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Abstract 

This report presents a method for modelling a computer system from a 
security perspective. The questions that are going to be treated are: 

• What defines a secure system and how does the company relate to 
these factors? 

• What are the threats today based on hardware/software, human factors 
and company routines/policies? 

• What measures should be taken for the organisation to reach a higher 
level of security for their systems? 

• How do we develop a method for classification of security and what 
components should it contain? 

• What changes are reasonable and necessary with the respect to the 
company’s resources?  

The report has been done through interviews and analysis of existing 
systems on Fläkt Woods AB. From analysis of material, the aspects judged 
relevant to the subject and to the company’s needs, have been compiled to a 
document. It is a model for guidelines to work with security classification of 
IT-systems. 

The combination of the method for information and the security classification 
has been clear through the work on the rapport. The method that has been 
developed for work with security classification of IT systems can therefore 
not be used as an isolated occurrence to reach the wanted results but should 
be integrated with the existing classification of information. 

Our conclusions are reflected by the complexity of the project together with 
the fact that computer security is a topic that includes all parts in an IT-
supported organisation. The analyses have given us a good picture of the 
threats to an organisation. It has clearly been shown, that much security 
related problems are based on direct organisational problems such as the lack 
of resources and requirements of system specific guidelines and policies.
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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar tillvägagångssättet för att ta fram en metod för att 
klassificera IT-system ur säkerhetssynpunkt.  

• Vad definierar ett säkert system och hur förhåller sig företaget 
gentemot dessa faktorer? 

• Hur ser hotbilden ut idag baserat på hårdvara/mjukvara, den mänskliga 
faktorn samt företagets policys/rutiner?  

• Vilka åtgärder bör vidtas för att organisationen ska åstadkomma en 
högre grad av säkerhet för det befintliga systemet? 

• Hur ska en metod tas fram och vilka komponenter ska den innehålla?  

• Vilka förändringar anses vara rimliga och nödvändiga sett utifrån 
företagets resurser? 

Arbetet har genomförts genom intervjuer och analyser av befintliga IT-system 
på Fläkt Woods AB. Utifrån analys av framtaget material, har de aspekter som 
bedömts som mest relevanta inom ämnet och till företagets behov, kompilerats 
till ett dokument. Det blev en metod för riktlinjer vid arbete med 
säkerhetsklassificering av IT-system. 

Samspelet mellan metoden för informations- och säkerhetsklassificeringen har 
tydligt framkommit under arbetets gång. Den metod som tagits fram för arbete 
med säkerhetsklassificering av IT-system kan därför inte användas som en 
isolerad företeelse för att uppnå önskade resultat utan bör integreras med den 
befintliga informationsklassificeringen. 

Våra slutsatser återspeglas av projektets komplexitet tillsammans med det 
faktum att datasäkerhet är ett ämne som berör alla parter i en IT-stödd 
organisation. Analysarbetet har gett oss en bra förhållandebild över de hot 
som figurerar inom organisationen. Det har tydligt framkommit att många 
säkerhetsrelaterade problem baseras på direkta problem inom organisatoriska 
frågor såsom exempelvis fördelningar på resurser samt utbildningsfrågor. 
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Nyckelord 

• IT-säkerhet 

• Säkerhetsklassificering 

• Säkerhetsmetod 

• Sårbarhetsanalys 

• Informationsklassificering 
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1 Inledning 

Datasäkerhet är ett högaktuellt ämne som får mer och mer uppmärksamhet hos 
dagens organisationer. Att upprätta, underhålla och behålla en säker och 
stabil IT-miljö är oftast en komplex process som kräver gediget arbete av 
samtliga parter i ett företag. Att skydda sin verksamhet från externa och 
interna hot har alltid varit viktigt men har fått en helt ny dimension i dagens 
informationssamhälle. Ekonomiska transaktioner, medicinska rapporter och 
annan känslig information sker i största utsträckning på digital väg vilket ökar 
risken för någon form av informationsförlust.  

Denna uppsats behandlar framtagandet av en metod för övergripande arbete 
med säkerhetsklassificering av Fläkt Woods AB: s IT-system. Baserat på vårt 
val av metod tillsammans med information från företaget ska systemen 
klassificeras ur datasäkerhetssynpunkt med hjälp av framtagen metod. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företagets bakgrund 

Koncernen bildades 2001 och det var de två största namnen inom ventilation, 
Svenska Fläkt och Woods Air Movement som enades till ett bolag. Företaget 
är ett equity bolag till Compass partners och dess ledning, som egentligen är 
en hopslagning av flera stora företag. Det har sina anor i företag som Svenska 
Fläktfabriken, Woods of Colchester, Bovent, Solyvent Ventec och Bacho. 
Fläkt Woods har sitt huvudkontor i Schweiz och har 
tillverkningsverksamheter i Sverige, Finland, England, Frankrike, Italien, 
Belgien, Polen, Ryssland, Dubai, Indien, Korea, Japan, Australien och i 
Amerika. 

Deras affärsidé är att erbjuda ventilationsprodukter till industrin och 
byggnader. Fläkt Woods vill erbjuda alla ren luft och god trevnad på sina 
företag och i sina byggnader med en heltäckande och anpassad lösning av 
komponenter och produkter. De har genom lång erfarenhet fått god rutin inom 
ventilationsindustrin och har som mål att vara den dominerande leverantören 
inom ventilationsprodukter.  
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1.1.2 Studiebakgrund 

Under studierna på Ingenjörshögskolan i Jönköping har kunskaper 
införskaffats inom datateknik för att få en bättre förståelse för hur 
informationsteknologin fungerar. Utbildningen har varit utformad för att börja 
tänka på ett ingenjörmässigt sätt genom att studera, analysera nuvarande 
lösningar och vara öppna för nya tankar och möjligheter. I det sista årets 
första termin lästes en kurs vid namn datasäkerhet. Denna kurs, tillsammans 
med det faktum att ämnet i fråga är relevant i tiden, bidrog till valet av ämnet i 
fråga. Genom att använda de kunskaper som införskaffats i kursen, och vidare 
litteraturstudier, ska en rapport skrivas om det valda ämnet.  

 

1.2 Problemformulering 

Varför är det så viktigt med god IT-säkerhet? Att inse vikten av denna fråga är 
väsentligt när det gäller informationshantering. Information är en viktig 
tillgång inom organisationer och det gäller att rätt personer har tillgång till 
den. Annars kan företagets mål och framtid riskeras.1 

Ett av de största problemen vid en säkerhetsklassificering är att det inte finns 
färdigutvecklade metoder som enkelt kan tillämpas för att klassificera system. 
Den komplexa process som säkerhetsarbete innefattar skulle heller inte 
möjliggöra framtagandet av en sådan utan måste tas fram för varje unikt fall. 
Fläkt Woods har tagit fram en metod för informationsklassificering samt 
klassificerat de viktigaste systemen efter denna, vilket är ett stort steg på 
vägen. Tyvärr innefattar inte en informationsklassning de faktorer som ingår 
vid en säkerhetsklassificering utan kräver en djupare analys av företagets 
rutiner och policys samt en studie av huruvida dessa verkligen följs. Följande 
problemformuleringar utgör grund för vad denna rapport ska svara på: 

• Vad definierar ett säkert system och hur förhåller sig företaget 
gentemot dessa faktorer? 

