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Bofors Defence AB (BD) – även kallat ”företaget” – har som målsättning att
bli certifierade enligt ISO 17799-1 under 2003. Ett led i detta arbete är att ta
fram strategier och avbrottsplaner för att erhålla en driftssäker IT-miljö.

Under examensarbetet hade ISO 17799-1 ännu inte kommit i tryck därför
användes riktlinjerna i säkerhetsstandarden SS 62 77 99, vilken är dess
föregångare.

��������������������������	
Certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet – LIS, sker enligt
SS 62 77 99 (ISO 17799-1). I grund och botten handlar det om att skydda
organisationens informationstillgångar och att säkerställa en kontinuerlig
verksamhet med marknadens och myndigheternas förtroende. Certifiering är
inget skyddat begrepp. Certifikat kan utfärdas av vem som helst. För att
säkerställa trovärdighet finns systemet med ackreditering (kompetens-
prövning) av certifieringsorganen d.v.s. godkännande av att organisationen
som utfärdar certifikat har tillräcklig kompetens.

För att få jämförbar nivå på utfärdade certifikat, varigenom trovärdighet
säkerställs, finns standarder och riktlinjer för hur certifieringsorganen bör
vara organiserade och bedriva verksamhet. Oberoende är ett viktigt
kriterium. I Sverige utfärdas ackrediteringen inom området ledningssystem
för informationssäkerhet av myndigheten SWEDAC. Motsvarande system
finns i de flesta industriländer. Certifiering kan således utföras av de organ
som är ackrediterade av SWEDAC. (SWEDAC)

”Hittills finns det i Sverige tre företag som certifierat sig [företag
certifierar inte sig själva, de blir certifierade av någon. Förf. anm.] enligt
standarden, ABB Fascilities Management [Ska troligen stavas Facilities.
Förf. anm.], Gesab Engineering och C2 management.” (TRAN01 s.9)

���������������������	
I tidskriften ����
����%��������������&�	&��������, skriver Lena Johansson
och Pernilla Rönn i sin artikel ����%�	����������������	��

 
�������
	�������	��

�&������� följande.
”Standarden omfattar ett stort antal kontroller grupperade under tio rubriker:

• Säkerhetspolicy
• Organisation
• Klassificering och kontroll av tillgångar
• Fysisk och miljörelaterad säkerhet
• Styrning av kommunikation och drift
• Styrning av åtkomst
• Systemutveckling och underhåll
• Avbrottsplanering
• Efterlevnad

Standarden beskriver också att processer för riskhantering, incident-
hantering och kontinuitetsplanering måste finnas.” (TRAN01 s. 8)
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I artikeln nämnd ovan står även följande att läsa om hur ett företag bör gå
tillväga när LIS ska införas.
”Standarden ger stöd i[Ska troligen vara ”för” istället för ”i”. Förf. anm.]
vilka säkerhetsfunktioner, både administrativa och tekniska, som bör finnas
i en organisation. Varje organisation skall välja dessa funktioner efter det
behov som finns så att det ledningssystem som skapas blir en del av
verksamheten.

Ett införande av LIS börjar med en förstudie [Fas ett] för att få en
uppfattning om projektets omfattning, kostnader och resursbehov. Därefter
kommer en analysfas [Fas två] med en riskanalys för att hitta rätt
informationssäkerhetsnivå. I analysfasen skapar man sig också en upp-
fattning om nuläget. Riskanalysen och nuläget utgör sedan indata till nästa
fas [Fas tre] som är att ta fram ett ramverk med informations-
säkerhetspolicy, riktlinjer och anvisningar. Dessa skall ge stöd i hur man
hanterar informationssäkerhet i organisationen. Den fjärde fasen utgörs av
implementeringsfasen där riktlinjer och anvisningar skall kommuniceras ut i
organisationen. Denna fas är otroligt viktig för acceptansen ute bland
medarbetarna i företaget/organisationen. Därefter följer en uppföljningsfas
för att se att regelverket efterlevs och att ständig förbättring sker.”
(TRAN01 s. 8)

����$����� �!��%" ��&"������

�������'��(��&)�"����(*�����+�!&��&�(�
Målet var att presentera avbrottsplaner och åtgärdslistor baserade på
säkerhetshotbilden, för de informationssystem (IS) vilka är kritiska för
verksamheten. De avbrottsplaner som var examensarbetarens uppgift att ta
fram omfattar således ett begränsat antal system vilka berör t.ex. e-mail och
orderhantering. Planerna omfattar även de servrar systemen är knutna till
samt de plattformar (mellanvaror) som berörs av dem.

Åtgärdslistorna är dokument av föränderlig karaktär. De kommer således
att behöva uppdateras/återskapas i takt med att hotbilden och systemen
ändras.

Fortsättningsvis kommer begreppet kontinuitetsplaner användas som
samlingsbegrepp för alla de åtgärder som skapas för att undvika avbrott
(avbrottsplaner, handlingsplaner/lathundar, åtgärdslistor). I den här texten
avser således inte begreppen kontinuitetsplan och avbrottsplan samma sak.

Målet är att skapa kontinuitet i verksamheten. Åtgärderna används för att
upprätthålla den nivå på kontinuitet som är nödvändig för verksamheten. De
är således en del av företagets kontinuitetsstrategi.

�����������+��������
Examensarbetet berörde huvudsakligen aspekten tillgänglighet. Områdena
sekretess (t.ex. brandväggar) och tillförlitlighet (t.ex. behörighetsbegräns-
ningar) hanteras internt av företaget. Eftersom de tre områdena hänger tätt
samman var dock ett gott samarbete med berörda personer nödvändigt för
att uppgiften skulle kunna lösas. Föreslagna åtgärder ska således i första
hand garantera att datasystemet levererar data i rätt tid. Andra åtgärder krävs
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för att garantera att det är rätt data och att den endast är tillgänglig för rätt
person.

”Eftersom tillgängligheten aldrig kan garanteras helt, så måste man hindra
att följderna blir katastrofala när den minskar eller helt upphör. Utöver
direkt skydd för tillgängligheten behövs därför

• reservutrustning
• metoder för att upprätthålla arbetet så långt som möjligt vid

skador och störningar
• försäkringar”

(FÅK00 s. 43)

��,���&'"�&�#�!������

��,���	�-���.))��
Företaget utsåg en styrgrupp som ansvarade för att fastställa mål, ramar,
tids-, kostnads- och resursplaner för examensarbetet (även kallat projektet).
De följde dessutom upp att projektet bedrevs i enlighet med aktuella planer
och var vid behov redo att göra prioriteringar och revision av projektets
inriktning och ramar.

��,����%" ��&"����"���
I den uppdragsbeskrivningen företaget fastställde utsågs examensarbetaren
till projektledare med ansvar för administration och genomförande av det
totala projektet. Examensarbetaren skulle därvid svara för att regelbundet
informera om läget, samt föredra beslutsunderlag för styrgruppen. Christina
Larsson, informationssäkerhetsansvarig på Bofors Defence AB, ansvarade
för handledning av examensarbetaren.
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Varför behöver vi egentligen datasäkerhet? Datasäkerhet kan omfatta
ganska vitt skilda saker beroende på vem som tillfrågas och om den
personen svarar i egenskap av privatperson eller i sin yrkesroll. Det är därför
viktigt att åstadkomma en avgränsning och indelning som gäller i ett mer
generellt perspektiv.

Det finns en sammanhållande kärna för allt säkerhetsarbete med datorer.
Det är inte någon teknik eller dylikt utan ett övergripande mål. Enkelt
handlar det om �����������	�����������
���	�������	�. För att åstadkomma detta
har vi på ett internationellt plan lyckats enats om en grundstruktur som ger
hanterliga delområden. Vi säger att IT-säkerhet uttryckt med engelskspråkig
struktur handlar om CIA, d.v.s. Confidentiality, Integrity och Availability.
På svenska benämner vi delområdena; Sekretess, Tillförlitlighet och Till-
gänglighet. (FÅK00 s. 5)

�����#�.�&+������"��"��#��!"�"&+3�����&"�����
Varken som privatperson eller säkerhetsansvarig på ett företag går det att
åstadkomma en helt avbrottsfri miljö. Det är omöjligt att förutse allt som
kan drabba just din verksamhet. Hela tiden dyker det upp nya typer av hot
och hoten i sig blir allt mer raffinerade. Vi är hela tiden steget efter. Att
arbeta med datasäkerhet är dock inget Sisyfosarbete. Varje förändring i
hotbilden medför inte att vi måste börja om från början. Det görs nya
landvinningar även inom detta område och genom att aldrig förlora fokus på
målet (se ovan) – �����������	�����������
���	�������	� – kan vi nå långt.

�����(����.����&)�"������
Med tanke på examensarbetets inriktning beskrivs arbetet med kontinuitets-
planering utifrån ett företags perspektiv, inte utifrån en privatpersons.

