skulle inträffa en allvarlig störning. Processen 
hanterar risker och bygger på riskanalyser. Kapacitetsplanering ansvarar för 
tjänsternas kapacitet. Processen ska säkra att befintliga och framtida kapacitet och 
prestandakrav tillhandahålls så kostnadseffektivt som möjligt. 

 

2.3.10  Efterlevnad 

Organisationers verksamhet styrs av lagar och regler. Att handla i strid mot 
regelverket kan naturligtvis orsaka skada för verksamheten, inte bara ur ett 
juridiskt perspektiv. Även om direkta skador uteblir så kan förtroendet naggas i 
kanten vilket på sikt kan kosta företaget väl så mycket.  Råd om rättsliga krav bör 
inhämtas från juridisk rådgivare speciellt då det skiljer sig från land till land. 
Krypteringsregler finns lagstiftat i vissa länder och skiljer sig från varandra. 
Immaterialrätten reglerar upphovsrätt, patent och varumärkesskydd. Kopiering av 
program är t.ex. inte tillåtet. En policy som reglerar hur programanvändning och 
ett register över vilka program företaget har licenser för bör upprättas. För register 
med personuppgifter ska direktiv från PUL följas om vad som får registreras och 
ett individuellt ansvar vara fastställt. Datorer, program och annan utrustning för 
informationsbehandling tillhör organisationen och finns där för att stödja 
verksamheten. Annan användning utan ledningens vetskap, kan ses som obehörig. 
Användarna bör informeras vilka regler som gäller för användning av utrustningen 
och eventuella påföljder av missbruk. Säkerhetspolicyn och den tekniska 
efterlevnaden av den bör granskas regelbundet. Vid en revision bör åtgärder 
införas för att minimera driftstörningar och öka effektiviteten av revisionen. 

Närmaste processen för efterlevnad är kostnadshantering som ansvarar för att de 
tjänster som levereras har kostnadstäckning. Processen tillhandahåller information 
om vad det kostar för att leverera och ge support på IT-tjänsterna till användarna. 
I servicenivåavtalet ingår det mätvärden för att kontrollera att tjänsten har 
levererats på ett överenskommet sätt. Om inte nivåerna uppfylls har kunden ofta 
rätt till ett vite.
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2.4 Hur tar man fram en policy 
För att skapa medvetenhet och engagemang från personalens sida måste ledningen 
på ett tydligt sätt uttala sin syn på informationssäkerhet. Det är lämpligt att göra 
detta i ett dokument som anger den övergripande policyn med tillhörande 
riktlinjer och anvisningar. Det ska ge en klar uppfattning om vilken inriktning 
säkerhetsarbetet ska ha. En viktig del är att fastställa ansvaret för säkerheten är 
fördelat inom organisationen. En policy ska inte vara för detaljerad utan hålla sig 
inom 2-6 sidor men får inte heller vara för allmän hållen så den inte går att följa 
upp. Både policy och riktlinjer är tvingande dokument för hela organisationen. 
För små företag kan IT-policyn bli en handbok över hur systemen fungerar. Det 
kan ofta vara bättre med fler små policys än en stor heltäckande lunta. De olika 
dokumenten kan täcka vissa delar av verksamheten såsom, säkerhetskopiering av 
viktiga data, användande av arbetsstationer, fjärråtkomst, virusskydd, Internet, e-
post och brandväggar [12].  Policy är ett kortfattat dokument som avspeglar 
ledningens viljeinriktning och anger varför arbetet görs. Riktlinjer är den del av 
regelverket som anger vad som ska uppnås i övergripande termer. Instruktioner är 
regler hur skyddsåtgärder ska åstadkommas [5]. Figur 3 visas exempel på 
dokumentstrukturen.  

Policy 

Riktlinjer & Anvisningar

Instruktioner 

 
 

 
Figur 3, Dokumentstruktur informationssäkerhetspolicy 

 

För att ta fram en policy måste man identifiera och värdera sina 
informationstillgångar. Därefter ska en riskanalys göras och hotbilderna 
identifieras. Sedan ska man bedöma och uppskatta sannolikheten i att riskerna blir 
verklighet. Därefter måste ansvarområden i organisationen fördelas och 
säkerhetspolicyn etableras. Policyn genomförs, följs upp och revideras 
kontinuerligt eller vid behov. 
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Krisberedskapsmyndighetens (KBM) rekommendationer utgår från följande 
arbetsprocess för IT-säkerhetsarbetet: Organisationen definierar målen och 
inriktningen för säkerhetsarbetet i en IT-säkerhetspolicy. IT-säkerhetspolicyn är 
det övergripande dokument som styr IT-säkerhetsarbetet. Utgående från IT-
säkerhetspolicyn tas en systemsäkerhetsplan fram för varje IT-system som bedöms 
viktigt för verksamheten. Systemsäkerhetsplanen beskriver vilka säkerhetskrav som 
ska ställas utifrån aspekterna sekretess, riktighet och tillgänglighet. Om kraven 
överstiger den basnivå som definieras i KBM: s rekommendationer behövs 
kompletterande säkerhetsåtgärder. IT-säkerhetspolicyn konkretiseras i IT-
säkerhetsinstruktioner för användare, drift och förvaltning. I vissa fall kan det även 
finnas behov av systemspecifika instruktioner [13]. 

 

2.4.1 Vilka är informationstillgångarna 

Information kan vara handskriven eller tryckt, den kan finnas på olika media som 
hårddiskar, cd-skivor, band och på mobila enheter. Den kan vara inspelad, talad 
eller finnas hos en medarbetare. 

Det finns olika typer av information som riktar sig till olika användare: 

• Ekonomisk, som avtal, bokslut, löner och försäkringar 

• Teknisk, som ritningar och produktinformation 

• Privat, som lösenord och projektidéer 

• Företagsintern, som avtal, marknadsplaner, kund och leverantörsregister. 

Andra exempel på informationstillgångar som kan finnas i ett företag: patent, 
strategier, hemsida, programlicenser, nätverksstruktur, video och 
presentationsmaterial. För att ta reda på informationstillgångarnas värde för 
verksamheten kan följande frågor ställas [14].  

• Vilken information är viktigast som stöd för verksamhetens framgångar på 
kort och lång sikt? Vilka är de tre viktigaste informationsmängderna? 

• Varför är informationen viktig, och på vilket sätt? Är det riktigheten, 
tillgängligheten eller sekretessen som är viktigast. 

• Hur hanteras denna information från den tidpunkt då den skapas till den 
är färdiganvänd?