• Hur ser hotbilden ut idag baserat på logiska samt organisatoriska hot? 

• Hur ska en metod för arbete med säkerhetsklassificeringar tas fram och 
vilka komponenter ska den innehålla?  

• Vilka åtgärder bör vidtas för att organisationen ska åstadkomma en 
högre grad av säkerhet för de befintliga systemen? 

• Vilka förändringar anses vara rimliga och nödvändiga sett utifrån 
företagets resurser? 

                                                
1 Stadskontoret, Handbok i IT-säkerhet Del 1, CM Gruppen, 1998, p. 7  
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att genom arbetet ge berörda parter en ökad 
medvetenhetsgrad över datasäkerheten i Fläkt Woods AB: s IT-system. 
Vidare ska resultatet ligga som grund för fortsatt arbete med att förbättra 
eventuella säkerhetsbrister i respektive system. 

Målet med examensarbetet är få fram en metod för arbete med 
säkerhetsklassificering av IT-system på Fläkt Woods AB. Metoden ska 
samspela med de befintliga informationsklassificeringar som gjorts. Till målet 
hör även en tillämpning av metoden för att säkerhetsklassificera 
företagssystemen ACON samt VBAS. Dessa system som klassats presenteras 
i kapitel 2.9. 

Arbetet kommer att genomföras genom ett samarbete med Johan P. Nilsson, 
som arbetar på IT-avdelningen och väl insatt i företagets rutiner, samt vår 
handledare Magnus Lundqvist som är doktorand på Ingenjörshögskolan i 
Jönköping. 

1.4 Val av metod 

Valet av metod för analys av insamlad data kommer att vara kvantitativ. Detta 
innebär en undersökning om hur definierade företeelser med dess egenskaper 
förhåller sig till aktuella situationer2. Principen för den kvantitativa analysen är 
deduktiv. Den deduktiva analysens utgångspunkt baseras i begrepp från 
tidigare forskning. Kvalitéerna för kategoriseringsbegreppen är redan på 
förhand givna vilket innebär att undersökningen baseras på dessa, redan 
fördefinierade, kvalitéer.3 

Det val av metod som gjorts speglar den tanke som vi hade av en 
säkerhetsklassificering på ett företag och har tagits fram genom intervjuer för 
att få en verklighetsbaserad metod med faktiska problem som finns på Fläkt 
Woods AB. Tillsammans med den litteraturstudie som gjorts kommer en 
metod som ger en helhet inom ämnet att framtas. Det finns övergripande 
metoder för arbete med IT-säkerhet. Dessa har studerats för att se vilka 
faktorer som bör ingå i en klassificering. Vår handledare på Fläkt Woods hade 
även vissa önskemål på faktorer som borde ingå. Det redan framtagna 
dokumentet som finns rörande informationsklassificering hade delvis 
inflytande på arbetet. 

 

                                                
2 Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson, Studentlitteratur, 1994, 
p.23 
3 http://www.didaktikdesign.nu/musik/img/auo_2.pdf, Tore West & Anna-Lena Rostvall, 2006-03-13, 
p.7 
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1.5 Avgränsningar 

Tidigt in i planeringen insågs att en omfattande avgränsning på arbetet var 
nödvändig, något som även påpekades av given handledare på Fläkt Woods. 
Den detaljgrad som tidigare planerats för arbetet var omöjlig med hänsyn till 
den tid som fanns till förfogande för examensarbetet. Detaljgraden innefattade 
bl.a. analys av enskilt system med avseende på hårdvara samt mjukvara, 
definiering av ny säkerhetspolicy samt definiering av mekanismer för att 
upprätthålla denna policy. De delar som var relevanta för Fläkt Woods låg till 
grund för arbetsgångens slutgiltiga planering samt avgränsning, det vill säga 
klassificering av företagssystemen ACON samt VBAS med egenutvecklad 
eller befintlig metod som grund för klassificering av dessa.  

1.6 Disposition 

Denna rapport är skriven enligt Ingenjörshögskolan rapportmall.  

• Kapitel ett innehåller bakgrundsfakta om företaget och vilka mål som 
ska uppnås för ett lyckat resultat. De avgränsningar som bör göras för 
ett gott resultat presenteras även i det kapitlet.  

• Kapitel två ger en teoretisk bakgrund inom ämnet datasäkerhet för en 
bättre förståelse över vilka krav och riktlinjer som bör ingå i ett 
säkerhetsrelaterat arbete. De metoder som använts i arbetet ges det 
förklaringar till för att förstå hur metoden till klassificeringen 
uppkommit.  

• Kapitel tre förklarar hur arbetet har fortskridit och hur all data som 
framkommit har analyserats och bearbetats för att ta fram modellen. De 
problem som uppstått på företaget har studerats för att kunna undvikas 
i ett senare skede. 

• Kapitel fyra visar det slutgiltiga dokumentet med förklarande texter. En 
färdig klassificering av de viktigaste systemen ACON och VBAS är 
genomförda och dokumenterade. 

• Kapitel fem ger reflektioner över företagets säkerhet och hur de bör 
fortgå för att öka IT-säkerheten. Gruppens egna tankar om vad som 
upplevts under tiden på Fläkt Woods AB kommer fram med 
kommentarer om vad som kunde ha gjorts bättre eller annorlunda.  

• Kapitel sex presenterar slutsatsen som baseras på hela arbetet. 

• Kapitel sju och åtta har referenser och viktiga sökord. 

• Kapitel nio innehåller intervjuer och problemgrafer.
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Förutsättningar för god IT-säkerhet 

För att organisationen ska nå god IT-säkerhet fordras en förståelse över de 
risker som informationssäkerheten ställs inför. Det måste fastställas vilken 
skyldighet IT-avdelningen har samt vilka lösningar det finns för att 
säkerhetsställa företaget från yttre och inre säkerhetsbrister. Bland det 
viktigaste är att motivera sina anställda till att förhindra eventuella brister 
genom att undervisa, underhålla system och förekomma de faktiska hot som 
finns. För att uppnå trygg IT behövs det att alla förstår att det är kostsamt i 
form av personella och finansiella resurser. Det krävs hårt arbete och att 
samtliga måste ta sitt ansvar i arbetet för att skydda sin verksamhet. Alla 
parter måste medverka för ett erhålla ett gott resultat, en god IT-säkerhet.  

2.2 IT-säkerhetsprocessen 

God planläggning av företagets IT-användning är basen för en god IT-
säkerhet och tillsammans med bra policys för datasystemet kan detta leda till 
en god garanti till företaget. Detta ger en tydlig rollfördelning i ansvar, 
behörighet och allt relaterat arbete inom bolaget. Arbetet är en iterativ process 
som egentligen aldrig får sluta. Verksamheten måste hela tiden uppdateras 
och studeras för att ha en tillförlitlig nivå.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2-1 – IT-säkerhetsprocessen4 

                                                
4 Handbok i IT-säkerhet – 4:e upplagan, Pedrag Mitrovic Pagina, p.53 
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2.2.1 Analys 

En bedömning av systemet kan innefatta flera olika typer av analyser.  