Ett delmål är att verksamheten ska kunna bedrivas utan allvarliga
störningar vilka medför oacceptabla skador. För att uppnå detta krävs:

• att en katastroforganisation finns
• att det finns en kontinuitetsplan (vilken omfattar avbrottsplaner,

handlingsplaner/lathundar och åtgärdslistor)
• att katastrofövningar genomförs

”Att initiera kontinuitetsplaneringen är en fråga för ledningen, där
säkerhetschefen ofta är den som tar upp diskussionen. Ansvaret ligger på
ledningen att inte äventyra verksamhetens IT-stöd, på samma sätt som
ledningen förväntas ta ansvar för att verksamheten i övrigt inte skadas.”
(SSR 97ETT  s.39)

��,�
����))�(*��3�"&&��
Tre viktiga begrepp inom området är; hot, brist och skada. Runt omkring oss
finns en mängd olika ���, om hotet kan skada vårt system har vi en ��	
�
som måste åtgärdas. Om bristen inte åtgärdas kan en 
&��� uppstå.
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Det naturliga är således att börja med att titta på hotbilden. För att
underlätta säkerhetsarbetet kan hoten delas in i olika klasser. Vi väljer att
skilja på agenten i form av en människa resp. ett naturfenomen. När det
gäller människor gör vi även vanligen en distinktion mellan avsiktliga och
oavsiktliga hot. (FÅK00 s. 7-8)

”Nedan beskrivs olika typer av hot som medför varierande krav på
kontinuitetsplanering och vad den bör omfatta. Hoten speglar också att det
kan vara ett delikat problem att dra gränser mellan katastrof och allvarliga
avbrott. (Se 3.1.2.1 Definitioner)

1 �"�#"$%&&"'"&�($)(�*+�,-.�/$'0�,/0*1/#0 – Verksamheten slås ut p.g.a.
att lokalerna på något sätt blir obrukbara genom exempelvis brand eller
vattenläcka.
2 �2-13$4*"1+',"� /,0+# – En nyckelfunktion som ska betjäna alla i
verksamheten slås ut. Det kan vara att telefonväxeln råkar ut för en
diskkrasch, att e-postsystemet bombas med inkommande post eller att
intranätet inte fungerar.
[…]
4 �5/0,++� 3$$30� 43$� '� 5'1+'&#� 460(607"'"&((2(+38 – Elavbrott eller viktiga
kommunikationskomponenter slås ut.
5 �$$5#0$'&#� #5/0,++� '� 93$5301(#8.3+30 – Fel av olika slag som drabbar
hela eller delar av IT-systemen.”
(SSR 97ETT s. 40-41)

Klassning i sig är dock bara den inledande delen av arbetet med
kontinuitetsplanering. Att genomföra skyddsåtgärder och sprida kunskap i
verksamheten är det största arbetet och tar således längst tid. (SSR 97ETT
s.23)

��4�	���"����&5�(*����&3"�"�-&
I sårbarhetsanalysen undersöks om några av de tre säkerhetskriterierna;
tillgänglighet, tillförlitighet eller sekretess drabbats. Om så är fallet
undersöker vi om verkningarna är ���
!�����, �	���	��, �������	�� eller
&���
�������. ”Nästa steg är att identifiera samtliga delsystem som bidrar till
den värdefulla informationen.” (FÅK00 s. 29)

”Målet med en riskanalys är att kvantifiera sårbarheten och lokalisera den
tekniskt så att man kan avgöra vilka motåtgärder, som kan vara effektiva,
och om kostnaden är motiverad. […] I samtliga fall är det inte tillräckligt att
räkna på en sorts händelse med en tänkbar skada. Här återkommer
begreppen hot, risk [ska vara ”brist” inte ”risk”. Förf. anm.] och skada. […]
Analysen måste alltså utgå från vad som är dess delmål. En åtgärds
lönsamhet måste avgöras utifrån alla hot och skador som kopplas till den
brist man åtgärdar.” (FÅK00 s. 32)
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��6�7��+�!��
När det fastställts vilka åtgärder som ska genomföras kan vi gå vidare på
olika sätt. Ett alternativ är att helt enkelt göra en checklista som radar upp
säkerhetsåtgärder och frågar om de är införda eller ej. En checklista kan
även göras mer avancerad och rikta sig till olika typer av företag eller
målgrupper. För att kunna fastställa en skräddarsydd checklista krävs
naturligtvis att en person med stor erfarenhet på området anlitas.

Det är även möjligt att lista vad som bör åtgärdas vid ett specifikt tillfälle
för att uppnå en avbrottssäker miljö. Med jämna mellanrum genomförs
sedan test av de olika avbrottsplanerna. Om det framkommer brister görs
nya åtgärdslistor, vilka kasseras efter att åtgärderna vidtagits.

�������
�	
����
���

�79b5'(5$ �/$1(5$

�(5,),(5$ �1)g5



7

,�$��/0

Nedan följer en beskrivning av den metod som används för att genomföra
arbetet på BD samt en redogörelse för en alternativ metod som hade kunnat
användas. De följs av en beskrivning av arbetet under de olika faserna samt
uppräkning av de problem som var möjliga att förutse. Sist återfinns en kort
beskrivning av tillvägagångssättet vid framtagningen av det här dokumentet.
Ett av de största misstag som kan begås vid val av metod är att utgå ifrån ett
på förhand förväntat resultat och sedan arbeta för att uppnå det. Min
upplevelse var att den förväntade framtida arbetsbelastningen under det
kommande implementeringsarbetet resulterade i att BD försökte styra
projektet mot ett visst resultat.

,����#���"���&�'"��"'� ��(!
Innan examensarbetet påbörjades upprättade BD en uppdragsbeskrivning
(Appendix 6.1). Tanken var att den skulle ge en bild av vad examensarbetet
innebar ifråga om arbetsuppgifter, ansvar och målsättning. Under rubriken
”Omfattning” finns en uppräkning av examensarbetets delmoment.
Punkterna var ämnade att genomföras i den ordning de var uppställda. Det
enda undantaget utgjordes av punkten om benchmarking (se nedan).

Uppställningen av delmoment motsvarar således det tillväga-
gångssätt/den metod företaget önskade att examensarbetaren skulle an-
vända. Den gick i korthet ut på att efter erforderligt litteraturstudium
definiera de för verksamheten kritiska informationssystemen (kallade appli-
kationer i uppdragsbeskrivningen). För varje system skulle potentiella hot
definieras, en riskanalys genomföras samt avbrottsplaner och åtgärdslistor
skapas.

Metoden fokuserar på de specifika systemen istället för att titta på
helheten. Jag anser att det är en naturlig följd av att företaget saknade en
kontinuitetsstrategi motsvarande organisationens mål och prioriteter.

,�������!"��"��8����*� "�3���
Det var önskvärt (men inget krav) från företagets sida att examensarbetaren
skulle genomföra benchmarking gentemot andra företag. ”Det finns ingen
anledning att uppfinna hjulet igen.”, som någon uttryckte det. Bench-
marking visade sig dock innebära vissa problem. Få företag i Sverige är idag
certifierade enligt den aktuella standarden. Att kontakta dessa företag och få
igång ett utbyte av information visade sig vara tidskrävande. En annan
viktig faktor är att den typ av information som var intressant för
examensarbetet kan avslöja avgörande saker om sårbarheten hos det andra
företaget.

Resultatet blev att flera kontakter knöts men ingen information av vikt
utbyttes. För mig innebar det dock ett utökat kontaktnät, vilket var till stor
nytta när mina kunskaper behövde breddas.

,�����
"3��.�!������ ��(!'"�
Utifrån vilka grunder punkterna under ”Omfattning” fastställdes framgår
inte. De som skapade listan gjorde troligen en bedömning utifrån sina
kunskaper om företags sårbarhet och principerna för avbrottshantering.
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Sårbarhet kan dock definieras på många olika sätt och det som uppfattas
som ett avbrott av en person kan uppfattas som en oväntad paus av en
annan. Sårbarhet ska inte likställas med att företaget drabbas av ekonomiska
förluster och huruvida det rör sig om ett avbrott kan inte fastställas främst
utifrån hur lätt eller svårt det är att häva.

���������34'"'+',"30
I 2	&��	�)��� ���� ���� 	�������	��

�&������ ��2� -'"�� definieras några
viktiga begrepp i sammanhanget.

”Definition av &���
���� ser ut så här:
• Ett exceptionellt allvarligt avbrott eller en störning i

verksamheten under så lång tid att verksamheten äventyras.

Definition av ett �������	����������:
• Ett avbrott eller en störning under så lång tid att verksamheten

drabbas av oväntade kostnader eller förseningar i produktionen.

Katastrof kan vara många olika saker beroende på vilken typ av verksamhet
det rör sig om. De klassiska begreppen brand, översvämning, elavbrott och
liknande används ofta för att karaktärisera vad som menas med katastrof.”
(SSR 97ETT s. 39)

���������0#5�40)"�%&#0"#
En annan faktor som kan ha påverkat listans utseende är den säkerhets-
granskning som tidigare genomförts av representanter för ägarna, United
Defense (nedan kallat UD). Vid granskningen definierades de åtgärder UD
ansåg nödvändiga. Vissa av dem berör området avbrottshantering.