- 14 - 



Teoretisk bakgrund 

 

2.4.2 Hotbild 

Informationssäkerhet handlar inte bara om att skydda sig mot externa hot utan 
även mot interna hot. Med HOT avses en möjlig händelse som leder till oönskade 
konsekvenser. Med RISK avses en sannolikhet för att hotet blir verkligt. [15] 

Hot kan delas upp i olika kategorier, en vanlig indelning är: 

• Fysiska hot, hit räknas stöld, vandalisering, brand, översvämning, fel i 
utrustning. 

• Logiska hot, obehörig användning, manipulering, elakartad kod som virus, 
maskar och trojaner  

• Administrativa hot, dåliga eller saknade rutiner för inköp, kontroll och 
installation av mjuk och hårdvara, drift och underhåll. Oklar 
ansvarsfördelning och otillräcklig kunskap. 

En annan indelning är externa och interna. Man kan även dela upp hot i 
administrativa, oavsiktliga, avsiktliga. Det handlar om samma hot fast med olika 
sorteringar. Eftersom hot inte av sig själva påverkar verksamheten utan behöver ett 
”hål” eller en svaghet i verksamheten brukar detta kallas ”sårbarhet”. Det är först 
när ett hot finns tillsammans med en sårbarhet det blir påverkan på de tillgångar 
verksamheten försöker skydda. En formel som beskriver detta: Hot + Sårbarhet = 
Hotbild.  Vad som krävs för att begå ett databrott är motiv, kunskap och tillfälle, 
saknas något av detta så förhindras brottet.   

 

2.5 Skyddsåtgärder 

2.5.1 Administrativa skydd 

Administrativ säkerhet innebär främst definiering av regler och rutiner för styrning 
och kontroll av IT-resurser Det kan i form av en uttalad policy om 
informationssäkerhet från ledningen. Det kan också vara att det finns klara och 
tydliga ansvarsregler i företaget. Rutiner för drift och incidenthantering, 
företagskultur och arbetsmiljö är faktorer som också påverkar säkerheten.
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2.5.2 Fysiska skydd 

Fysiska skydd sätts in för att minska skadorna vid eventuellt inträffat hot. 
Dubblering av vital infrastruktur, brandskydd och säkerhetskopiering är medel för 
proaktiv fysisk säkerhet.  

Vanliga skyddsåtgärder är brand och inbrottssäkra lokaler, detektorer för rök och 
värme, automatsläckning, larm, brandsäkra skåp, passagekontroll, lås och larm, 
krypterade hårddiskar och stöldmärkt utrustning. 

2.5.3 Logiska skydd 

Hit hör behörighetskontroller för att identifiera användaren. Användaridentitet är 
personliga men inte hemliga, lösenord är personliga och hemliga. Logiska skydd 
hjälper också mot skadlig kod och intrångsförsök. 

Vanliga skyddsåtgärder är antivirussystem, säkerhetskopiering av data, brandväggar 
för intrångsskydd, övervakningssystem för nätverket och kryptering av datatrafik. 

2.6 Riskanalys 
Riskanalysen ska identifiera vilka hot som finns mot företaget. Sannolikheten för 
att en incident inträffar kan vara svår att bedöma när en 
informationssäkerhetspolicy utformas. Vilka incidenter som orsakar störst skada 
ska beräknas. Det är inte bara förlusten i kronor som måste beräknas utan även 
dataförlust, medieuppmärksamhet, goodwillförlust, samt kostnaden för att 
reparera säkerhetshålet. Det är viktigt att bemöta risker och täppa till hålet men 
undvika överdrivna kostnader för skyddet. Variabler som används är frekvens dvs. 
sannolikheten att ett hot blir verkligt samt skadekostnaden. Produkten av dessa 
variabler är kostnaden per tidsenhet. 

En övergripande riskanalys kan göras i form av en workshop med representanter 
från olika delar i verksamheten. Den ska inte gå in i för mycket i detaljer. 
Riskstyrningsprocessen kan ske i två steg, först en riskanalys för att definiera 
riskerna. Sedan sker en riskkontroll för att kunna kontrollera dem och reducera 
dem.  
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I riskanalysen kan hoten delas in i tre tabeller efter typ av hot och riskerna 
bedömas, se tabell 2, tabell 3, tabell 4. I riskkolumnen sätter man in en 
sannolikhet för hoten blir verkliga utefter uppskattade kostnader och förluster. 
Risken kan utryckas i hög, medium och låg eller annan lämplig skala. Med 
utgångspunkt från ovanstående hotbild så välj skydd för verksamhetens 
informationshantering för reducera riskerna till affärsmässig lämplig nivå.  

Fysiska hot 

 Tillgänglighet Integritet Sekretess Risk 

Tekniska fel X    

Brand, vatten, miljö X    

Stöld X    

Fysisk åtkomst av obehöriga X X X  

Tabell 2: Fysiska hot 

 

Logiska hot 

 Tillgänglighet Integritet Sekretess Risk 

Ingen loggning  X   

Ddos X    

Virus, skadlig kod X X X  

Obehörig logisk åtkomst X X X  

Bugg i program X X X  

Tabell 3: Logiska hot 

 

Mänskliga/organisatoriska hot 

 Tillgänglighet Integritet Sekretess Risk 

Oklara roller X X X  

Dålig administration X X X  

Ingen loggningsfunktion X X X  

Tabell 4: Organisatoriska hot
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Organisatoriska hot, se tabell 4, är de som anses kan ställa till med mest skada på 
informationssäkerheten. 

I riskanalysen kan skadeverkningarna från hoten bedömas och läggas in i en annan 
tabell, se tabell 5 [3]. 

 Skadefrekvens 

Grad av förlust Hög Medium Låg 

Hög Skadeförebygg Skadeförebygg och reducera Överför till försäkring 

Medium Skadeförebygg och reducera Skadeförebygg och överför till 
försäkring 

Avvakta förändring, överför 
till försäkring 

Låg Skadereducera Skadereducera med eftertanke Avvakta förändring, ingen 
åtgärd 

Tabell 5: Riskanalys 

För djupare riskanalys finns det många verktyg på marknaden till hjälp som SBA 
Scenario, CRAMM, RA, RiscPac. Krisberedskapsmyndigheten har en version som 
kallas BITS, Basnivå för IT System som är tillgänglig för allmänheten [13].
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3 Genomförande 
Kontakt togs med företaget och arbetet med insamling av data påbörjades och jag 
var på företaget en till två dagar i veckan under perioden april- maj 2005. Arbetet 
påbörjade med att göra en nulägesanalys av informationssäkerhet. VD och 
kvalitetschefen/IT-samordnaren samt IT-konsulten engagerades i arbetet då dessa 
var nyckelpersoner som visste mest om verksamhetens processer och organisation.  