• Intern granskning/revision - Studering av säkerhetsåtgärder i de 
specifika systemen med jämna mellanrum (Hamnar på den 
systemansvariges bord.) 

• Extern granskning/revision - Utförs ofta av en extern revisionsfirma 
(Hamnar på högre chefers bord.) 

• Egna analyser - Bör göras när något radikalt har ändrats i 
organisationen, eller då en allvarlig säkerhetsöverskridelse inträffat. 
Resulterar i en bättre förståelse över säkerhetstillståndet  

• Sårbarhetsanalys – Görs ett par gånger om året då någon ändring har 
skett i företaget. Ger en lista över de brister som finns i de olika delarna 
och hur man åtgärdar dem 

• Intrångsanalys - Kan genomföras en gång om året för att få en bra bild 
över säkerhetstillståndet i företaget 

• Riskbedömning - En analys som ger bedömning av säkerhetsnivån. 
Behöver inte göras mer än en gång vartannat år.5 

Dessa analyser ger en överblick av hela organisationen och kan ge en bättre 
förståelse för den framtida säkerhetsplan som ska fastställas eller uppdateras.  

2.2.2 Säkerhetsplanering 

Säkerhetsplanering är en kombination tekniska, administrativa och fysiska 
funktioner. Det gäller att kunna kombinera dessa för att uppnå en 
tillfredsställande säkerhetsnivå. Vad är det för mening med en viruskontroll 
ifall det inte finns någon strömförsörjning till den? Vad är det för mening med 
en lösenordshantering ifall alla lösenord finns disponibla på en lättillgänglig 
server? Detta är faktorer som är minst lika viktiga som de tekniska och det 
finns ingen möjlighet att frångå någon. Administrativa kontroller kan vara 
minst lika effektiva som den bästa av brandväggar.6 

 

                                                
5 Datasäkerhet i praktiken, Pagina Eric Maiwald, William Siglein, Förlags AB, 2002, p. 39-40  
6 Security in Computing, Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, Pearson Education Inc, 2003, 
p.491  
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En säkerhetsplan är ett dokument som klarlägger hur en organisation ska 
agera vid en säkerhetsöverträdelse. Personalen ska veta vem som är 
systemansvarig för vetskapen om vem de ska kontakta, hur de ska gå vidare 
och hur faran kan undvikas. Den ska även vara kortfattad, lättillgänglig och 
förenklad för att personalen ska kunna ta den till sig. Planen är en förklaring 
över nuvarande situation och ett förslag över förbättringar. Alla 
säkerhetsplaner måste innefatta följande: 

• Policys, som förklarar målet av säkerheten, vem som står som ansvarig 
och hur de passar in i företagets struktur. 

• Nuvarande status, en riskanalys bör göras över systemet. Analysen är 
grunden för att kunna fastställa hoten och vilka resurser som krävs för 
att säkra dem. 

• Krav för att lyckas, hur man ska lyckas. Vilken nivå av säkerhet krävs 
för just det här företaget? 

• Rekommenderade kontroller, kontroller av sårbarheter identifierade i 
policys och krav. 

• Tidtabell, när de olika säkerhetsfunktionerna ska implementeras. 

• Fortsatt uppföljning, förklaring av en struktur som uppdaterar 
säkerhetsplanen.7 

2.2.3 Implementation 

En person eller grupp måste tillsättas för att exempelvis uppdatera systemen 
eller installera ny programvara. Det underlättar att vissa personer blir 
ansvariga för ett visst uppdrag då det annars kan resultera i att arbetet 
förbises på grund av tidsbrist. Om det uppstår fel som måste åtgärdas är 
gruppen ansvarig för att åtgärderna tillämpas på det system som de ansvarar 
för. Det kan vara flera olika nivåer på implementation. En enskild person som 
är ansvarig för sin arbetsstation eller en IT-chef som kan vara ansvarig för 
hela systemet. 

 

                                                
7 Security in Computing, Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, Pearson Education Inc, 2003, 
p.493  



Teoretisk bakgrund 

14 

2.2.4 Uppföljning 

För att se till att säkerhetsplanen följs och studeras måste en uppföljning av 
planen genomföras för att inte försvinna i mängden av dokument. God IT-
säkerhet innebär också att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med ny 
information. Nya hot dyker dagligen upp och nya försvar måste ständigt 
skapas för att skydda verksamheten. Det är viktigt att inse att organisationen 
är dynamisk, det vill säga, den förändras i förhållande med tiden. Detta 
innebär att allt arbete med säkerhetsrelaterade frågor måste justeras i takt med 
organisatoriska förändringar. Det är av största vikt att inse betydelsen med 
uppföljning av säkerhetsarbetet för att dra nytta av tidigare arbete. 

2.3 Grundläggande säkerhetskrav 

Inom informationssäkerhet finns det fyra olika aspekter att beakta. Kan dessa 
aspekter säkras i informationssystemen samt i kommunikationen utanför, har 
man etablerat en stabil grund till ett säkert system. Kraven är internationellt 
vanliga och aspekterna nämns i de flesta datasäkerhetsböcker som de 
viktigaste faktorerna inom ämnet. För att efterleva detta måste man införa och 
tillämpa mekanismer samt policys som presenteras senare i rapporten. Det 
svåraste är att få personalen att rätta sig efter de regler som finns på 
respektive företag. Datasäkerhetsarbetet är en stor process och bör inte 
negligeras av vare sig ledningen eller vanliga anställda. 

2.3.1 Spårbarhet 

Med spårbarhet menas möjligheten att spåra en viss aktivitet eller händelse till 
en specifik användare. Säkerhetsansvariga ska kunna se vem som har gjort 
vad och vid vilken tidpunkt som det skedde. Detta sker ofta genom att läsa 
loggar som skapas efter en företeelse i datasystemet. Om det finns avsaknad 
på spårbarhet kan detta innebära att användaren ges möjlighet att förneka 
sina handlingar. En konkretisering av detta kan exempelvis vara möjligheten 
att radera företagskänsliga filer under falsk identitet och inte kunna bli spårad 
till företeelsen.8 

                                                
8 Statskontoret, Handbok i IT-säkerhet III, CM Gruppen AB, 1998, p.14 
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2.3.2 Riktighet 

Riktighet innebär att rätt information ges till användaren. Det bör ses som en 
självklarhet att den information användaren arbetar med är korrekt och 
fullständig i alla dess avseenden. Brist på riktighet kan medföra beslut som 
grundar sig på felaktig information och kan i vissa fall få förödande 
konsekvenser. Det finns två olika sorters integritet och de är dataintegritet 
och originalintegritet. Dataintegritet innebär att informationen som kommer 
fram är den förväntade och det som kommer till användaren inte har 
förvanskats. Originalintegritet har betydelsen att källan som sänt 
informationen är den förväntade och ger en bra grund för att informationen 
verkligen är pålitlig. Det skydd som måste tillämpas för att säkra sig mot detta 
kan ske på två sätt. Antingen genom att ha system som upptäcker att 
förändringar har skett eller att förebygga åtgärder som förhindrar att det sker.9 