När examensarbetet påbörjades hade jag ingen uppfattning om hur
företaget bäst kunde skapa kontinuitet i sin verksamhet. Huvudsakligen
beror det på mina begränsade kunskaper om företaget och dess struktur.
Examensarbetets längd tillät (enligt mig) ingen tid för analys av företaget
eller ifrågasättande av företagets val av metod.

,���������"��'� ��(!

,��������#'�����)"�!���&�+������#��!��"�9����3�"!� ��(!
Om det funnits en ledningsprocess för att utveckla och upprätthålla
kontinuiteten i organisationens olika verksamheter, hade en mer
övergripande metod kunnat väljas. Konceptet kontinuitetsplanering hade
varit känt för personalen och flera hade haft en möjlighet att fundera över
nyttan med avbrottshantering. Först skulle en studie genomförts i vilken det
fastslagits vilka risker som var gemensamma för alla system. Ansvaret för
kontinuitetsplanen hade varit lätt att fastställa eftersom den skulle omfattat
hela företaget och inte varit knuten till en enskild process eller ett enskilt
system.

,������#�+�!����"��"'��%" ��&"������&�3"�"3�+�
När examensarbetet påbörjades skulle de för verksamheten kritiska
systemen redan ha identifierats och omedelbart kunnat knytas till befintliga
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avbrottsplaner av mer generell karaktär. Ett förarbete av den här typen hade
medfört att examensarbetaren i intervjuerna med systemansvarig och annan
berörd personal kunnat referera till de befintliga avbrottsplanerna. Många
frågeställningar som berör avbrott där hotets agent är naturen hade troligen
kunnat undvikas.

Själva riskanalysen eller arbetet med att ta fram avbrottsplaner och
åtgärdslistor hade förmodligen inte påverkats i någon större utsträckning.
När det gäller utbildningar och tester hade situationen dock varit
annorlunda. En ledningsprocess för att utveckla och upprätthålla
kontinuiteten i organisationens olika verksamheter hade naturligtvis redan
omfattat ett ställningstagande för hur utbildning och testning ska gå till.
Examensarbetet hade därmed kunnat inriktas på att modifiera och anpassa
gällande kriterier. Den metod som användes medförde istället att förslag till
utbildning och testning av varje separat system måste tas fram. Dessa kan
dock eventuellt jämkas samman till generella regler.

,���,�/�&"3������"���"�����"��'� ��(!������"�'+�!�&
Sammanfattningsvis är förklaringen till att en alternativmetod inte
användes:

• tidsbrist
• mina begränsade kunskaper om företaget
• hänsyn till företagets önskemål
• avsaknaden av ledningsprocess för att utveckla och upprätthålla

kontinuiteten i organisationens olika verksamheter

,�,��������&�(��3"��"&��

,�,����"&�����8��#�&�.!���

���������93"+'4'30'"&3"�#5�(2(+383"
Stora delar av förstudien var redan genomförd när examensarbetet
påbörjades. Styrgruppen hade fastslagit vilka kostnader och resursbehov
som var aktuella för skapandet av avbrottsplaner och åtgärdslistor.
Resultatet finns presenterat i examensarbetets uppdragsbeskrivning
(Appendix 6.1). Det som återstod var att definiera projektets omfattning.

Inledningsvis krävdes en identifiering av de för verksamheten kritiska
systemen samt de servrar och mellanvaror/plattformar som är knutna till
dem. Arbetet utfördes framförallt i samarbete med handledaren på företaget
men även i samråd med styrgruppen. Praktiskt sett skedde detta i form av
enskilda samtal med handledaren och diskussioner under första mötet med
styrgruppen. Listorna som blev resultatet av dessa samtal/diskussioner
reviderades senare av styrgruppen.

Det var möjligt att förutse att arbetet under den här fasen skulle bli
osjälvständigt. Problem hade uppstått om inte företagets anställda haft
tillräckliga kunskaper eller saknat vilja att samarbeta.

���������93"+'4'30'"&�#5�1,"+#1+:30(,"30
För att kunna skapa avbrottsplanerna och åtgärdslistorna måste ansvariga
och berörda personer identifieras och intervjuas. Eftersom företagets
verksamhet är uppdelad i olika processer var det även viktigt att fastställa
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vilka processer de aktuella systemen tillhör. I samband med att listorna över
systemen färdigställdes var det möjligt att via företagets interna nätverk
(Intranät) identifiera de personer som är ansvariga för respektive system. På
Intranät finns även information om vilken process systemet tillhör och vilka
personer som är processansvariga. Tack vare att all nödvändig information
fanns på Intranät blev inte arbetet tidskrävande, det kunde dessutom
bedrivas förhållandevis självständigt. Handledaren godkände den av mig
sammanställda listan över kontaktpersoner innan arbetet fortskred.

���������0,/$38�,-.�0'(130
Resultatet av arbetet under den inledande fasen var helt avgörande för
möjligheten att färdigställa examensarbetet.

,�,����"&��'��8�"�"�-&�"&��
Analysarbetet gick ut på att identifiera verksamhetens kritiska system och
konsekvenserna för dessa om de drabbas av olika typer av hot.

���������60/30393$(30
Enligt 2	&��	�)��� ���� ���� 	�������	��

�&������ ��2� -'"��� krävs följande
förberedelser inför analyserna:

• Bokning av samlingsrum för analysarbetet, helst utanför
arbetsplatsen.

Tack vare ett enkelt och överblickbart bokningssystem på
företagets Intranät, kunde lämpliga lokaler bokas. Det fanns ingen
anledning att söka sig utanför arbetsplatsen eftersom det fanns
tillgång till bra lokaler för detta ändamål.

• Genomgång och avgränsning av analysområden.
Nästa steg – att identifiera samtliga delsystem som bidrar till

den värdefulla informationen – var delvis redan genomfört under
fas ett. Det som återstod var att fastställa i vilken grad de
påverkade tillgängligheten. Detta gjordes främst i samarbete med
de personer som är ansvariga för olika delsystem t.ex. berörda
servrar. En kontroll av det redan insamlade materialet gjordes
under intervjuerna med de systemansvariga personerna.

• Förberedelse av material som behövs under analysen.
• Utskick av kallelse och material till samtliga deltagare.
• Fördefiniering av ett antal scenarier.

Innan (och i undantagsfall vid) intervjun delades broschyren
+������
����	����� ���� 	�������	��

�&������� ut. För att under-
lätta sårbarhetsanalysen – som gjordes tillsammans med kontakt-
personerna – skapades dessutom ett dokument där information om
riskanalys via scenariometoden beskrevs och olika klassificeringar
presenterades för att underlätta arbetet (Appendix 6.2). I detta
speciella fall var det bara intressant att beakta säkerhetskriteriet
tillgänglighet, eftersom det är det som påverkas av avbrott.
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• Förberedelse av ett material som visar kostnadsbilden.
Det saknades en sammanställning av kostnaderna för lokaler,

försäkringar, böter vid leveransförseningar, hårdvara, mjukvara,
löner och annat som kunde bli relevant under analysfasen. Det
fanns heller inte tid att sammanställa ett sådant material innan
intervjuerna påbörjades. Ett dylikt material hade dock varit till
stor hjälp både under analysfasen och den senare delen av
examensarbetet.

(SSR 97ETT s. 41)

���������'(+#�839�40)&,0�+'$$�1,"+#1+:30(,"30"#
Under intervjun användes en lista med frågor jag sammanställt. Den
utgjorde även basen i mötesprotokollet. Vilket underlättade på många sätt.
Alla kontaktpersoner fick samma frågor och diskussionen kunde fritt hoppa
mellan de olika områdena, eftersom det som sades kunde hänvisas till
frågornas numrering.

De inledande litteraturstudierna var en förutsättning för skapandet av
listan med frågor. Målet var att listan skulle täcka in alla områden som
kunde relateras till avbrott.

Syftet med listan var att följa 2	&��	�)�����������	�������	��

�&�����
��2�-'"���och för varje system göra en:
�,"(3153"(#"#$2( – Effekter och konsekvenser av avbrott beskrivs.
�*$%&3(#"#$2( – Beskriver den befintliga miljön såsom lokaler och
omgivningar, utrustning, maskiner, programvara, kommunikation,
backuprutiner, dokumentation och det fysiska skyddet.
�,+/'$9(#"#$2( – Olika typer av hot bedöms från användarens och driftens
utgångspunkter, belyser effekter, konsekvenser och reservdriftsalternativ.
Hoten kan bedömas som mer eller mindre realistiska och förorsakar olika
stora kostnader beroende på verksamhet. Olika hot ger olika konsekvenser
och ställer därmed olika krav på reservdriftslösningar.
�0',0'+30#+� )+30(+#0+(#$+30"#+'5 – Ett antal alternativ per miljö kartläggs.
Exempelvis:

– separat reservdator
– avtal om reservmaskiner som levereras vid behov
– förberedd datorhall
– manuella rutiner

Alternativen vägs mot varandra och prioriteringar görs med utgångspunkt
från verksamhetens krav.
(SSR 97ETT s. 41 – 42)

���������0,/$38�,-.�0'(130
Om fel personer valts ut eller om kontaktpersonerna inte blivit tillräckligt
informerade/motiverade hade problem kunnat uppstå. Eftersom de här
personerna var min enda källa till information hade motvilja att samarbeta
från deras sida troligen inneburit att resultatet av examensarbetet blivit
missvisande.