3.1 Datainsamling för nulägesanalys 
För att samla in data till en nulägesanalys så granskades befintliga dokument och 
processer på företaget. Med hjälp av dessa dokument och nyckelpersonerna så 
fylldes enkäten Infosäkpulsen i [16]. Infosäkpulsen valdes eftersom den var väl 
beprövat och åtkomligt utan större kostnad för företaget. Verktyget har använts av 
Länsteknikcentrum på över 100 företag för analyser av informationssäkerheten och 
resultatet ger en övergripande bild av informationssäkerheten i företaget.   

3.1.1 Verktyget Infosäkpulsen 

Infosäkpulsen har ett enkelt webbgränssnitt uppdelat i 8 kapitel. Det finns ett 
antal frågor per kapitel och beroende på vilket svar man anger så hoppar man 
vidare till nästa fråga. Svarsalternativen är Ja/Nej/Ej aktuell samt en textruta för 
kommentarer [se figur 4]. Väljer man ej aktuell så tolkas frågan som ej relevant för 
företaget. Frågorna är noga utvalda och genomarbetade för täcka de mest kritiska 
punkterna i varje företag och bygger på Svenska Standard för ledningssystem. 

 
Figur 4: verktyget infosäkpulsen
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3.1.2 Nulägesanalys 

Företaget fick två veckor på sig att besvara frågorna. De första fem kapitlen så 
gjordes som en strukturerad intervju med kvalitetschefen och IT-konsulten. 
Resterande frågor och övriga kapitel fyllde kvalitetschefen med hjälp av 
företagsledningen i under andra veckan. Totalt var det ca 150 frågor och företaget 
inkom med svaren i tid efter en påminnelse då processen kollades upp av mig. 

Efter alla frågor är besvarade skickas resultatet till Länsteknikcentrums och 
bearbetades i deras databas. Analysen samlar ihop antal frågor med nej och ja svar. 
Databasen har ett antal åtgärder fördefinierade beroende på hur man svarat. Under 
de kapitel där flest negativa svar finns i förhållande till frågan för 
informationssäkerheten behövs mest åtgärder. Det går sedan att skriva ut 
åtgärderna som en längre rapport med samtliga frågor även de som inte är ifyllda 
eller relevanta och en kortare rapport med de frågor som man svarat på. 

3.1.3 Sammanställning av infosäkpulsen 

Företaget har ingen säkerhetspolicy men ska tas fram under detta examensarbete. 
Däremot finns tid och budget för detta planerat och även ansvar i organisationen 
är klart. Företagets tillgångar som programvaror och olika register är överlag inte 
dokumenterade. Däremot är ansvariga utsedda för de viktigaste systemen. Det 
kom fram att personalfrågor sköts om och företaget har en bra arbetsmiljö. För 
fysisk säkerhet finns bra rutiner för besökare och ett fungerande skalskydd, inga 
större brister uppdagades. För åtkomst finns det rutiner men de är inte 
dokumenterade. Lösenordhanteringen kunde vara bättre då det bara fanns regler 
för längden på lösenordet. Regler för hur känslig information exponeras på 
bildskärm eller skrivbord saknas. Det fanns ingen anvisning för hur mobila 
enheter ska användas eller skyddas.  

Inom system och kommunikation så fanns det mest åtgärder att göra. Svaren visar 
att det inte finns något krav från ledningen hur länge företaget klarar sig utan IT-
stöd. Vid avveckling av utrustning saknas dokumenterad rutin för avlägsna data. 
Det finns heller inga skriftliga regler eller rutiner för installation, uppgradering 
eller patchning av program. Regler för hur e-post och Internet ska användas finns 
inte heller dokumenterat. Företagets interna nätverk är inte dokumenterat och 
programvaror är inte samlade på ett ställe och i säkert förvar. Data krypterades inte 
på bärbara datorer. Däremot är alla stationer försedda med Antivirus med 
automatisk uppdatering. E-posten skannas innan den tas emot och ett spamfilter 
finns. Rutiner för säkerhetskopiering var gjorda och ansvar klarlagt.  Rutiner för 
säkerhetsincidenter som brand, stöld och olyckor finns dokumenterat. 
Nyckelpersoner är identifierade och ersättare finns. Katastrofplan finns men är inte 
färdigarbetad. Rutin finns för hålla sig uppdaterad på gällande lagar. Förteckning 
över gällande avtal saknades dock.
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3.2 Analys av befintliga dokument och processer 
Eftersom företaget är kvalitet och miljöcertifierat så är själva arbetsprocesserna väl 
beskrivna. Roller och ansvar finns definierade i organisationen. Rutiner för 
personal och utomstående besökare fungerar bra. Kontinuitetsplanering vid större 
incidenter är också väl beskrivna. Det fysiska skalskyddet med larm och staket är 
bra men har inte alltid hindrat incidenter på företaget då bärbara datorer blivit 
stulna. 

Företaget har outsourcat sin drift av IT-miljön till ett mindre dataföretag, CML-
Data. Dataföretaget har verkat där i 5 år och är på plats två dagar i veckan. 
Dataföretaget har IT-ansvaret och är tillsammans med IT-samordnaren 
representerat i ledningsgruppen. Det mesta sker på rutin eftersom de kan miljön 
utan och innan.  

3.2.1 Incidenthantering 

Det finns en gemensam mapp i e-posten där ärenden kan samlas upp under 
veckan tills IT-konsulten kommer på plats. Denna rutin fungerar dock dåligt utan 
det är den användaren som råkade få tag i IT-konsulten först eller klagade högst 
som fick sitt problem löst. Detta medför att dataföretaget inte arbetar proaktivt 
utan släcker bränder där de uppstår och IT-konsulten känner att han inte hinner 
med att dokumentera upp det som görs. Användarnas uppdrag riskerar att 
glömmas bort eller ramla mellan stolarna. Ett ärendesystem har varit på tal att 
köpa in men inte hunnits med. 

3.3 Sammanfattning av nuläge 
Av nulägesanalysen framkom att företaget hade kommit längst med personal och 
fysisk säkerhet och var sämre på områdena för åtkomst och system och 
kommunikation. Företaget har bra koll på vilka lagar och regler som gäller. 
Kontinuitetsplanering vid större incidenter som brand och olyckor är också 
beskrivna i verksamhetssystemet. Överlag så var det brist på dokumenterade 
rutiner för åtkomst, system och kommunikation. Det fanns rutinerna i 
verkligheten men de var inte dokumenterade och var dessutom personberoende. 
Företagets viktigaste informationstillgångar var förutom medarbetarna, 
affärssystemet IFS, projekt och dokumentsystemet CMS, e-post, Internet och 
gemensamma mappar på filservern. 