2.3.3 Sekretess 

Sekretess innebär att information inte får avslöjas för personer som inte är 
avsedda att se den. Konfidentialitet är en term som nyttjas i samband med 
sekretess. Denna term skiljer sig från sekretess i det avseende att 
informationen skyddas från obehörig inblick. Sekrettes kan tillämpas på olika 
nivåer baserat på den information som ska skyddas. Information inom vården 
samt polismyndigheten kräver således en högre nivå av sekretess än andra 
institutioner och verksamheter.10 

2.3.4 Tillgänglighet 

Med tillgänglighet menas att det material eller information man arbetar med 
finns tillgängligt för användaren när så krävs. Brist på tillgänglighet leder ofta 
i förseningar i arbetet eller skapar konflikt med användarens konceptuella 
modell av systemet eller tjänsten. Information som inte är tillgänglig är lika illa 
som inte ha någon information alls. Att skydda sig mot brist på tillgänglighet 
sker genom samma mekanismer som riktighet och spårbarhet men är svårare 
att uppnå eftersom att det är svårt att skydda sig mot detta jämfört med övriga 
aspekter.11 

                                                
9 Statskontoret, Handbok i IT-säkerhet III, CM Gruppen AB, 1998, p.13 
10 Statskontoret, Handbok i IT-säkerhet III, CM Gruppen AB, 1998, p.14 
11 Statskontoret, Handbok i IT-säkerhet III, CM Gruppen AB, 1998, p.13 
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2.4  Ansvar och roller 

2.4.1 Systemägare 

Systemägaren är den som är ansvarig för verksamheten och är ägare till 
informationen. Det ligger i systemägarens ansvar att exempelvis genomföra 
backuper, återställa felaktig information vid behov samt se till att 
informationen bevaras utifrån fastställda krav. 

2.4.2 Utbildningsansvarig 

Inom varje organisation bör det finnas en eller flera personer som ansvarar för 
att en utbildningsplan tas fram och att denna verkligen följs. De personer som 
är ansvariga för utbildning ska tillsättas av systemägaren. 

2.4.3 Säkerhetsansvarig 

Det ska finnas minst en person inom varje avdelning i organisationen som är 
säkerhetsansvarig. Denna eller dessa personer har en mängd ansvarsområden 
som bl.a. innefattar att informationen om säkerhetsregler efterlevs. 
Säkerhetsansvarig har ett nära samarbete med IT-chefen och ska till denne 
rapportera sammanställningen över IT-säkerhetsläget. Rapporten ligger som 
grund för det fortsatta arbetet med framtagen handlingsplan.12 

2.4.4 Användare 

Användare förväntas veta vad som är definierat som tillåtet i en tjänst eller ett 
system. Användaren har som skyldighet att följa de policys och riktlinjer som 
är uppsatta av ledningen för organisationen. Närmaste chef över användaren 
är ansvarig för att dessa policys och riktlinjer åtföljs.13 

                                                
12 Handbok i IT-säkerhet II, Statskontoret, CM Gruppen AB, 1998, p.39 
13 Security in Computing, Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, Pearson Education Inc, 2003, 
p.530 
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2.5 Administrativa skyddsåtgärder 

2.5.1 Policy 

En policy är en samling bestämmelser över vad, när och hur någonting ska 
genomföras. Det finns övergripande och systemspecifika policys som 
instruerar användarna hur de vidtar skyddsåtgärder med de medel som 
företaget förfogar över. Policys ska vara generella och lättbegripliga för att 
användaren ska ta till sig innehållet i dokumentet. 14 

2.5.2 Riktlinjer 

Riktlinjer beskriver hur man ska gå till väga för att uppnå de regler som är 
uppsatta i en policy. Dessa behöver inte följas slaviskt utan bör ses som ett 
ramverk för hur man ska uppnå slutmålet.15 

2.5.3 Utbildning 

Utbildning är en viktig punkt i arbetet med att uppnå en hög IT-säkerhetsnivå. 
Genom att öka medvetenhetsgraden gällande säkerhetsrelaterade frågor bidrar 
det till en säkrare IT-miljö. Brist på kompetens eller kunskap bidrar till 
majoriteten av de IT-störningar som figurerar i en datorstödd verksamhet. Det 
är i ledningens ansvar att se till att den anställde får erforderlig utbildning vid 
en nyanställning och samtidigt ges möjlighet att förnya och förbättra sina 
kunskaper i takt med den dynamiska IT-miljön. 16 

2.6 Tekniska skyddsåtgärder 

2.6.1 Grundläggande skyddsåtgärder 

Vid all form av digital kommunikation krävs någon form av grundläggande 
skydd. Virusskydd samt brandväggar är vitala komponenter som ska ingå i de 
grundläggande skyddsåtgärderna. Dessa anses som självklara i alla former av 
kommunikation. 

                                                
14 Datasäkerhet i praktiken, Eric Maiwald, William Sieglein, Pagina, 2002, p.59 
15 Datasäkerhet i praktiken, Eric Maiwald, William Sieglein, Pagina, 2002, p.65 
16 Handbok i IT-säkerhet II, Statskontoret, CM Gruppen AB, 1998, p.109 
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2.6.1.1 Virusskydd 

Virusskyddens funktion är att aktivt leta efter och ta bort skadlig mjukvara 
eller fientlig kod. Virusskydd har möjligheten att återställa skadade filer och 
samtidigt återställa systemet i ett tidigare fungerande läge. Virusskydden skall 
hållas aktuella med de senaste utgivna uppdateringarna.  

2.6.1.2 Brandväggar 

Brandväggens syfte är att dölja information om nätverket, kontrollera trafiken 
mellan nätverk samt att blockera otillåten trafik. Brandväggar med 
grundläggande funktionalitet använder sig av paketfiltrering, NAT samt 
proxy. 

Paketfiltrering 

Paketfiltrering är en teknik som används för att kontrollera trafiken i nätverket. 
Genom denna kontroll kan man bl.a. kontrollera innehållet i de paket som 
flödar genom nätverket. 

NAT 

NAT (Network Adress Translation) teknologin översätter publika IP-adresser 
till privata vilket gömmer det interna nätverket helt och hållet från 
utomstående insyn. 

Proxy 

Proxyfunktionaliteten fungerar ungefär som NAT, dvs. att det interna 
nätverket skyddas från utomstående insyn. En proxy kan också blockera 
oönskat innehåll såsom virus och pornografi samt kontrollera trovärdigheten i 
återsänt innehåll.17 

2.6.2 Användaridentifiering och autentisering (BKS) 

En IT-stödd organisation bör ha en funktion för autentisering som kontrollerar 
att användaren har rätt att ansluta till de lokala IT-resurserna. En sådan 
funktion för autentisering kan utgöras av ett system för behörighetskontroll 
(BKS) där användare kopplas till olika rättighetsnivåer beroende på vilken 
befattning de har inom organisationen. Lösenorden för de användare som är 
registrerade i systemet för behörighetskontroll bör vara unika och bytas med 
regelbundna intervall.18 

                                                
17 Handbok i IT-säkerhet – 4:e upplagan, Predrag Mitrovic, Pagina Förlags AB, 2005, p.183 
18 Handbok i IT-säkerhet III, Statskontoret, CM Gruppen AB, 1998, p.106 
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2.6.3 Digital signatur/certifikat 

En digital signatur kan motsvaras vid den personliga namnteckningen. Den 
fastställer identiteten på personen som skickat informationen. Mottagaren av 
informationen kan i sin tur inte neka till att han/hon mottagit denna 
information och samtidigt förlita sig på att informationen inte förändrats under 
resans gång.19 

2.6.4 Kryptering 

Vid behov av att dölja eller skydda viss data vid lagring eller kommunikation 
är kryptering en lämplig åtgärd. Tekniken bakom kryptering är komplex och 
uppbyggd av avancerade matematiska algoritmer. Tillämpning av kryptering 
modifierar ett specifikt innehåll till en oigenkännlig samling tecken som inte 
kan utläsas av obehöriga personer utan den hemliga krypteringsnyckeln. 