I ett fall visade det sig att fel person blivit tilldelad uppgiften som
systemansvarig. Felet berodde på att han tilldelats uppgiften utan att bli
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tillfrågad eller informerad om sitt nya ansvar. Samtliga systemansvariga
personer hade fått ansvaret tilldelat sig. Tack vare att personerna som
genomförde tilldelningen har god insikt i företagets verksamhet var det dock
ovanligt med den här typen av fel.

Den person som troligen bör vara ansvarig för det aktuella systemet
visade sig vara pappaledig. Följden blev att ingen avbrottsplan skapades för
det specifika systemet.

För att underlätta arbetet presenterade företaget lite bakgrunds-
information om systemansvariga och andra berörda personer. Detta avgjorde
i vilken turordning mötena genomfördes samt vilka personer som hade
kunskap nog att själva redogöra för ett system och följaktligen vilka som
borde samverka i en större grupp.

Informationen underlättade mitt arbete. Turordningen på mötena
möjliggjorde adekvat feedback både på den information som delats ut och
de frågorna som ställdes. Vissa personer medverkade vid flera möten, vilket
jag uppfattade som en fördel. De var bra förberedda och deras svar
påverkades enligt mig inte av att de visste ungefär vilka frågor som skulle
komma.

Tidsåtgången för mötena varierade mycket, trots att frågorna i stort sett
förblev de samma. Flera av mina antaganden angående tidsåtgången visade
sig vara felaktiga. De sista mötena tog inte kortare tid trots att jag hade mer
erfarenhet av situationen. Möten där personer närvarade vilka hade blivit
intervjuade tidigare tog inte heller kortare tid. Möten med många deltagare
tog inte längre tid per automatik. Längst tid tog de möten där personerna
endera var nyfikna på ämnet avbrottshantering eller helt enkelt tyckte om att
sitta och prata.

,�,�,��"&�����8���" �"������"'��" '��3��
Under fas tre gjordes riskanalysen. Resultatet av riskanalysen lämnades till
Styrgruppen vid ett möte som hölls sju veckor efter att examensarbetet
inletts.

��������'(1#"#$2(�'�+3,0'"
”Riskanalysen ska identifiera allt som kan gå snett i ett företag och hur stor
sannolikheten är att det ska inträffa, vilka konsekvenser och om möjligt en
kostnadskalkyl. För att genomföra en riskanalys krävs att kärnverksamheten
d.v.s. den verksamhetsprocess och de resurser företaget lever på har
identifierats. Till detta finns stödjande verksamheter som i sig är viktiga,
men ändå har något lägre prioritet.

I kärnverksamheten ingår resurser som personal, utrustning och
maskiner, program, service och underhåll, externa beroenden som
leverantörer, råvaror, tjänster, transporter etc. Varje komponent (del) i
kärnverksamheten måste identifieras och därefter analyseras ur
risksynpunkt. Noggrannheten avgör kvalitén på resultatet.

Det finns många olika metoder och underlag att arbeta efter, det
viktigaste är ändå att kunna värdera konsekvenserna och förlängningen av
det som kan inträffa. Det är därför inte metoderna eller underlagen som är
det viktigaste, utan kunskapen hos den eller de som leder
riskanalysprocessen. […]
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Det rekommenderade sättet är att först genomföra en övergripande
riskanalys. Utifrån resultatet från denna genomförs sedan en mer detaljerad
riskanalys för de områden som i den första riskanalysen har ansetts som en
risk för verksamheten.” (SWEDAC / pdf-fil, kap 2 Riskanalys)

���������#+,0(+699�0'(1#"#$2(
Det finns en mängd hjälpmedel för att genomföra riskanalyser. Exempel på
verktyg är:

RA – vilken steg för steg tar användaren genom riskanalysen och föreslår
åtgärder.

Ram – (Riskanalysmetod) är ett dokumenteringsstöd utformat i
datorprogrammet Microsoft Access.

SBA Analys – är ett verktyg vilket utvecklats med stöd från
Dataföreningen i Sverige.

Cramm – är ett engelskt verktyg användbart vid fördjupad riskanalys.

�������� .3-1$'(+#�460�0'(1#"#$2(3"�;�0'(1#"#$2(�'�:0#1+'13"
SWEDAC föreslår följande checklista för själva riskanalysen:

• Möte med ledningen för att få dess uttalade stöd för att genomföra
en riskanalys.

• Utse en projektledare (internt eller externt) som får avsätta tid för
projektet.

• Kallelse till analysgruppsarbete skickas till de berörda personer i
verksamheten som aktivt kan bidra till arbetet och som får avsätta
den tid som krävs för projektet.

• Informera och utbilda analysgruppen i valda riskanalysmetoder.
• Planera in projektet med tillhörande ”milstolpar”. Planera också

in ”leveranstidpunkter” till ledningen.
• Håll ledningen och andra berörda informerade om projektet.
• Finns processer och rutiner definierade och implementerade?

Examensarbetet har följt dessa punkter till viss del. Ledningen hade uttalat
sitt stöd när examensarbetet inleddes. I uppdragsbeskrivningen (Appendix
6.1) fastslogs det att examensarbetaren skulle fungera som projektledare. En
kallelse skickades ut till samtliga personer som handledaren trodde kunde
bidra med information. Det var inte alltid rätt personer som kontaktades och
alla var inte motiverade att avsätta tid för den här typen av arbete. De flesta
saknade helt utbildning i eller kunskap om kontinuitetsplanering. Kontakt-
personerna försågs dock med grundläggande information.

Den regelbundna kontakten med min handledare och styrgruppen var
avgörande för att jag skulle kunna färdigställa projektet. Styrgruppen
förmedlade nödvändig information till ledningen. Processer och rutiner, för
det här området, var inte enhetligt och överskådligt definierade eller
implementerade.

���������"930$#&3+
Vid riskanalysen användes de data som framkommit under intervjuerna med
kontaktpersonerna. Det finns dock flera faktorer som påverkar datas
trovärdighet.
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• De intervjuade personernas förkunskaper.
Mina bristfälliga kunskaper om företaget och tidsbe-

gränsningen, medförde att ytterst lite tid ägnades åt att ifrågasätta
de uppgifter kontaktpersonerna lämnade.

• Uppskattningen av ���&���
�� (hur ofta en händelse förväntas
inträffa under i medeltal per tidsenhet).

• Uppskattningen av 
&���&�
������ (ett medelvärde).
I och med att samtliga protokoll efter renskrivning skickades

till de som intervjuats och handledaren (Christina Larsson) kunde
misstag och missförstånd korrigeras. Eftersom handledaren
dessutom är väl insatt i informationssäkerhetsarbetet kunde hon
ge synpunkter på t.ex. uppskattade frekvenser och skade-
kostnader.

• Om företaget inte tar hänsyn till att �	
&&�
������ (frekvensen
multiplicerad med skadekostnaden) bara är en siffra som bygger
på uppskattningar blir de ekonomiska konsekvenserna svåra att
fastställa.

I skrivande stund har jag inte klart för mig om företaget
kommer att välja att titta enbart på den rena riskkostnaden, eller
utsätta den för en känslighetsanalys och/eller räkna in icke rent
ekonomiska överväganden.

Företaget kan t.ex. ange kostnader som intervall eller ange
osäkerheten med sannolikhet för viss avvikelse. De kan även
bestämma att beslut grundade på riskkostnader ska utsättas för
&��
�	����
���� 
 i den meningen att resulterande beslut tas fram
inte bara för det mest sannolika värdet för riskkostnaden utan
också för andra rimliga värden.

���������60(+#�039,5'("'"&3"�460�(+20&0*::3"
Efter inläsningen av litteraturen, samtal med styrgruppen och min
handledare kunde följande fastställas. Den känsligaste punkten var de
berörda servrarna, avbrottsplanerna måste i första hand fokusera på dem.
Användarna är inte beroende av specifika klienter, varför avbrottsplanerna
som behandlar klienter kan göras generella och kortfattade. Det förefaller
som om det endast kommer att behövas ett mindre antal avbrottsplaner vilka
kompletteras med enklare handlingsplaner/lathundar och åtgärder av
engångskaraktär.

Efter en inledande genomläsning skapades fyra dokument. Det första
innehöll informativ text hämtad i första hand från ��&����� �������, ett
kompendium av Viiveke Fåk. Jag upplevde att det var nödvändigt att förse
Styrgruppen med information som kunde utgöra en bakgrund till min
utformning av avbrottsplanerna. Det andra dokumentet innehöll avbrotts-
planer för samtliga system, det tredje för berörda servrar och det fjärde för
klienter.
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Jag utgick ifrån att ett avbrott ”upptäcks” i samband med att ett system
inte längre uppfattas som åtkomligt av användaren. I avbrottsplanerna för
respektive system hänvisas till allmänna avbrottsplaner för klienter och
servrar. Eftersom de är likvärdiga för alla system är det naturligare att
referera till en och samma avbrottsplan istället för att inkludera likvärdig
text i samtliga systems avbrottsplaner.