Med rapporten från nulägesanalysen så beslöts att satsa vidare på att göra en 
riskanalys av IT-systemet ta fram administrativa skyddsåtgärder. För att göra det 
måste nätverket och IT-miljön dokumenteras. Efter det gällde det att ta fram en 
informationssäkerhetspolicy med anvisning för användare och en anvisning för 
drift och förvaltning. 
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3.4 Riskanalys 
Enligt arbetsgången för ta fram en säkerhetspolicy så bör informationstillgångarna 
vara identifierade för att kunna genomföra en riskanalys på dem. Då tillgång som 
personal redan var analyserade och övrig information återfinns i IT-systemen så 
beslöts att göra en riskanalys på detta. Vi bestämde oss för att göra en risk och 
sårbarhetsanalys över hela IT-systemet istället för varje enskilt system. Ett möte 
anordnades med kvalitetschef/IT-samordnare där vi gick igenom verksamhetens 
krav på IT-systemet. Vi använde oss av verktyget ”BITS” Basnivå för IT säkerhet, 
från Krisberedskapsmyndigheten, (KBM) vilket bestod av en databas i MS-Access 
med färdiga frågor och mallar. 

 
Figur 5: BITS formulär 

  

Verktyget har ett antal steg att gå igenom och jag gjorde först steg ett, 
systembeskrivning tillsammans med IT-konsulten. Nätverket dokumenterades 
med servrar och kommunikationsvägar. Det gick inte att rita i BITS så vi beslöt att 
en nätverksritning i Visio får komplettera steg ett.   

Steg 2- Kravanalysen har tre nivåer att skyddsklassa informationen: basnivå, hög 
nivå mycket hög nivå efter uppdelning i sekretess, riktighet, tillgänglighet. Det är 
även uppdelat efter områdena: lagar och avtal, egna verksamheten och hot. Basnivå 
valdes överlag då dessa krav var nog för företagets verksamhet och intressenter. 
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3.5 Informationssäkerhetspolicy 
Efter riskanalysen påbörjades arbetet med att ta fram en 
informationssäkerhetspolicy. I BITS mallar så fanns dokumenten IT-
säkerhetspolicy och tre underliggande dokument, IT-säkerhetsinstruktion för 
användare, för drift och för förvaltning. Eftersom företaget inte har så många roller 
så slogs drift och förvaltningsdokumenten ihop till ett. Genom att infoga 
informationssäkerheten i IT-säkerhetsinstruktionerna så valdes strukturen 
informationssäkerhetspolicy med underliggande anvisningar till användare och 
anvisning drift & förvaltning. Policyn skrevs med utgångspunkt från analyserna 
och befintliga policys för kvalitet och miljö. Råd och handledningar inhämtades 
även från litteraturstudier [17]. För att uppnå kraven i policyn så gjordes en 
anvisning för användare och en anvisning för drift och förvaltning, [Bilaga 1, 
Bilaga 2, Bilaga 3]. 

 

3.5.1 Övriga åtgärder 

Incidenthanteringen kan bli mycket bättre med ett ärendesystem och ett 
demoprogram från ”Artologik Helpdesk” installerades på en PC för utvärdering 
[18]. Programmet var ett av de få svenska som fanns att hitta. Efter vissa problem 
med installation så matades lite grunddata in för att testa om det verkade uppfylla 
funktionen för användarnas kontakt med supporten.   

Klassificerad information kan hanteras av CMS systemet men det är inte 
konfigurerat för det än utan allt är läsbart. Ett alternativ var att tillsvidare lägga 
känslig information på filservern där mapparna är åtkomstskyddade beroende på 
nätverksidentitet och roll. Känslig information kan därför ligga i ledningsmappen 
dit bara ledningsgruppen har rättigheter.     

För att öka spårbarheten och dokumentera gjorda ändringar i serverrummet 
föreslogs att en loggdagbok tas fram och sätts upp. I loggdagboken ska datum, 
klockslag, åtgärd och signatur noteras.
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4 Resultat 
Företaget har fått en informationssäkerhetspolicy med underliggande dokument 
anvisning för användare och anvisning för drift och förvaltning. Dokumenten 
granskas av ledningen och ska senare bli inlagda i verksamhetssystemet. 
Säkerhetspolicyn ska ingå i en del av avtalet som samtliga anställda och konsulter 
skriver under då de påbörjar arbetet inom företaget. 

Det framkom att företagets viktigaste informationstillgångar var förutom 
medarbetarna, affärssystemet IFS, projekt och dokumentsystemet CMS, e-post, 
Internet och gemensamma mappar på filservern. Känslig information rörande IT-
systemen som tidigare låg på en gemensam mapp flyttades till en annan mapp där 
bara ledningsgruppen har fulla rättigheter. 

Ärendehanteringssystemet ”Artologik Helpdesk demo” installerades men man 
hann inte utvärdera och jämföras med andra system inom tiden för detta arbete. 
Programmet var relativt lättnavigerat och enkelt. Prisnivån för endast två 
supportanvändare var acceptabel men något begränsad för datafirman. Den 
gemensamma mappen i Outlook blir användarnas ärendesystem tills datafirman är 
på plats.   

Verktyget BITS från KBM gav bra stöd för analys av IT-systemet. Hela systemet 
togs med i analysen och resultatet gav att basnivå för IT-systemet gällande 
sekretess och riktighet ansågs räcka men tillgängligheten för egna verksamheten 
bedömdes vara i hög nivå. En halvdag utan IT-stöd är gränsen för vad 
verksamheten klarar av utan bli lidande. En loggdagbok för serverrummet finns 
gjord som ett enkelt excelark. Genom att fylla i gjorda åtgärder så ökar 
spårbarheten om det skulle inträffa något med systemen som beror på ändringar i 
miljön. 

För företagets fortsatta arbete med IT och informationssäkerhet så ger rapporterna 
från ”Infosäkpulsen” och informationen i ”BITS” ett bra underlag. 
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5 Slutsats och diskussion 
Frågeställningen som den här rapporten skulle ge svar på var: 

• Hur tar man fram en informationssäkerhetspolicy? 

• Vilka råd ger Svensk Standard för informationssäkerhet? 

• Vilka är företagets informationstillgångar? 

• Hur ser hotbilden ut mot informationstillgångarna 

Tillgång till rätt och korrekt information i rätt tid är väldigt viktigt för företag. En 
policy är en gemensam grund att stå på och anvisningar underlättar hur policyn 
ska förverkligas. Utan bra rutiner så blir det lätt kaos när något inträffar. 