2.7 Hotklasser 

En viktig del av arbetet i säkerhetsanalys är att fastställa vilka hot som 
åstadkommer vad och hur stor risk det är att dessa hot realiseras. Hot delas 
generellt in i tre större klasser, logiska, fysiska samt organisatoriska hot. 

2.7.1 Logiska hot 

Hot som innefattar sig i denna kategori utgör en fara för programvaran i 
systemet. Operativsystemet och databaser är typiska måltavlor för potentiella 
hot i denna hotklass. Virus, maskar och trojaner är alla exempel på logiska hot 
och skadar ofta systemet med olika verkan. Följden av dessa kan vara milda, 
exempelvis förhindring av tillgängligheten till en webbsida. De kan samtidigt 
leda till mer förödande konsekvenser såsom exempelvis systemkrasch.20 

                                                
19 Handbok i IT-säkerhet – 4:e upplagan, Predrag Mitrovic, Pagina Förlags AB, 2005, p.158 
20 Handbok i IT-säkerhet, Predrag Mitrovic, Pagina Förlags AB, 2005, p.45 
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2.7.2 Fysiska hot 

Fysiska hot har en negativ påverkan på de fysiska delarna i en dator. Skada 
kan uppkomma på exempelvis hårddiskar, nätverkskort, processorer och 
fläktar. Fysiska hot innefattar även brand, översvämning och vandalisering 
vilka kan orsaka allvarliga skador i större omfattningar. Inom klassen fysiska 
hot figurerar även stöld. En sådan företeelse inverkar negativt på 
organisationens sekretess då värdefull information möjligen kan extraheras 
från varje enskild dator.21 

2.7.3 Organisatoriska hot 

Organisatoriska hot inbegriper den mänskliga faktorn och har viktig inverkan 
på säkerheten i företaget. Otydliga roller i en stor organisation kan orsaka lika 
mycket skada som det skadligaste logiska hotet. Exempel på organisatoriska 
hot kan vara en oklar policy, usla administrativa funktioner, otydlig 
rollfördelning osv. Försummelse av organisatoriska problem resulterar i ökade 
risker för organisationens integritet.22 

                                                
21 Handbok i IT-säkerhet, Predrag Mitrovic, Pagina Förlags AB, 2005, p.46 
22 Handbok i IT-säkerhet, Predrag Mitrovic, Pagina Förlags AB, 2005, p.46 
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2.8 FA/SIMM 

FA/SIMM (Förändringsanalys/Samverkan genom ifrågasättande och 
Idéutveckling med stöd av metodik) är en metod som används för att 
formulera förändringsbehov samt att fastställa förändringsåtgärder i en 
verksamhet.23 En FA/SIMM baserad verksamhetsstudie bryts ner i följande 
moment: 

• Verksamhetsanalys 

• Problemanalys 

• Målanalys 

• Analys av förändringsbehov 

• Fastställ förändringsåtgärder 

2.8.1 Verksamhetsanalys 

För att kartlägga organisationens nuvarande situation genomför man en 
omfattande verksamhetsanalys. Analysen bidrar till en helhetsbild över 
organisationens samtliga processer samt i vilket tillstånd de befinner sig i. 
Verksamhetsanalysen ska i ett första steg hållas så övergriplig som möjligt för 
att längre in i arbetsgången isolera en del av verksamheten och analysera 
denna mer djupgående.  

2.8.2 Problemanalys 

Syftet med en problemanalys är att klargöra verksamhetens, eller en viss 
funktion inom verksamhetens, mest akuta problem. En problemanalys måste 
därför svara på frågan: Vilka är de mest akuta problemen, dess orsaker samt 
vilka effekter dessa problem har på verksamheten? För att identifiera svaren 
på frågeställningen påbörjar man med att identifiera problemen och lista dessa 
i en problemlista.  

                                                
23 OOS/UML, Mats Apelkrans, Carita Åbom, Studentlitteratur, 2001, p.83. 
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Figur 2-2 - Problemlista 

 

Problemlistan kan i sin tur listas i en problemgraf som illustrerar hur problemen 
förhåller sig till varandra. Om man utgår från problemlistan i Figur 2-2 kan 
man illustrera en problemgraf enligt Figur 2-3. Det framkommer tydligt att 
problem P1 samt P2 existens baseras på problem P3. Genom att angripa den 
bakomliggande orsaken till problemen minskar risken att endast komma fram 
till en kortsiktig lösning  

 

 

 

 

 

Figur 2-3 - Problemgraf 

2.8.3 Målanalys, behovsanalys & fastställning av förändringsåtgärder 

Målanalysen ska resultera i en fastställning av organisationens mål som ska 
uppnås efter genomgången förändringsanalys. Målanalysen dokumenteras på 
liknande sätt som problemanalysen, dvs. med hjälp av en mållista och en 
målgraf. Sammanställningen av de steg som hittills genomförts av den 
FA/SIMM baserade verksamhetsstudien består av att problemanalysen 
kopplas till målanalysen. På detta sätt relateras problem och mål till varandra 
vilket förenklar processen med att ta fram lämpliga förändringsbehov 
(behovsanalys). Det slutgiltiga momentet fastställer de konkreta förändringar 
som måste genomföras baserat på behovsanalysen.  

Problemlista 

P1: Obehöriga har åtkomst till känslig information 
P2: Ingen dokumentation över vem som har tillgång till administratörslösenordet 
P3: Ingen policy som behandlar lösenordshantering 

P3: Ingen policy som behandlar lösenordshantering 

P2: Ingen dokumentation över vem som har tillgång till administratörslösenordet 

P1: Obehöriga har åtkomst till känslig information 
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3 Genomförande 

3.1 Inledningsskede 

Efter en första kontakt med Tauno Jyrkin på Fläkt Woods AB bestämdes 
enligt samförstånd ett första möte med den blivande handledaren, Johan P. 
Nilsson. Under sammanträdet fördes en öppen dialog över vilka möjligheterna 
var att skriva ett examensarbete inom ämnet datasäkerhet. Mötet resulterade 
slutligen i det syfte och mål som redogjorts tidigare i rapporten.  

3.2 Verksamhetsanalys 

Samtliga system studerades för att kunna bidra till ökat förstående över hur 
Fläkt Woods IT-struktur är uppbyggt. Förutom en genomgång över hur 
samtliga system samverkar med varandra erhölls flera dokument innehållandes 
tidigare arbete med klassificering av informationen. Parallellt med 
instuderandet av dessa dokument bedrevs litteraturstudier för att få en ökad 
förståelse inom det valda ämnet. 