Avbrottsplanerna kompletteras nästan i samtliga fall med två andra typer
av åtgärder: ”Åtgärder av engångskaraktär” och ”Handlingsplan/Lathund”.
Den första är precis som angivits, en uppräkning av åtgärder vilkas
genomförande minskar risken för en viss typ av avbrott för all överskådlig
framtid. Även om åtgärden i sig inte behöver utföras mer än en gång,
kommer det alltid att finnas behov av andra åtgärder av den här typen. De
kommer framförallt att identifieras i samband med test och uppdatering av
befintliga avbrottsplaner, men även i samband med faktiska avbrott.

Handlingsplanen/lathunden är en kort lista med enkla åtgärder. Alltför
kortfattad och enkel för att kategoriseras som en avbrottsplan. Den behöver
dock utföras varje gång ett avbrott av en viss typ sker. Olika typer av
förändringar kan naturligtvis medföra att listan blir inaktuell och därför
revideras, eller att helt nya listor skapas.

���������"90#�039,5'("'"&3"�460�(+20&0*::3"
Efter styrgruppens granskning av de fyra dokumenten stod det klart för mig
att det ursprungliga upplägget var alltför svåröverskådligt. Under arbetet
med metodbeskrivningen i den här rapporten kom jag till insikt om att det
förmodligen var bättre att i första hand ta fasta på det som är allmängiltigt
för företagets samtliga system, och i andra hand det som är allmängiltigt för
de system som är kritiska för verksamheten. Först när det är gjort är det
lämpligt att titta på åtgärder som är specifika för vart och ett av de kritiska
systemen. (Se 3.2 Alternativ metod)

Resultatet blev att de ursprungliga fyra dokumenten ersattes med två.
Dokumentet med informativ text innehåller fakta som är specifika för
företaget. Fakta av allmän karaktär infogades i det andra dokumentet. Det
dokumentet har dessutom ett inledande kapitel vilket beskriver bakgrunden
till arbetet. Det inledande kapitlet följs av ytterligare tre, vilka i tur och
ordning presenterar åtgärder enligt modellen beskriven ovan. Åtgärderna i
sig är dock i stort sett de samma som ursprungligen föreslogs.

Fördelarna med den här strukturen var många:
• Det är lättare att följa hänvisningarna i texten till de generella

åtgärderna.
• Det minskar risken för att olika åtgärder vidtas för att bemöta ett

och samma hot.
• Detta i sin tur kunde medföra att företagets kontinuitetsstrategi

inte blir heltäckande utan istället tvetydig och bristfällig, något
som nu undviks.

����������	
Jag gick igenom samtliga punkter i kapitel elva i LIS – vilket handlar om
just avbrottshanteringen. Om möjligt kommenterade jag vad som gjorts för
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att leva upp till standarden. Där det återstod saker att göra poängterade jag
vad som behövde klargöras/fastställas.

������<��0,/$38�,-.�0'(130
Problem hade kunnat uppstå om mina frågor inte genererat de fakta i form
av svar, som behövdes för att kunna dra slutsatser. Problem hade även
kunnat uppstå om svaren varit alltför olika eller motsägelsefulla. Slutligen
var mitt eget arbetssätt en risk i sammanhanget. Protokollen riskerade att
färgas av mina förväntningar och önskemål. En dåligt skött renskrivning och
egen granskning av protokollen hade också kunnat medföra ett sämre
resultat.

Jag försökte motverka dessa problem genom att få samtliga protokoll
korrekturlästa (se ovan) samt att renskriva protokollen omgående efter
mötena.

,�,�4��"&��-�"�8�� )�� ��������&�"&��
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Frågorna som riktades till kontaktpersonerna (Appendix 6.4) omfattade även
implementeringsfasen. De fick lämna förslag på:

• vem som bör ha ansvar för att sätta en avbrottsplan i verket.
• hur testen av avbrottsplanerna ska gå till.
• hur ofta testen av avbrottsplanerna ska ske.
• vem som bör ha ansvar för att uppdateringar sker när ett test

genomförts.
• orsaker till att uppdatera en avbrottsplan (förutom att test

genomförts).
• hur personalen ska informeras om avbrottsplanerna (befintlig

personal och nyanställda), samt hur personalen ska informeras om
uppdateringar.

• utbildning när det gäller avbrott. Vilken typ av avbrott som i så
fall avses och hur en sådan utbildning skulle gå till.

Utifrån svaren utformades förslag – vilka lämnades till styrgruppen – på hur
riktlinjer och anvisningar kan kommuniceras ut i organisationen. Att
genomföra själva implementeringen och uppföljningen för att se att
regelverket efterlevs, ryms dock inte innanför ramarna av examensarbetet.

Tillsammans med min handledare gjordes en plan för hur de två
dokumenten som skapats ska användas i framtiden. Mitt förslag var att börja
titta på de generella åtgärder som föreslagits. En fördel med detta är att de
inblandade får träning i att arbeta fram slutgiltiga avbrottsplaner, när hoten
fortfarande är allmängiltiga och därför lätta att definiera och därefter
bedöma sannolikhet för och konsekvens av. En annan fördel är att en
ansvarshierarki kan ta form på ett tidigt stadium. Jag upplevde att det
kommer att innebära vissa svårigheter för företaget att fastslå vem/vilka som
har ansvar för de olika delarna av avbrottsplanerna. Samtliga system är
knutna till en process. Vilket ansvar ska t.ex. processtyrningsgruppen och
processägarna ta? Vilket ansvar har systemansvarig? Vilket ansvar har
certifieringsgruppen? Ska ansvaret knytas till specifika personer eller
tjänster? Det här är bara några av alla de frågor som måste besvaras.
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Dokumentet med fakta om Bofors kommer så småningom att blir
inaktuellt. Min tanke är att det ska kasseras bitvis i takt med att de förslagna
åtgärderna förkastas, antas eller modifieras. Även det andra dokumentet
kommer troligen att ”hackas sönder” i de avbrottsplaner och
handlingsplaner/lathundar, som slutgiltigt implementeras i företagets
verksamhet.

�������� .3-1$'(+,0
”En enkel metod för att komma igång med en uppskattning av sin sårbarhet
och sina säkerhetsluckor är att kontrollera mot en checklista som någon med
erfarenhet på området satt ihop. […] Den enklaste typen av checklista radar
helt enkel upp en rad säkerhetsåtgärder och frågar om man infört åtgärden
eller ej. De är i huvudsak användbara som information till noviser om vad
som är absolut nödvändigt grundskydd. […] Listor, som är användbara i lite
mer komplicerade sammanhang, gör ett försök att markera vikten hos olika
frågor, […].” (FÅK00 s. 34 – 35)

Eftersom jag inte är inblandad i den praktiska delen av implementerings-
fasen kan jag inte säkert säga om checklistor kommer att användas. För att
skapa sådana krävs (enligt mig) att en person på företaget är tillräckligt
insatt i alla olika system med tillhörande servrar och mellanvaror för att
skapa dem

Implementeringsfasen kan äventyras trots att alla nödvändiga åtgärder
vidtas i ett inledande skede. Problem kan uppstå om:

• en person som är ovillig, oförberedd och/eller oinformerad
tilldelas ansvar för någon del av avbrottshanteringen.

• testerna inte genomförs som det var tänkt.
• uppföljning av testresultaten inte genomförs. D.v.s. att ingen

kontrollerar att testen genomförts eller att det finns brister i
dokumentationen.

• avbrottsplanerna blir föråldrade (på grund av att punkterna ovan
inte genomförs) och oanvändbara, vilket i sin tur leder till att
arbetet måste börja om från början.

���������60#"10'"&�'�5301(#8.3+3"
I 2	&��	�)��� ���� ���� 	�������	��

�&������ ��2� -'"���påtalas vikten av att
arbetet med kontinuitetsplanering förankras i verksamheten.
”Det är viktigt att planeringen förankras i verksamheten. Katastrof-
organisationen bör vara utformad så att alla kontaktytor som finns inom och
utom verksamheten täcks in. Det måste också finnas en flexibilitet inbyggd i
organisationen för att inte stå och falla med nyckelpersoner. […] En modell
för hantering av katastrofer bör fungera likadant oavsett om det rör sig om
en katastrof eller ett allvarligt avbrott. Rutinen för detta bör innehålla
följande moment:

• utlösning av larm och katastrofgruppens samling
• genomgång och bedömning av situationen – deklaration av

eventuellt katastrofläge
• start av felsökning och aktiviteter för att säkra verksamheten
• åtgärder för att avhjälpa felet
• uppföljning



18

[…]
Det krävs ett antal checklistor ute i olika delar av verksamheten som stöd för
problemlösning då något inträffat. Lämplig struktur för checklistor kan vara:

• Ansvarsfördelning i:
– organisationen
– katastrofteam

• loggbok
• procedur för detektering av omfattning av katastrof:

– interna och externa faktorer
• procedur för deklaration av:

– katastrof
– allvarligt avbrott

• lista över personer som bör underrättas:
– katastrofteam
– ledning
– användare
– leverantörer
– kunder

[…]
(SSR 97ETT s. 42)

,�4�"))(����
Det dokument som redovisar resultatet av mitt arbete på BD är infogat som
ett appendix i ett begränsat antal kopior av den här rapporten. Det beror på
att materialet i sin sammanställda form kan utgöra en säkerhetsrisk för
företaget. Även om det är fullt möjligt att tillgodogöra sig innehållet i den
här rapporten utan att känna till resultatet av arbetet, var det inte möjligt att
skriva den utan att ha ett konkret arbete att utgå ifrån.