Att använda standarder är bra så man slipper uppfinna hjulet på nytt utan kan ta 
del av andras erfarenheter. Det är bara synd att de inte alltid är gratis. Standarden 
LIS trycker inte på hur IT-incidenter ska hanteras men där är ITIL ett bra 
komplement med tydliga processer. Man bör se standarder som ett ramverk att 
bygga verksamheten på och ta de bästa bitarna som passar ens verksamhet.  

Arbetet med att ta fram en informationssäkerhetspolicy var lärorikt och givande. 
Det finns många resurser att tillgå och mängder av information att läsa. 
Myndigheter, organisationer och säkerhetsföretag har mycket material som är både 
gratis och bra. 

Verktyget som valdes för att de inte innebar någon större kostnad för företaget. 
Det finns många andra verktyg på marknaden som kunde vara bra att utvärdera. 
Verktygen som valdes var dock lättarbetade och självinstruerande. Det viktigaste 
var att rätt personal engagerades så alla uppgifter kunde fyllas i. Det var många 
andra projekt i företaget som tog resurserna i anspråk. 

Att arbeta själv med ett arbete gjorde det svårt att få helikopter-syn på det hela. 
Kursen i datasäkerhet och min bakgrund som informationsingenjör underlättade 
mitt arbete med att förstå både tekniken och användarnas behov
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5.1 Förslag på fortsatt arbete 
För företaget rekommenderar jag att införa användarsupport och 
incidenthantering enligt ITIL. Dels för att strukturera arbetet och få bättre 
kontroll på incidenter som inträffar. Det bygger också upp en kunskapsdatabas 
och det är lättare att lösa återkommande problem. Förslagsvis köper datafirman in 
ett ärendesystem och arbetar med detta mot sina kunder. Kunderna kan sedan 
abonnera på ärendesystemet och få månadsrapporter över incidenter och gjorda 
åtgärder. De får också en kontaktyta som är tillgänglig 24 timmar om dygnet via 
webben om programmet stöder det.  

Överväg även att installera temperaturlarm och automatisk återstart av 
kylanläggning i serverrummet. Detta för skydda servrarna mot för hög temperatur 
vid strömavbrott. 

Nästa steg kan vara att konfigurera upp CMS databasen med behörigheter för all 
information och flytta ut informationen från filservern. Sekretess, riktighet och 
tillgänglighet blir då enklare att hantera och lättare att underhålla. 

Förslag på fortsatt forskning kan vara att bättre integrera kvalitet, miljö och 
säkerhetstandarna till en standard som företag och organisationer kan följa. 
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Informationssäkerhetspolicy 
 
Daterad den 28 april 2005 
Fastställd av företagsledningen xxxx-xx-xx 
 
Motiv 
Vi som arbetar på Hordagruppen AB använder informationssystem för att stödja, 
utveckla och effektivisera verksamheten. Vi har kraven från kunder att vi levererar 
produkter i rätt tid och till rätt kvalitet. Våra IT-system har vi som verktyg för att 
kunna utföra vårt dagliga arbete och det gör att vi måste kunna lita på att de är 
tillgängliga och levererar korrekt information till behöriga när de behöver den. Vi har 
även krav på att följa lagar och avtal som gäller vår verksamhet. Genom att följa 
regler och anvisningar bidrar vi till en bra och säker arbetsmiljö.   
 
Mål och syfte 
Målet för informationssäkerheten är att säkerhetskälla sekretess, tillgänglighet, 
riktighet och spårbarhet för verksamhetens informationstillgångar. Syftet är att 
reducera risken för skador på verksamheten oavsett orsak eller angripare. Det är 
ledningens vilja att skydda informationen mot olika hot och att skapa ett effektivt 
skydd genom tillförsäkra: 
Riktighet – informationen skall vara korrekt i den mening att den skyddas mot 
oavsiktlig och avsiktlig förvanskning  
Tillgänglighet – informationen skall vara tillgänglig för behörig användare efter 
dennes behov på förväntat sätt och i önskad omfattning  
Sekretess – informationen skall skyddas så att den inte avsiktligt eller oavsiktligt görs 
tillgänglig eller avslöjas för obehöriga eller kan nyttjas på annat otillåtet sätt  
Spårbarhet – utförda bearbetningar och andra operationer skall vara möjliga att 
härleda genom befintliga rutiner till enskild individ/program och tidpunkt 
 
Allmän säkerhetspolicy 

 Vi ska leva upp till de lagar och krav som är tillämpliga på vår verksamhet 
 Vi ska ha en tydlig organisation med klara roller  
 Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar i vårt säkerhetsarbete 
 Informationssäkerhet ska vara en återkommande punkt på ledningsmöten 
 Alla anställda ska informeras och utbildas i informationssäkerhet regelbundet 
 Alla entreprenörer och anställda som arbetar hos oss ska informeras om 

gällande regler och policys   
 Vi ska ha identifierat våra informationstillgångar och vara medvetna om risker 

och hot mot dessa  
 IT-systemen ska skyddas i nivå med våra verksamhetskrav 
 IT-incidenter ska rapporteras och följas upp 
 Katastrofplan ska finnas och uppdateras regelbundet 
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Organisation av informationssäkerhetsarbetet 
Det är ledningen och VD som har det yttersta ansvaret för att informationssäkerheten 
efterlevs. 
 
IT-samordnaren ansvarar för samordning av informationssäkerhetsarbetet. Till sitt 
stöd har denna IT-avdelningen. IT-samordnaren rapporterar löpande till ledning samt 
till verksamhetsansvariga. 
 
IT-avdelningen ansvarar för incidentbevakning och incidenthantering. Denna 
samarbetar med och rapporterar till ledningen. 
 
Verksamhetsansvariga (ledning/systemägare) ansvarar för att informationssäkerheten 
fungerar och att detta ansvar delegeras vidare i organisationen. 
 
Varje medarbetare ansvarar för den egna tillämpningen av gällande policy, riktlinjer 
och regler inom det egna ansvarsområdet. 
 
Finansiering 
Kostnader för informationssäkerhetsåtgärder ska ingå som en del av den budget som 
finns för varje verksamhetsområde.  
 
Efterlevnad och påföljder 
Disciplinära påföljder för medarbetare 
Medarbetare kan vid överträdelse av användarreglerna riskera att anmälas till närmsta 
chef och personalchef. De disciplinära påföljderna är skriftlig varning eller att den 
anställde blir föremål för uppsägning. 
 