3.2.1 IT-struktur på Fläkt Woods AB 

IT-strukturen på Fläkt Woods består av en maskinpark på 27 servrar. Av 
dessa är ACON och VBAS system som utvecklas och underhålls av IT-
avdelningen i Jönköping.  

3.2.1.1 ACON 

ACON är ett webbaserat produktvalsprogram som ger kunder och säljare 
möjlighet att konfigurera fläktar och aggregat i realtid för visualisering av den 
färdiga produkten. Införandet av ACON har bidragit till en effektivare 
säljprocedur tack vare unika egenskaper såsom bl.a. efterjusteringar av redan 
framställda ritningar samt möjligheten att utläsa produktdimensioner. 

3.2.1.2 VBAS 

VBAS är ett egenutvecklat affärssystem som utför beredning, vilket innebär 
att det kalkylerar alla komponenter som ingår i en slutprodukt. Antalet 
användare uppgår till 300 anställda och utgörs av ordermottagare till 
maskinskötare. Enligt redan framtagen informationsklassificering är VBAS det 
mest kritiska systemet och vid eventuellt driftstopp skulle produktionen 
avstanna helt. 
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3.3 Insamling och bearbetning av data 

För att erhålla den information som arbetet krävde genomfördes intervjuer 
med nyckelpersoner inom organisationen. Inför varje intervjutillfälle skrevs 
övergripliga frågor på papper, som utgångspunkt för varje intervju. Trots de 
fördefinierade frågorna genomfördes samtliga intervjuer semistrukturerat. 
Detta ansågs föra en öppnare dialog där intervjuobjektet kan dela med sig 
med tankegångar och värderingar som kanske annars aldrig kommer fram vid 
en strukturerad intervju. Intervjuerna och frågorna som ställdes till personalen 
presenteras som bilagor. 

3.4 Problemanalys 

Samtliga intervjuer analyserades noggrant med avseendet att extrahera de 
problem som framkom ur dessa. Analysen resulterade i en lista ur vilka de 
enskilda problemen parades ihop med dess orsak. Resultatet mynnade ut i sju 
olika grafer.  Dessa jämfördes slutligen med varandra för att dra slutsatsen 
över vilka problem som måste behandlas först. Det var dessa problem som 
utgjorde grund för checklistan i den framtagna metoden. Problemlistan och 
problemgraferna presenteras i bilaga 7 respektive bilaga 8.  

3.5 Framtagning av metod 

Utifrån den litteratur som studerats under arbetets gång samt det underlag 
som erhållits från intervjuer och diskussioner med vår handledare togs 
metoden för säkerhetsklassificering fram. Arbetet med metoden verkade fram i 
flera cykler och modifierades flertalet gånger för att uppnå önskat resultat. 
Efter godkännande från Magnus Lundqvist samt Johan P. Nilsson påbörjade 
vi arbetet med själva klassificeringen. 

3.6 Säkerhetsklassificering 

Säkerhetsklassificeringen av ACON utfördes på Fläkt Woods tillsammans 
med vår handledare Johan. Det framkom under detta tillfälle att smärre 
modifieringar skulle få göras i metoden för att det skulle överensstämma med 
Fläkt Woods önskemål. Arbetet fortsatte med att på egen hand klassificera 
VBAS samt utföra de modifieringar som önskades. 
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4 Resultat 

4.1 Metod för säkerhetsklassificering av IT-system 

4.1.1 Dokumentstruktur 

Dokumentet är framtaget ur den information som erhållits från Fläkt Woods 
AB genom intervjuer samt redan framtagna informationsklassificeringar. Stora 
delar av innehållet baseras även på den litteratur som studerats inom ämnet. 
Vissa begränsningar från handledare på företaget gavs tack vare de redan 
gjorda informationsklassningarna.  

Försättsbladet på vårt dokument innehåller en mindre skala där systemet, med 
hjälp av en subjektiv bedömning, ska klassas i vilket säkerhetstillstånd det bör 
befinna sig i med avseende på den redan tidigare gjorda 
informationsklassificeringen. Resultatet i skalan är viktig då man kommer till 
det skede då faktiska åtgärder ska tillämpas på respektive system. Ett system 
som bedöms som kritisk ur säkerhetssynpunkt måste således prioriteras före 
system som kräver en lägre nivå av säkerhet.  

Sida två i dokumentet ger en kort introduktion i syftet med dokumentet samt 
annan viktig information som ska läsas innan arbetet träder i kraft. Innehållet i 
denna sida baseras på innehållet i den mall som informationsklassificeringarna 
gjorts i och kunde därför inte uteslutas i detta dokument. 



Resultat  

26 

 

Figur 4-1 – Försättsblad för metoden representerandes skala för den subjektiva 
bedömningen av rekommenderad skyddsnivå. 

 

Figur 4-2 – Praktisk information med metodens syfte, när arbetet ska ske, riktlinjer, 
behov av kompetens samt förklaringar av termer och begrepp. 
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4.1.2 Systeminformation som grund för säkerhetsklassificeringen 

4.1.2.1 IT-säkerhetsansvariga 

Analysarbetet har visat att IT-stödda organisationer ska ha en IT-
säkerhetsansvarig som samordnar IT-säkerhetsarbetet. Denna person har en 
stor roll i den fortsatta utvecklingen inom IT-säkerheten inom organisationen. 
IT-säkerhetsansvarig ska ha goda systemkunskaper samt vetskapen om vad 
som ska göras vid en akut situation. Personal som befattas som IT-
säkerhetsansvariga ska identifieras av de personer som utför klassificeringen. 
Genom att tillämpa detta elimineras samtliga oklarheter om vem som bär 
ansvaret för säkerhetsrelaterade frågor på Fläkt Woods AB.  

4.1.2.2 Informationsklassning 

Informationsklassningen är en subjektiv bedömning över hur viktig 
informationen är på det granskade systemet. Klassificeringen har genomförts 
på enstaka system och är vital för att kunna genomföra en 
säkerhetsklassificering som uppfyller någon nytta. Har ingen 
informationsklassificering gjorts bör en sådan göras per omgående. 

4.1.2.3 Policy 

Denna punkt ska identifiera huruvida det finns någon systemspecifik policy 
eller inte. Om en policy finns ska personen som är ansvarig för denna 
identifieras. En referens till dokumentet är lämplig att dokumentera 
innehållandes sökväg samt dokumentnamn. Dokumentet blir då lättillgängligt 
när det behöver användas för analys och återkoppling. 