,�4�������'+�"����&&+���'�!��"))(��&3��'������
Vid ett inledande samtal med min handledare på Linköpings tekniska
högskola – biträdande professor Viiveke Fåk – diskuterades rapportens
innehåll, upplägg och omfattning. Under hela tiden på BD var det möjligt att
nå handledaren via mail för att ställa frågor eller be om synpunkter. Jag
upplevde att det här arrangemanget fungerade bra. Handledaren granskade
och kommenterade kontinuerligt min text. Handledaren på BD, Christina
Larsson, granskade examensarbetet innan det gick i tryck, men var annars
inte delaktig i arbetet.

Det förefaller inte troligt att ett annat tillvägagångssätt/en annan metod
hade kunnat användas. Det hade varit möjligt att avvakta med rapport-
skrivningen tills arbetet på BD var slutfört. Min uppfattning är dock att i
princip all rapportskrivning vinner på att den utförs kontinuerligt. Det är
dock viktigt att alla som läser och granskar texterna under arbetets gång är
medvetna om i vilken fas rapportskrivningen är. Om inte författaren
poängterar att det t.ex. handlar om ett första utkast, kan det leda till
missförstånd och felaktig feedback.
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Trots de svårigheter som förekommit under examensarbetet är det inte rätt
att beskriva det som problematiskt. I princip all personal har varit
tillmötesgående, intresserad och mån om att hjälpa och stötta mig i mitt
arbete. Då avses inte bara min handledare, styrgruppen och kontakt-
personerna. Där finns andra viktiga funktioner såsom t.ex.: datasupport,
personalavdelning, reception m.m. Jag fick även möjlighet att se montering
och provskjutning, guidad av kunniga personer.

Det är viktigt att företagets val av metod och deras arbetssätt beaktas i
ljuset av att de är under tidspress inför certifieringen.

4�����(��� �)����.�!�"'� ��(!'"�
Det är svårt att se att det i praktiken var möjligt att använda en alternativ
metod, med tanke på utgångsläget (Se 3.1 Företagets val av metod).
Förutsättningen för alla metoder är att den som ska genomföra analysen har
tillgång till nödvändig information och ett gott förhållande till de personer
han/hon ska samarbeta med.

4������#�!��"��(*���"*3!��"�
En fördel med att följa den arbetsordning företaget önskar är naturligtvis att
välviljan gentemot examensarbetaren ökar och att samarbetet därmed
underlättas. Om arbetsordningen känns naturlig för företagets anställda
medför det dessutom att det blir lättare för dem att bidra med information,
svara på frågor och ge feedback på det material examensarbetaren
sammanställer. Hade företaget gjort en missbedömning när de definierade
vilken metod som skulle användas för att nå målet kunde det dock ha
medfört att examensarbetet som sådant inte kunnat slutföras i tid.

4�����(��� ���&( �3.�!���#�.�&�&
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Under fas ett var all inblandad personal kompetent och samarbetsvillig. Jag
fick all nödvändig hjälp och allt stöd som behövdes. Examensarbetet kunde
därför fortskrida enligt tidsplanen.

4������"&��'�
Fas två blev arbetsintensiv. Inför mötena fick informationen anpassas om
mig själv, examensarbetet, avbrottsplaner och datasäkerhet i högre grad än
förväntat. Tack vare stöd och hjälp från min handledare löpte dock arbetet
på i förväntad takt.

4���,��"&����
Fas tre var den svåraste och samtidigt den intressantaste delen av examens-
arbetet. Utformningen av listan med frågor hade kunnat vara felaktig. Det
var också troligt att mina förväntningar och önskemål skulle påverka svaren
från kontaktpersonerna. I högre grad än tidigare berodde resultatet på
kvalitén på mina egna prestationer.
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Jag är van att ibland arbeta (studera) på tider som kan upplevas som udda.
Av den anledningen lovade BD att placera en dator i lägenheten jag hyrde
av dem. Som student är inte alltid en arbetstid från 07.28 – 16.06 den mest
självklara. Det tog drygt två veckor innan den datorn installerades vilket
medförde att framförallt inläsningen av litteraturen tog längre tid än
beräknat.

4�,����"&��'�
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Reaktionerna från de anställda på Bofors Defence AB var vitt skilda och
omöjliga för mig att förutse. Själv tycker jag det är intressant (gränsande till
underhållande) att arbeta med datasäkerhet. Bland personalen upplevde jag
till min förvåning bl.a. rädsla, ovilja och stor okunskap. Det var svårt att
avgöra hur det är bäst att bemöta reaktioner av det här slaget. Även
variationen på förkunskaper var stor. Det medförde att det var svårt att veta
hur min arbetsuppgift och målsättningen med mitt arbete bäst skulle
presenteras.

��������
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Det var svårt att skapa intresse för de icke-ekonomiska värdena som kan gå
förlorade vid ett avbrott. Kontaktpersonerna var mer inriktade på vad
avbrott resp. begränsande åtgärder skulle kosta företaget.

��������
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BD önskade att examensarbetaren skulle genomföra benchmarking
gentemot andra företag (Appendix 6.1). Det var svårt att genomföra bench-
marking av den enkla anledningen att få jämförbara företag har
avbrottsplaner av den här typen. De allra flesta arbetar febrilt på dem men
ingen hade egentligen något att bidra med. Det var dock klargjort redan från
början, från företagets sida, att benchmarking var en önskan och inget krav
som skulle prioriteras.

���������5(#1"#9�#5�1,"+'"*'+3+((+0#+3&'
Enligt LIS bör företaget ha en kontinuitetsstrategi som klart fastslår
företagets hållning. ”En ledningsprocess bör tillämpas för att utveckla och
upprätthålla kontinuitet i organisationens olika verksamheter: Processen bör
omfatta följande nyckelelement i avbrottsplaneringen: […] formulering och
dokumentation av en kontinuitetsstrategi motsvarande organisationens mål
och prioriteringar.” (SS 62 77 99-1 s. 64-65)

Det fanns ingen sådan strategi när examensarbetet påbörjades. Min
uppfattning är att företaget ville att de faktiska förhållandena skulle
undersökas först, därefter skulle ev. en kontinuitetsstrategi fastslås vilken
anpassats efter nuläget.

���������&3"�,1*"(1#:
Mycket information gick mig förbi p.g.a. av mina begränsade kunskaper om
företaget och de utvalda systemens egentliga funktioner. Min handledare på
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företaget läste varje mötesprotokoll och var därmed till stor hjälp när det
rörde sig om att rätta till missförstånd från min sida.

Min okunskap var dock till hjälp vid skapandet av den lista med frågor
som användes vid intervjuerna av kontaktpersonerna. En person med större
insikt i de faktiska förhållandena på företaget hade förmodligen utsatt sig för
en hel del självcensur istället för att fråga om det som kanske skulle
uppfattas som perifert. Intervjuerna blev således mer ”heltäckande” tack
vare min okunskap.

���������6+3(/,1"'"&
Det var generellt sett lätt att boka in personal till de möten där avbrotts-
hanteringen diskuterades. Svårigheten uppstod med personer som
tillbringade lite tid på kontoret. Av de totalt sju möten som var avsedda att
genomföras under examensarbetet var fem inbokade inom ett dygn.

���������,"+#1+:30(,"30"#(�&0#"(1"'"&�#5�:0,+,1,$$
Alla återlämnade inte de granskade protokollen. Det var därför inte möjligt
att veta om de var nöjda eller inte. Tiden innan redovisningen för
styrgruppen var begränsad, därför valde jag att inte lägga resurser på att
söka upp de berörda personerna.

I vissa fall var de som deltagit på mötet inte överens om vad som sagts.
De redde dock själva ut begreppen och det krävdes ingen arbetsinsats från
min sida för att få klarhet i vad det skulle stå i protokollet.

4�,�,��"&����
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Min handledare på BD var kritisk till omfattningen av avbrottsplaner för
klienterna. Eftersom klienterna ansågs lätta och förhållandevis billiga att
ersätta, ifrågasatte hon om det verkligen behövdes avbrottsplaner.

Eftersom det för de flesta systemen saknades uppgifter om faktiska
kostnader och dokumenterade rutiner för ersättning av hårdvaran samt
uppgifter om den faktiska tidsåtgången för att anskaffa hårdvara och på den
installera mjukvara vidhöll jag min ståndpunkt.

Det saknades även planer för förflyttning till alternativa lokaler, vilket
kan bli nödvändigt om en lokal med klienter drabbas av hot där agenten är
natur, t.ex. brand, översvämning och störningar i elnätet.