Brott 
Användare som misstänks för brott enligt brottsbalken kan bli föremål för 
polisanmälan. 
 
Uppföljning 
IT-säkerhetspolicyn ska granskas och revideras vid förändringar i organisationen eller 
organisationens omgivning som påverkar den.  
 
Tillhörande dokument 
Styrande dokument för Informationssäkerhetsarbetet är Informationssäkerhetspolicyn 
samt Informationssäkerhetsanvisningarna: ”Drift & Förvaltning” och ”Användare”. 
Informationssäkerhetsanvisningarna är en konkretisering av 
Informationssäkerhetspolicyn. 
Samtliga dokument återfinns i CMS. 
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Definitioner 
Information är en tillgång som liksom andra viktiga tillgångar i en organisation har ett 
värde och följaktligen måste ha ett lämpligt skydd. Informationssäkerhet syftar till att 
skydda informationen mot en mängd olika hot. Detta ska säkerhetsställa 
organisationens kontinuitet, minska skador på verksamheten, maximera avkastningen 
på investerat kapital och säkerhetsställa affärsmöjligheter. 
 
Begreppet informationssäkerhet och IT-säkerhet 
Talar vi om säkerhet för information i generella termer använder vi begreppet 
informationssäkerhet. I detta ingår förutom säkerhet vid informationsbehandling 
med hjälp av IT även säkerhetsfrågor inriktade på ren dokumenthantering, arkivering, 
vad man ska tänka på när man diskuteras i offentliga miljöer m.m. Begreppet 
innefattar även IT-säkerhet med vi vilket avser säkerhet för information när den 
behandlas med hjälp av IT, d.v.s. den mer teknisk inriktade säkerheten ofta relaterad 
till tekniska skyddsåtgärder av allehanda slag. 
Informationssäkerhet är inget nytt påfund utan har funnits sedan människorna började 
kommunicera sig med varandra. Kraven är densamma idag på att informationen ska 
vara korrekt, tillförlitlig och distribueras till dem den berör. Informationssäkerhet 
bygger på sunt förnuft och medvetenhet om vilka risker som finns. 
 
Informationstillgångar 
Information kan vara handskriven eller tryckt, den kan finnas på olika media som 
hårddiskar, cd-skivor, band och på mobila enheter. Den kan vara inspelad, talad eller 
finnas i medvetandet hos en anställd.  
 
Hot 
Informationssäkerhet handlar inte bara om att skydda sig mot externa hot utan även 
mot interna hot. Med HOT avses en möjlig händelse som leder till oönskade 
konsekvenser. Med RISK avses en sannolikhet för att hotet blir verkligt. Hot kan 
delas upp i olika kategorier, en vanlig indelning är: 
Fysiska hot: Hit räknas stöld, vandalisering, brand, översvämning, fel i utrustning. 
Logiska hot: Obehörig användning, manipulering, elakartad kod som virus, maskar 
och trojaner  
Administrativa hot: Dåliga eller saknade rutiner för inköp, kontroll och installation 
av mjuk och hårdvara, drift och underhåll. Ansvarsfördelning i organisationen är inte 
utredd. Otillräcklig kunskap om hur systemen fungerar hos användaren. 
 
Skyddsåtgärder 
All information är skyddsvärd, men till olika skyddsnivåer. För att nå önskad 
skyddsnivå krävs en jämvikt mellan önskad skyddsnivå och resurser och kostnader. 
För att nå målet för en effektiv hantering av informationen utifrån ett 
säkerhetsperspektiv, krävs identifiering av skyddsvärda tillgångar och bedömning av 
relevanta hot. Vidare krävs organisation och kontroll av verksamheten. 
 

  
   

33



 
 

 

Informationssäkerhet Anvisning Användare 
 
Daterad den 2 maj -05 
Fastställd av företagsledningen xxxx-xx-xx 
 
Denna IT-säkerhetsanvisning redovisar hur en användare ska verka för att upprätthålla 
god säkerhet. Organisationens policy och mål för informationssäkerhet framgår av 
Informationssäkerhetspolicyn. 
 
Tillhörande dokument 
Styrande dokument för Informationssäkerhetsarbetet är Informationssäkerhetspolicyn 
samt Informationssäkerhetsanvisningarna: ”Drift & Förvaltning” och ”Användare”. 
Informationssäkerhetsanvisningarna är en konkretisering av 
Informationssäkerhetspolicyn. 
Samtliga dokument återfinns i CMS. 
 
 
Arbetsplatsen 
För att skapa en god och säker arbetsmiljö så behövs sunt förnuft, ansvarskänsla och 
medvetenhet om vilka risker och hot som finns. Säkerhetskopiering sker dagligen av 
servrarna dina dokument sparar du naturligtvis där. 

• Placera utrustningen så den är skyddad från insyn och stöld 
• Användaren är ansvarig för säkerhetskopiering på den egna datorn 
• Tänk på vilken information som ligger framme. Ett rent skrivbord och en 

rensad skärm påverkar säkerheten positivt 
• Lås datorn när du går på rast, kaffepaus, möten och när du går för dagen. 

Använd en lösenordskyddad skärmsläckare 
• Ifrågasätt personer som du inte känner igen, fråga vem de ska besöka och hjälp 

dem till receptionen  
• Skydda utskrifterna av känslig information, vänta vid skrivaren eller ordna en 

lokal skrivare 
• Använd dokumentförstöraren när du slänger känslig information 

 
Distansarbete/mobil utrustning 
Företagets informationssäkerhetspolicy gäller även för distansarbete. All uppkoppling 
mot företaget ska ske med VPN klient. Datorn ska vara skyddad med 
antivirusprogram och brandvägg. 

• Var försiktig med konfidentiellt material, ingen känslig information ska sparas 
på bärbara datorer 

• Du ansvarar för att skapa säkerhetskopior på din bärbara dator  
• Låt inte några andra personer använda din jobbdator 
• Lämna inte din dator utan tillsyn eller olåst. Använd lösenordskyddad 

skärmsläckare 
• Om du laddar ner program eller filer från Internet, gör alltid en viruskontroll 
• Installera inte program som du inte har licens för. Kontrollera att företaget har 

godkänt de program du vill installera innan du gör det 
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• Var speciellt uppmärksam när du är på hotell och flygplatser. Se till att din 
dator är utom synhåll och inlåst 

• Om du blir av med din dator meddela genast IT-avdelningen och polisen 
• Tänk på vad du säger och var du är när du pratar i din mobiltelefon 

 
 
E-post 
Företaget e-post ska vara till för affärskontakter. Det du skriver kan uppfattas som 
officiella uttalanden. Ge inte ut företagets e-postadress i privata syften. Skaffa en 
extra privat e-postadress för använda till Internettjänster och till ditt privatliv. 
 