4.1.2.4 Utbildning 

Som tidigare nämnts är utbildning viktig för att användaren skall kunna arbeta 
på tillfredställande sätt utan att utgöra en säkerhetsrisk för informationen som 
arbetas med. Följande punkt används för att identifiera behovet av någon 
sorts form av utbildning för aktuellt system. Med termen ”utbildning” menas 
allt ifrån större formella internutbildningar för specificerade användargrupper 
till mindre informella introduktioner. Det viktigaste är att klarlägga behovet av 
stöd som kan behövas för korrekt handhavande. Utbildningar bör ske vid 
större förändringar i systemet så att dessa påverkar användandet av tjänsten. 
Utbildning ska även ske vid nyanställning. 
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Figur 4-3 – Systeminformation som grund för säkerhetsklassificeringen 

4.1.3 Kartläggning av systemkommunikation 

Kartläggning av systemkommunikation ska innehålla vilka säkerhetsåtgärder 
som implementerats i respektive kommunikationsform. Detta gäller 
informationsflödet till och från systemet. En analys över vilka 
kommunikationsformer som fanns inom organisationen gav oss fyra olika 
typer av kanaler: Internet, lokalt nätverk, VPN samt trådlös anslutning. De 
säkerhetsåtgärder som listas i tabellen är:  

• Digital signatur/certifikat 

• Användaridentifiering och autentisering 

• Kryptering 

• Grundläggande skyddsåtgärder 

Vidare ges möjlighet att kommentera det beslut som tagits i respektive tabell 
för att ge utförligare information. Om det exempelvis inte sker någon 
kryptering av informationen mellan klient och server i ACON ska orsaken 
kunna anges i fältet ”kommentarer”. 
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Figur 4-4 – Kartläggning av systemkommunikationen 

 

 

Figur 4-5 – Kartläggning av systemkommunikationen (forts.) 
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4.1.4 Avbrottsplanering i verksamheten 

Här dokumenteras huruvida verksamheten är helt beroende av att systemet 
fungerar. Dokumentation över acceptabel avbrottstid skall redogöras för 
tillsammans med de personer som ska kontaktas om systemet ligger nere 
längre än accepterat. Avbrottsplaneringen är en viktig del i 
säkerhetsklassificeringen och skall alltid dokumenteras om behovet finns. Om 
annat kan eventuella kommenterar redogöras för på tillägnad plats längst ner 
på sidan. 

 

Figur 4-6 – Avbrottsplanering i verksamheten 

4.1.5 Checklista för att uppnå högre grad av säkerhet 

Baserat på de intervjuer som genomförts på Fläkt Woods tillsammans med de 
litteraturstudier som bedrivits har en enkel checklista tagits fram. De mest 
grundläggande åtgärder som förhindrar de problem som lyfts fram under 
intervjuerna har dokumenterats som riktlinjer. Varje riktlinje ställs mot den 
inverkan som svaret har på sekretess, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet. 
Svaren genererar en graf som ger en inblick det aktuella säkerhetstillståndet. 



Resultat  

31 

 

Figur 4-7 - Checklista för att uppnå en högre grad av IT-säkerhet 

4.1.6 Säkerhetsbrister och dess inverkan på IT-säkerheten 

För att visualisera de eventuella hot som existerar och som baseras på brister 
inom organisationen representeras värdena i en graf. Baserat på summan för 
respektive komponent i checklistan fylls dessa in i grafen vilket resulterar i en 
visualisering över det tillstånd systemet befinner sig i dagsläget. 
Bedömningen görs efter antalet brister som identifieras och delas upp enligt 
följande skala: 

• 0-5 Försumbart 

• 5-10 Lindrigt 

• 10-15 Allvarligt 

• 15-20 Mycket allvarligt 
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Figur 4-8 - Säkerhetsbrister och dess inverkan på informationssäkerheten 

4.1.7 Åtgärdslista 

Åtgärdslistan är resultatet över de delar som tidigare behandlats. Här ska 
eventuella åtgärder relaterade till motsvarande hot dokumenteras. Det ska 
även framgå ett senaste datum då åtgärderna skall ha trätt i kraft tillsammans 
med den person/personer som är ansvariga för att genomföra uppgiften. 



Resultat  

33 

 

Figur 4-9 – Åtgärdslista 

4.1.8 Giltighet för säkerhetsklassificeringen 

Giltigheten för säkerhetsklassificering ska dokumenteras med det datum 
klassificeringen genomfördes tillsammans med det datum då det upphör att 
vara giltigt.  

4.1.9 Deltagare vid säkerhetsklassificeringen 

De personer som genomfört klassificeringen ska listas då det i framtida fall 
behöver genomföras återkopplingar till klassningen. 
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Figur 4-10 - Giltighet för säkerhetsklassificeringen/Deltagare vid 
säkerhetsklassificeringen 

4.1.10 Giltighet för säkerhetsklassificeringen 

Eftersom IT-stödda organisationer genomgår ständiga förändringar 
tillämpades denna del i metoden för att försäkra att även 
säkerhetsklassificeringarna ändras med tiden. Dokumentets giltighetstid ska 
dokumenteras och gäller endast under denna period. En 
säkerhetsklassificering som inte uppdaterats efter detta datum bör ses som en 
säkerhetsrisk då den med största sannolikhet är inaktuell i förhållande till 
organisatoriska förändringar.  

4.1.11 Deltagare vid säkerhetsklassificeringen 

För ökad spårbarhet ska de deltagare som deltagit i arbetet med 
säkerhetsklassificeringen dokumenteras. Detta ger en klar struktur över vem 
som gjort vad och ger möjligheten att återkoppla det arbete som genomförts 
vid framtida behov. 
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4.1.12 Förklaringar av termer och begrepp 

Denna del av metoden lades till efter klassificeringen av ACON då det fanns 
vissa indikationer på att termer och begrepp som figurerar i dokumentet med 
tiden skulle kunna visa sig vara svårbegripliga. Genom att komplettera med en 
mindre ordlista elimineras risken för problemet att uppstå om det skulle löpa 
större perioder emellan klassificeringarna. 

 

 

Figur 4-11 - Förklaringar av termer och begrepp 

4.2 Klassificering ACON 

Klassificeringen av ACON presenteras i bilaga 10 p.g.a. dokumentets känsliga 
innehåll.  

4.3 Klassificering VBAS 

Klassificeringen av VBAS presenteras i bilaga 11 p.g.a. dokumentets känsliga 
innehåll.  
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5 Diskussion 

Det arbete vi utfört har visat sig vara en betydligt komplexare process än vad 
vi kunnat föreställa oss. Arbete med säkerhetsrelaterade frågor är känsligt och 
vi har tydligt märkt att tiden varit vårt främsta hinder. Under den första 
perioden missuppfattades direktiven flertalet gånger men berodde troligen på 
kunskapsbrist inom ämnet i fråga tillsammans med att ansvariga på Fläkt 
Woods varit otydliga i sina önskningar. 

Säkerhetsarbetet som vi utfört har inte varit fullständigt i alla avseenden. 
Detta är vi dock fullt medvetna om och förklaras enligt följande: 

• Säkerhetsklassificeringen baseras på informationsklassificeringen. Med 
detta menas att många av de aspekter som är värda att beakta gällande 
IT-säkerhet finns dokumenterade i informationsklassificeringen. Detta 
resulterar i att dokumentet inte är komplett om man avser att använda 
det som ett självständigt dokument. 

• Den fysiska säkerheten har helt uteslutits från granskning. Vår 
handledare på Fläkt Woods ansåg att den fysiska säkerheten inte går 
att påverka mer än den redan gjorts i förhållande till den ekonomiska 
situation företaget befinner sig i. 

• Det djup som krävs vid ett säkerhetsarbete har blivit lidande för det 
faktum att den framtagna metoden skulle användas för flertalet system 
med skilda egenskaper. 