Frånsett det ansåg jag att min sammanställning inte var komplett om
klienterna utelämnats från avbrottshanteringen. Vilka avbrottsplaner som
BD i slutänden väljer att implementera är inte fastställt, de måste själva
avgöra om de vill omdefiniera begreppet ”katastrof” resp. ”allvarligt
avbrott”. (Se 3.1.2.1 Definitioner)

��������	+20&0*::3"(�.#"+30'"&�#5�038'((5#0
I styrgruppen lämnade varje person in sina remissvar separat. De ansåg att
det var ett naturligt arbetssätt och gav därmed mig ansvaret att döma i
eventuella meningsskiljaktigheter. Jag hade av flera skäl önskat att de haft
ett möte, där de diskuterat och sedan sammanställt sina gemensamma
åsikter.

För det första hade ingen tid behövts ägnats åt att jämföra och tolka
åsikterna. Nu var det nödvändigt att kontakta varje separat person om jag



22

var tveksam till eller hade svårt att tolka en önskan om ändring. Hade de
sinsemellan diskuterat och enats om en ändring, hade det inte funnits någon
större anledning för mig att känna tveksamhet.

För det andra var det tidsödande att sitta med ett antal remissvar som hela
tiden måste läsas parallellt. Samtliga svar måste inväntas innan arbetet med
ändringarna kunde påbörjas eftersom det var omöjligt att veta om alla
ämnade lämna in ett remissvar. Tråkigt nog väntade jag förgäves i vissa fall.
Kanske innebar det att de var nöjda och inte hade några invändningar, men
det fanns inte tid att söka upp dem för att fråga.
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En avbrottsplan fyller ingen funktion om den inte är användbar. Den måste
testas och uppdateras regelbundet. Dessutom måste personalen vara
motiverad att informera sig om och följa avbrottsplanen.

Det är lätt hänt att all tid och kraft läggs på att identifiera hot och föreslå
åtgärder. Det arbetet är bortkastat om personalen inte känner till eller kan
använda de avbrottsplaner som är till för att bemöta hotet.

6����&.��"�
Avbrottshanteringen är bara en liten del av det som krävs för kunna
certifiera ett företag enligt LIS. Mitt arbete är tyvärr inte tillräckligt
komplett för att i nuvarande utförande inkorporeras i den dokumentation
som ska skickas till ett ackrediteringsorgan. Jag upplever dock att resultatet
motsvarar företagets förväntningar.

Konkret består resultatet av två dokument (Se 3.3.3.6 Andra
redovisningen för styrgruppen). Det första innehåller en informativ text om
det nuvarande läget på BD. Fakta är hämtade ur de protokoll som skrevs vid
intervjuerna med företagets anställda och driftsleverantören Tieto Enator
(TE). Det andra innehåller allmänna fakta om avbrottshantering och en kort
beskrivning till bakgrunden för arbetet. Den huvudsakliga delen är dock
förslag på avbrottslistor, handlingsplaner/lathundar och diskreta återgärder
för de informationssystem som bedömts som kritiska för verksamheten
(samt de servrar och mellanvaror som berörs). Allmänna fakta är hämtade ur
3������	!�4���&������������4��... av Viiveke Fåk samt 2	&��	�)����������
	�������	��

�&�����4� ��2� -'"��. Åtgärderna är utformade utifrån
mötesprotokollen och den litteratur som funnits till hands. Till min hjälp har
jag haft handledaren på BD och styrgruppen.

6�����	"3���9"��"�&�������&����"����#�"
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Min egen riskanalys är övergripande och innehåller många osäkra faktorer.
Den behöver kompletteras med en mer detaljerad riskanalys (Se 3.3.3 Fas
tre – framtagning av ramverket). Inledningsvis ska viktiga resurser listas
(inte bara system) och om möjligt knyts specifika hot till respektive resurs.
Nästa steg är att definiera en skala för sannolikhet respektive konsekvens,
där t.ex. noll kan vara lika med låg sannolikhet resp. lindriga konsekvenser
och fem lika med hög sannolikhet resp. allvarliga konsekvenser. För
samtliga hot anges ett värde för sannolikhet och ett för konsekvens.

Sedan definieras samtliga orsaker till varje separat hot. För varje orsak
föreslås ett förebyggande skydd (mot orsak) och ett katastrofskydd (mot
hot). (SWEDAC /  pdf-fil, kap.2 Riskanalys)

En uppställning av den här typen gör det lättare att överblicka hotbilden
och därmed möjliggöra rättvisa prioriteringar mellan åtgärderna. Den kan
också vara till hjälp vid resursfördelning och budgetering.

���������8:$383"+30'"&
Om examensarbetet omfattat själva implementeringen hade mitt förslag
varit att avbrottsplanerna knöts till en databas. Den kunde ha en enkel
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utformning. Användaren skulle kunna (ur rullistor med samtliga alternativ)
lista avbrottsplaner knutna till ett system, en process eller en avdelning. Om
varje avbrottsplan innehöll namnen på ansvarspersonerna skulle det också
vara möjligt att lista alla avbrottsplaner som är knutna till visst namn.

Att namnge personer i avbrottsplanerna har åtminstone två stora fördelar.
Vid förändringar i personalsituationen (t.ex. om någon slutar eller byter jobb
inom företaget) framgår det tydligt att avbrottsplanen behöver uppdateras.
Det är dessutom troligt att det skulle väcka ett större intresse för avbrotts-
planerna om där tydligt anges vika som tilldelats ansvar.

Den som söker efter en viss avbrottsplan på t.ex. Intranätet bör kunna
ange sökkriterier som gör att resultatet blir just den plan/de planer som
avsetts. Den användare som söker en specifik avbrottsplan och efter sökning
får en lista med tio olika alternativ har förmodligen inte lust att läsa igenom
dem alla för att få klarhet i vilken han/hon egentligen sökte efter.
Konsekvensen kan bli att användaren struntar i att informera sig om
avbrottsplanen.
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Det var svårt att få förståelse för att allvaret i ett avbrott i första hand inte är
knutet till hur lätt eller svårt det är att åtgärda. Det är nästan alltid tiden som
är avgörande för vilka konsekvenser ett avbrott får. Det saknades också
insikt, när det gällde konsekvensen av ett avbrott. Användaren som drabbas
av ett avbrott p.g.a. av t.ex. ett hårdvarufel söker ofta hjälp av en annan
person som i sin tur måste avbryta sin verksamhet för att lösa problemet.

Om inga rutiner finns för hur avbrottet snabbast, bäst och effektivast ska
avhjälpas kan även enkla åtgärder ta tid. Om den person användaren söker
är onåbar vid avbrottet, kan tiden som spenderas på att vänta medföra att
avbrottet kan klassas som allvarligt.

Resultatet av mitt arbete på BD har förmodligen påverkats av den här
attityden, dock inte till den grad att specifika avbrottsplaner strukits.

Resultatet har i hög grad påverkats av att företaget valt att fokusera på de
för verksamheten kritiska systemen. I efterhand är min åsikt att det hade
varit bättre att inleda med att undersöka vilka hot som är gemensamma för
alla system och därför borde hanteras mer övergripande. Jag upplever att
hotet från agenten natur beaktas främst utifrån kriteriet sannolikhet i mycket
högre grad än hur allvarliga konsekvenser det kan få.

Om mina rekommendationer följs kommer allmängiltiga avbrottsplaner
för brand, vatten, elförsörjning och klimat att skapas för samtliga byggnader
(inte bara det separata rum som för närvarande inrymmer t.ex. en testdator
till ett viktigt system).



25

:������0�;



26



27

:��� �))!�"�&��&3��'����

���



28



c UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (3)

Utfärdad av, tjänsteställe, telefon ,VVXHG�E\��'HSDUWPHQW��7HOHSKRQH Datum 'DWH Dokumentbeteckning 'RFXPHQW�,'

Christina Larsson, GI, 82799 2001-08-20
Mottagare $GGUHVVHH�V� Informationsklass &ODVVLILFDWLRQ

INTERN
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#1&0*"9
Bofors Defence AB har för avsikt att certifiera sig mot säkerhetsstandarden SS 62 77 99 under 2002. Ett led i
detta arbete är att ta fram strategier och avbrottsplaner för att erhålla en driftssäker it-miljö.

���301(#8.3+(8)$
Avbrottsplan ska mildra konsekvenserna av oplanerade avbrott i nät- och serverdriften och säkerställa att
kritiska informationssystem snabbt kan komma igång igen efter ett avbrott.

���0,731+8)$
Presentera avbrottsplaner för verksamheten kritiska applikationer samt en åtgärdslista baserad på
säkerhetshotbilden.  Åtgärdslistan kommer att presenteras berörda processer samt IT-infrastrukturen. Det
kommer därefter att åligga processerna/infrastrukturen att genomföra åtgärder så att företaget uppnår en för
certifieringen godkänd avbrottshantering.

Denna handling och dess innehåll är Bofors Defence AB
egendom och får inte utan skriftligt medgivande
kopieras, delges tredje man eller användas för annat än
avsett ändamål.