Många säkerhetshot på Internet sprids främst genom e-post. Om dessa smittade 
meddelanden smiter förbi säkerhetsprogrammen och hamnar i din inkorg så ska du 
radera meddelandet utan att öppna det och i synnerhet inte klicka på bifogade filer. 

• Öppna inte bifogade filer i medelanden från okända avsändare 
• Om du får ett oväntat meddelande från en bekant avsändare, ställ alltid en 

kontrollfråga om han har skickat det. Många maskar och virus sprids från e-
postprogrammens adressböcker 

• Kontrollera hela filnamnet på bilagor. En del virus kan tex maskerar sig som 
en bildfil ”.jpg” men har en dold filändelse som ”.jpg.exe” eller ”.jpg.vbs” 

• Se upp med falska virusvarningar så kallade HOAX. En typ av kedjebrev som 
ber användaren ta bort en viss fil (som systemet behöver) eller köra ett 
antivirusprogram som i själva verket är viruset 

• Öppna inte SPAM-post ,även om det är mest störande reklam, så kan det bära 
på virus, släng det direkt 

• Rensa och arkivera e-post. Det spar tid och gör brevlådan snabbare 
• Phishing eller nätfiske är en rätt ny företeelse där man med hjälp av e-post 

försöker lura av dig lösenord, bank eller kreditkortsuppgifter. Webblänkar i 
breven går ofta till snarlika riktiga företagsadresser men sidan kontrolleras av 
hackare. 

 
Internet 
Internet är en utmärkt informationskälla och behändigt för att sprida filer. Tänk på att 
filer kan innehålla skadlig kod. Stora filer kan ta tid att ladda ner, dessutom kan de 
blockera förbindelsen för andra användare som behöver den samtidigt. Internet är ett 
öppet nät men räkna inte med att du är anonym, all kommunikation kan i princip 
spåras. 
 

• Företagets Internet-förbindelse är först och främst till för affärsverksamheten 
• Privat användning bör ske med sunt förnuft och beaktande gentemot gällande 

lagar 
• Nedladdning av musik, film och program som inte har med 

affärsverksamheten att göra tar bara upp plats och bandbredd och ska inte 
förekomma på företagets servrar 

• Strömmande media som webbradio, webbtv/video får inte användas då dessa 
förbrukar stor kapacitet av befintlig bandbredd 
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• Besök inte webbplatser med tvivelaktigt eller olagligt innehåll  
 

  
   



 
 

 

Incidenthantering/datasupport 
Förutom incidenter som stöld, brand och mänskliga tillbud som rapporteras till 
miljöansvarig alternativt arbetsledningen så har vi även incidenter som påverkar våra 
IT-system. En incident är något som påverkar informationens tillgänglighet, dess 
riktighet eller dess säkerhet. Exempel på incidenter: driftavbrott, virusangrepp, 
krångel med mjuk/hårdvara eller utskrifter. 
 

• Incidenthanteringen hanteras av IT-avdelningen. IT-avdelningens uppgift är 
att tillse att verksamheten återställs så snabbt som möjligt. De ska även vidta 
åtgärder för att förhindra att incidenter uppstår igen 

• Om en incident inträffar rapportera vad som hänt till närmsta chef eller IT-
avdelningen och anteckna allt av vikt. Det underlättar senare om du behöver 
svara på frågor. 

 
Eftersom vår IT-avdelning bygger på samarbete med CML-data så kan det gälla andra 
beställningar eller ärenden som inte behöver vara en incident. Det kan vara lösenord 
och behörigheter till system som behöver förändras eller inköp av ny mjuk och 
hårdvara. För att utnyttja våra resurser på effektivaste sätt så är det viktigt att vi 
strukturerar och rangordnar våra incidenter/ärenden efter prioritet.  
 

• Incidenten/ärenden ska registreras och prioriteras i ärendesystemet av IT-
avdelningen eller verksamhetsansvarig 

• När incidenten/ärendet är åtgärdad och anmälaren har bekräftat stängs 
ärendet/incidenten i ärendesystemet 

 
Behörighet och lösenord 
Behörighet är en rättighet som du får för att komma åt företagets resurser. För att 
skydda informationen och program mot olovliga ändringar krävs kontroll av 
behörigheten. Behörighet och åtkomst sköts av IT-avdelningen. Olika system kan 
kräva olika lösenord.  
 

• Behörighetskontroll krävs för skydda informationen mot obehöriga användare 
• Behörighetskontroll skyddar dig från misstankar om något tar sig in i systemet 

eller om informationen manipuleras 
• Användaridentitet är personliga, men inte hemliga 
• Lösenord är personliga och hemliga samt får inte lånas ut 
• Transaktioner i ett system sparas ofta centralt och kan därför spåras till vem 

som gjort vad och när  
• Det är inte tillåtet att försöka gå utanför sin behörighet 

 
Ett bra lösenord består av minst 8 tecken, bokstäver, siffror och symboler blandat. 
Blanda gärna gemener och versaler. Använd inte ord som, namn, husdjur, bilmärken. 
Använd inte heller tangentbordskombinationer som qwerty eftersom det finns med i 
program för lösenordsknäckning. Ett tips är att använda minnesramsor: Jag Tycker 
Inte Om 10 Lösenord! Vilket ger JtiO10L! 
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Informationssäkerhet Anvisning Drift & Förvaltning 
 
Daterad den 2 maj -05 
Fastställd av företagsledningen 2005-xx-xx 
 
Denna IT-säkerhetsanvisning redovisar hur Drift och Förvaltning ska verka för att 
upprätthålla god säkerhet. Organisationens policy och mål för informationssäkerhet 
framgår av Informationssäkerhetspolicyn. 
 
Tillhörande dokument 
Styrande dokument för Informationssäkerhetsarbetet är Informationssäkerhetspolicyn 
samt Informationssäkerhetsanvisningarna: ”Drift & Förvaltning” och ”Användare”. 
Informationssäkerhetsanvisningarna är en konkretisering av 
Informationssäkerhetspolicyn. 
Samtliga dokument återfinns i CMS. 
 
Incidenthantering/datasupport 
Förutom incidenter som stöld, brand och mänskliga tillbud som rapporteras till 
miljöansvarig alternativt arbetsledningen så har vi även incidenter som påverkar våra 
IT-system. En incident är något som påverkar informationens tillgänglighet, dess 
riktighet eller dess säkerhet. Exempel på incidenter: driftavbrott, virusangrepp, 
krångel med mjuk/hårdvara eller utskrifter. 
 