Den sistnämnda punkten är ett problem som fortfarande kvarstår.  Den nivå av 
övergriplighet som anammats får oss att tro att det blir svårt att tillämpa 
metoden på flera system och få skilda resultat. Eftersom frågorna i checklistan 
är just övergripande tenderas ett liknande utfall på de klassificerade systemen. 
Viktigt att tillägga att detta endast är en hypotes då vi endast genomfört en 
klassificering på ACON samt VBAS. Klassificeringar av samtliga system 
avgör huruvida denna hypotes stämmer eller inte. 
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Hur ska Fläkt Woods arbeta vidare med vårt arbete? Först och främst måste 
de utföra informationsklassificeringen på alla befintliga system och 
komplettera de som inte är fullständiga. Vidare anser vi att den 
säkerhetsmetod som tagits fram av oss bör integreras med dokumentet för 
informationsklassificering då det är tydligt att de samspelar med varandra. De 
viktigaste frågorna att lyfta in i informationsklassificeringen är de frågor som 
identifierar nyckelpersoner inom viktiga poster, exempelvis 
säkerhetsansvariga, utbildningsansvariga osv. Avbrottsplaneringen som 
figurerar i dokumenten för säkerhetsklassificering samt 
informationsklassificering bör utvecklas. Den kan kompletteras med 
scenarioanalys med lämpliga beskrivande motåtgärder. 

Fläkt Woods AB största problem är inte de logiska eller fysiska hoten utan 
snarare de organisatoriska. Det framkom tydligt under våra intervjuer att det 
brister i kommunikationen mellan avdelningar som rör IT-relaterade frågor. Det 
finns tydliga brister i rollfördelning och i dokumenterade säkerhetsåtgärder. 
Utbildning prioriteras inte, detta trots att det framkom att flera anställda bett 
om en sådan för att höja sin kunskapsnivå. Att det finns brist på resurser är 
förståeligt men kan inte användas som ursäkter för att inte tillämpa de åtgärder 
som faktiskt är genomförbara. En A4 sida med en introduktion i datasäkerhet 
minskar risken för anställda att mista flera månaders arbete om den bärbara 
datorn blir stulen. De skulle exempelvis kunna öka anställdas kunskaper om på 
vilken enhet kopior ska sparas på för att korrekta backuper ska kunna tas på 
informationen.  

Fläkt Woods har lidit av flertalet inbrott med bärbara datorer som mål. Lämplig 
åtgärd skulle vara att installera OpenPGP på samtliga bärbara datorer. Denna 
enkla manöver bidrar möjligen inte till minskade inbrott men möjliggör 
kryptering av hårddisken och resulterar i en minskad spridning av känsliga 
dokument som kan inskränka på sekretessen. 

För att summera vårt arbete är vi klart nöjda med resultatet. Syftet samt målet 
med rapporten har uppnåtts även om vägen dit varit krokig. I teoridelen har vi 
besvarat vad som definierar ett säkert system och har med hjälp av våra 
intervjuer, framtagna metod samt säkerhetsklassificeringar visat hur Fläkt 
Woods förhåller sig mot de faktorerna. Hotbilden har diskuterats i detta 
avsnitt men även illustrerats i säkerhetsklassificeringarna för respektive 
system. Tidigare har vi även diskuterat några av de förändringar som anses 
vara rimliga och nödvändiga utifrån företagets resurser. 

Säkerhetsmetoden har justerats och utformats på bästa sätt baserat på vår 
förmåga samt förutsättningarna. Vi har funnit detta examensarbete givande 
och är stolta över att ha fått delta i företagets satsning på en högre grad av 
IT-säkerhet. 
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6 Slutsats 

Säkerhetsarbete är en komplex process som måste införas, underhållas och 
uppdateras. Dessa tre faktorer är kritiska för att uppnå en god IT-säkerhet. 
Genom att införa säkerhetsmässiga åtgärder inom en organisation tar man 
första steget mot en tryggare tillvaro. För att bibehålla denna tillvaro måste 
arbetet underhållas, bearbetas och implementeras i företagets kultur på samma 
sätt som självaste produktionen. Det är viktigt att poängtera att 
säkerhetsrelaterade frågor inte får behandlas som ett komplement till den IT-
stödda verksamheten utan måste behandlas som en integrerad process. I takt 
med att det råder organisatoriska förändringar måste även säkerhetsarbetet 
uppdateras. Säkerhets- samt informationsklassificeringar måste kompletteras 
och uppdateras för att återger korrekt information vid inträffande av en 
säkerhetsöverträdelse. 

Företagen ska en IT-säkerhetsansvarig som samordnar IT-säkerhetsarbetet. 
Att identifiera en eller flera ansvariga personer har en stor inverkan på den 
fortsatta utvecklingen med säkerhetsarbete inom organisationen. Denna 
person ska identifieras av deltagarna som genomför säkerhetsklassningen av 
respektive system. Personen som identifierats som säkerhetsansvarig ska ha 
godtycklig information om systemet samt ha kunskap om vad som ska göras 
vid en akut situation.  

Arbetet har visat den viktiga roll som en systemspecifik policy har för ett 
organiserat och säkert arbete gentemot de applikationer och system ur vilka 
information hämtas och skrivs till. Denna policy ska innehålla information om 
vad som anses vara acceptabelt nyttjande av de IT-resurser som det i 
dagsläget arbetas gentemot. Det finns vissa övergripliga stadgar samt policys 
upprättade av ledningen men brist på information och uppföljning till de 
anställda resulterar i att dessa inte följs. Genom att introducera enkla och 
lättförståeliga riktlinjer hjälper man användarna att veta hur de ska agera då 
svårhanterliga situationer uppstår. Dessa dokument ska vara lättillgängliga 
och behandlas för nyanställda innan de påbörjar sin anställning på företaget. 

Våra studier visar hur viktigt det är med god utbildning gällande IT-säkerhet 
inom organisationen. Vetskapen om vad som är tillåtet eller ej ska nå fram till 
varje enskild individ inom den IT-stödda verksamheten. Det bör också ske en 
fortlöpande utbildning som förändras i takt med förändringar i verksamheten 
något som visade sig vara bristfälligt utifrån de intervjuer som gjordes med 
berörd personal.
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9 Bilagor 

Samtliga bilagor är sekretessbelagda efter begäran av Fläkt Woods AB. De 
kommer därför inte att redovisas i den offentliga rapporten. 

 

Bilaga 1 Underlag för intervjuer 

Bilaga 2 Intervju med Agneta Evaldsson, Lösenordsadministratör 

Bilaga 3 Intervju med IT-teknikerna Fredrik Olsson & Werner Darwall 

Bilaga 4 Intervju med Jan Östlund, Produktsäljare 

Bilaga 5 Intervju med Pia Andersson, Personalansvarig 

Bilaga 6 Intervju med Stefan Schön, Systemansvarig för VBAS 

Bilaga 7 Intervju med Tauno Jyrkin, Systemsansvarig för ACON 

Bilaga 8 Problemlista 

Bilaga 9 Problemgrafer 

Bilaga 10  Metod för arbete med säkerhetsklassificering av IT-system 

Bilaga 11 Säkerhetsklassificering ACON 

Bilaga 12 Säkerhetsklassificering VBAS 

 