• Incidenthanteringen hanteras av IT-avdelningen. IT-avdelningens uppgift är 
att tillse att verksamheten återställs så snabbt som möjligt. De ska även vidta 
åtgärder för att förhindra att incidenter uppstår igen 

 
Eftersom IT-avdelning bygger på samarbete med CML-data så kan det gälla andra 
beställningar eller ärenden som inte behöver vara en incident. Det kan vara lösenord 
och behörigheter till system som behöver förändras eller inköp av ny mjuk och 
hårdvara. För att utnyttja våra resurser på effektivaste sätt så är det viktigt att vi 
strukturerar och rangordnar våra incidenter/ärenden efter prioritet.  
 

• Incidenten/ärenden ska registreras och prioriteras i ärendesystemet av IT-
avdelningen eller verksamhetsansvarig 

• När incidenten/ärendet är åtgärdad och anmälaren har bekräftat stängs 
ärendet/incidenten i ärendesystemet 

 
 
DRIFTADMINISTRATION 
CML-data kontrollerar servrarna och loggarna så att systemen uppfyller 
verksamhetens krav:  

• att e-post och spamfilter är rätt inställda 
• att kommunikation fungerar både internt och externt 
• att säkerhetskopieringen har tagits 
• att inga kritiska larm eller varningar finns som behöver åtgärdas   
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• att diskarna håller sig under kritiska nivåer 
 

  
   



 
 

 

 
INFÖRANDE OCH AVVECKLING AV IT-SYSTEM 
Inköp av hård och mjukvara ska vara godkänt av verksamhetschef. IT-avdelningen 
ansvarar för inköp av material och att det installeras/levereras på rätt plats i rätt tid. 
Ett register över vilka operativsystem, programvaror och licenser som används ska 
finnas.  

• Arbeta aktivt med att standardisera arbetsplatserna för att underlätta 
systemunderhållet. En Ghost installation sparar tid och kostnader.   

• IT-utrustning som är stöldbegärligt ska stöldskyddsmärkas och registreras. 
• Hårddiskar som ska kasseras ska tömmas på innehåll och mekaniskt förstöras 

för att säkerhetsställa sekretessen. 
• Licenser för program bör ses över årligen och då verksamheten förändras 

 
 
SYSTEMUTVECKLING OCH SYSTEMUNDERHÅLL 
 
Systemdokumentation 
IT-systemens systemsäkerhetsplan i BITS ger en övergripande bild av vilka 
komponenter och tjänster som finns. En nätverksritning över dessa ska tas fram och 
revideras vid behov. 
Företaget ansluter till Internet via fiber från Värnamo Energi. Brandväggen filtrerar 
produktionsdatorernas MAC-adresser för att förhindra missbruk av Internet. 
  
Systemunderhåll 
Programuppdateringar och releasehantering får normalt ske efter kontorstid 17:00.  
Avtala tid för servicefönster då detta ska göras och meddela personalen. 
 
Strömförsörjning 
Vid strömavbrott så klarar UPS av samtliga servrar i ca 25 min. UPS programvaran 
ligger på IFS servern. Observera att kylanläggningen inte startar om utan måste göras 
manuellt.  
 
IFS 
Support på IFS nås på support.center@ifsab.se, användaruppgifter enligt 
dokumentation 
Systemutveckling ska ske i Testmiljön innan ändring genomförs i produktionsmiljön. 
 
Hemsida 
Hemsidan ligger på webbhotellet EuroIT Solutions” och informationen hanteras av 
Hordagruppens webbansvariga. 
 
Säkerhetskopiering och lagring 
Säkerhetskopiering av servrar sker dagligen med 15 band som roterar. 10 band 
används för daglig säkerhetskopiering. 5 band används för månadskopiering som tas 
sista fredagen i månaden och sparas i bankfack. På lokala pc sker ingen 
säkerhetskopiering. 
Ansvar: Receptionen i HORDA 
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Företagsanknutna dokument ska sparas på servern, på gemensamma mappar eller 
hemkatalogen. I CMS databasen finns bl.a. verksamhetssystemet. 
 
LOGGNING OCH SPÅRBARHET 
Elektroniska förändringar går ofta spåra i systemen men det är inte säkert att det går 
se vem som gjort det. För att hålla lite ordning och reda så ska det i serverrummet 
finnas en loggdagbok för att dokumentera gjorda åtgärder i IT-miljön. Åtgärder kan 
vara: systemuppdateringar, systemförändringar, säkerhetskopiering, installationer 
samt vid förändringar i serverrummet. 
 

• I loggdagboken ska datum, klockslag, åtgärd och signatur noteras. 
• Tillträde till serverrum delas ut av IT-avdelningen. 

Städning bör ske under övervakning. 
 
Övrig spårning och loggning i brandväggar, servrar och annan utrustnings kontrolleras 
vid behov. Bra att veta är att det trådlösa nätverket är skyddat med kryptering och att 
distansanvändare ansluter med VPN. 
 
 
BEHÖRIGHETSADMINISTRATION 
Behörighet är en rättighet som du ger för att komma åt företagets resurser. För att 
skydda informationen och program mot olovliga ändringar krävs kontroll av 
behörigheten. 

• Användaridentitet är personliga, men inte hemliga 
• Lösenord är personliga och hemliga. De får inte lånas ut 
• Ett säkert lösenord ska vara tillräckligt långt och innehålla en blandning av 

siffror, tecken och bokstäver 
• Krav för nätverket är en användaridentitet och ett lösenord på minst 8 tecken. 

Olika roller kan behöva större säkerhet 
 
Organisation 
Personalchefen meddelar IT-enheten när anställd påbörjar sin anställning samt till 
vilka resurser som ska tilldelas. Vid anställds avgång ska behörigheterna tas bort. 
 
Behörighet nätverk och program 
Beroende på användarens roll i organisationen så läggs motsvarande konto upp i 
domänen. 
Användaridentiteten byggs standardiserat upp med de två första bokstäverna i 
förnamnet och de två första i efternamnet.  Exempel: Kalle Svensson blir kasv.  
E-post konto enligt mallen: ”förnamn.efternamn@hordagruppen.se”. 
Användare av IFS läggs upp i IFSadmin av IT-enheten. 
Behörighet till CMS ansvarar kvalitetschefen för. 
 
KONTINUITETSPLANERING  
Om någon server blir stulen eller havererar så kan ny hårdvara finnas på plats inom 24 
timmar, enligt avtal med CML-data. Katastrofplanen finns för mer detaljer. 
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