This document and its contents is the property of Bofors
Defence AB
and must not be reproduced, disclosed to any third party or
used in any unauthorized manner without written consent.



c UPPDRAGSBESKRIVNING 2 (3)

Utfärdad av, tjänsteställe, telefon ,VVXHG�E\��'HSDUWPHQW��7HOHSKRQH Datum 'DWH Dokumentbeteckning 'RFXPHQW�,'

Christina Larsson, GI, 82799 2001-08-20
Mottagare $GGUHVVHH�V� Informationsklass &ODVVLILFDWLRQ

INTERN

���84#++"'"&
- Genomgång av riktlinjer för ledning av informationssäkerhet, SS 62 77 99 kap Avbrottsplanering
- Att tillsammans med processernas IT-samordningsgrupp definiera för verksamheten kritiska

applikationer och hårdvara.
- Benchmarking med andra företag
- Intervjuer med applikationsansvariga för att identifiera de hot som kan orsaka avbrott.
- Genomföra riskanalys för att bedöma följderna  av ett avbrott
- Ta fram avbrottsplaner
- Ta fram åtgärdslista för att avbrottsplanerna ska kunna verkställas. Hårdvarubehov, förslag till strategi,

rutiner, utbildning, tester etc

���1+'5'+3+30�,-.�&0,5�+'9:$#"
Hösten 2001 samt våren 2002. Önskvärd färdigtidpunkt 2002-02-01

���,(+"#930
Kalkylerade kostande 100 000 kr

���0,731+,0&#"'(#+',"
	+20&0*::

Lennart Borné/GI Projektansvarig
Christina Larsson/GI Informationssäkerhets ansvarig/handledare
Bertil Jönsson/GU
Stefan Blomgren/GO
Mats Larsson/GP Säkerhetschef
Terese Karlsson/Exjobbare Projektledare

Denna handling och dess innehåll är Bofors Defence AB
egendom och får inte utan skriftligt medgivande
kopieras, delges tredje man eller användas för annat än
avsett ändamål.

This document and its contents is the property of Bofors
Defence AB
and must not be reproduced, disclosed to any third party or
used in any unauthorized manner without written consent.



c UPPDRAGSBESKRIVNING 3 (3)

Utfärdad av, tjänsteställe, telefon ,VVXHG�E\��'HSDUWPHQW��7HOHSKRQH Datum 'DWH Dokumentbeteckning 'RFXPHQW�,'

Christina Larsson, GI, 82799 2001-08-20
Mottagare $GGUHVVHH�V� Informationsklass &ODVVLILFDWLRQ

INTERN

<��"(5#0(?�,-.�#0/3+(46093$"'"&
	+20&0*::

Styrgruppen har det totala ansvaret för projektet.

Styrgruppen skall:

- Fastställa för projektet:
* mål och ramar
* tids-, kostnads- och resursplaner.
Detta görs via fastställande av Uppdragsbeskrivning.

- Följa upp att projektet bedrivs i enlighet med aktuella planer.
Vid behov göra prioriteringar och revision av projektets inriktning och ramar

�0,731+$39#03

Projektledare är ansvarig för administration och genomförande av det totala projektet och svarar därvid för
att regelbundet informera om läget, samt föredra beslutsunderlag för styrgruppen.

���0/3+((%++
	+20&0*::

Styrgruppen sammanträder regelbundet var 3:e - 4:e vecka under projektets livslängd.

Projektledare är föredragande. Vid behov kan andra föredragande adjungeras.

Projektledare är sekreterare. Projektledaren är även sammankallande.

Protokoll skall föras vid möten och justeras av projektansvarig.

Denna handling och dess innehåll är Bofors Defence AB
egendom och får inte utan skriftligt medgivande
kopieras, delges tredje man eller användas för annat än
avsett ändamål.

This document and its contents is the property of Bofors
Defence AB
and must not be reproduced, disclosed to any third party or
used in any unauthorized manner without written consent.
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$��
Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska
rutiner från effekter av oförutsedda allvarligare avbrott eller katastrofer.

�'��(��<��!��������"�(*����!# "
Identifiera och bedöma de risker verksamheten är utsatt för i termer av
sannolikhet och effekter. De aktuella applikationerna är redan identifierade
av projektets styrgrupp. Vi ska diskutera en eller flera av dessa.

För att identifiera hoten (se sid. iii) samt bedöma deras verkningar använder
vi scenariometoden (se sid. ii).

För att underlätta skapandet av scenarion kan vi använda oss av
klassificeringar (se sid. iv-vii). OBS! Klassificeringen i sig har inget eget
värde. Den ska fungera som ett hjälpmedel för att uppnå målet: �����������	��
��������
���	�������	�.

��!&"&)�3���
Det är viktigt att bestämma hur lång tid det dröjer innan organisationens
verksamhet påverkas av ett avbrott. Kan kundservicen påverkas? Är det lönt
att övergå till alternativdrift (se sid. iii) eller är det bättre att invänta
återställandet av det ordinarie systemet?

7��+�!��<

�!# ��� ����������#�����"�!�������'"!�&( �&3"�&3-!!"&
När hoten mot den aktuella applikationen identifierats kan lämpliga åtgärder
fastställas. I moderna lokala nät är det särskilt viktigt att ha reservalternativ
till centrala servrar. Om den enhet där programmen ligger går ned, kan all
verksamhet på ett större kontor stanna. Oftast är det emellertid inte lönsamt
att ha reserver stående till alla delar i systemet. Alternativet kan vara en
speciell typ av försäkring, anslutning till en så kallad backupcentral (ska ej
förväxlas med backup i form av säkerhetskopior). En speciell typ av
reserver är säkerhetskopior av data och program. Viktig är att
säkerhetskopiorna inte förvaras intill originalen, samtidigt som de ska vara
rimligt lätta att nå om registren ska återställas.

�����&�+������"��'���#���"�����"3�"�!�
• Finns det idag försäkringar som täcker rent ekonomiska förluster?

Om inte, finns det ett behov av det?
• Finns det idag försäkringar av typen backupcentral (se alternativdrift)?

Om inte, finns det ett behov av det?
• Finns det idag reservutrustning? Om inte, finns det ett behov av det?
• Finns det idag metoder för att upprätthålla arbetet i största möjliga

utsträckning vid skador och störningar?
Om inte, finns det ett behov av det?

• Finns det idag alternativdrift? Om inte, finns det ett behov av det?
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• Hur ofta sparas säkerhetskopior (d.v.s. görs backup)? Är det tillräckligt
ofta? Hur långt tillbaka önskar ni att data ska sparas? Vad säger lagen
om säkerhetskopior för den aktuella applikationen/de aktuella
applikationerna.

• Sparas systemets specifika inställningar någonstans?
• Finns det ”backup personer” till nyckelpersonerna?
• Finns det lättfattliga användarhandledningar

(på nätet eller i pappersform)?

Förslag på åtgärder mot hot från specifika agenter återfinns på sidorna v – vii.

��&�=�.�!�������(*��.))!"�������"'�"'��(��&)�"���
Vilka test av avbrottsplanen är lämpliga? Hur ofta bör de genomföras?
Hur skulle en uppföljning av arbetet med avbrottsplaner kunna se ut?
Vad är ett rimligt skäl att uppdatera en avbrottsplan?

�&3"�"�-&�'�"�&*��"��( ��(!��
Vi inleder med att göra en sårbarhetsanalys av applikationen/applika-
tionerna och servrar resp. mellanvaror/plattformar knutna till den/dem.
Utifrån sårbarhetsanalysen gör vi en riskanalys. Det kommer i korthet att gå
till på följande sätt:

	���"����&"�"�-&
1. Övergripande börjar vi med att fråga oss vad som händer om viss

intern information (oberoende av lagrings- och behandlingsform)
drabbas vad gäller säkerhetskriteriet benämnt �	�������	����.

2. Vilka delsystem bidrar till den värdefulla informationen?
Vilka plattformar, servrar berörs? (Beakta material sammanställt av
styrgruppen.)
Steget är avslutat när vi har nedskrivit på ett systematiskt sätt vilka
datarutiner som är extra känsliga, vilka utdata ur dem som gör dem
viktiga och vilka aspekter (legitima användare, sekretess, till-
förlitlighet) som är viktiga för just dessa data.

�&3"�"�-&
1. Är återverkningarna på organisationen försumbara, lindriga,

allvarliga eller katastrofala?
2. För rimligt sannolika händelser och för händelser med kännbara

konsekvenser skrivs förslag till förhindrande eller lindrande åtgärder
ner.

3. I efterhand kommer exjobbaren och styrgruppen analysera det som
framkommit vid mötet och fastställa om det är ekonomiskt
försvarbart att genomföra de föreslagna åtgärderna. Även sådant som
”heder”, ”branschkultur” och ”samhällsansvar” bör i vissa
situationer vara lika styrande som rena ekonomiska överväganden.
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����))�&( �+����"�"���3+��"�����

2(�
Hot är det som kan utlösa skadan. Begreppet innefattar både en agent
(människa, naturfenomen) och själva händelsen. Hot kan avskärmas från
systemet och göras mindre sannolika men inte påverkas i sig.

Hot är ett ord som låter dramatiskt, men inte behöver betyda något
verkligt allvarligt. I viss litteratur om riskanalys talar de rätt och slätt om
händelser. Ett hot är en möjlig, oönskad, yttre ������
�, som kan få följder i
eller genom datasystemet. Ibland benämns också den allmänna existensen
av en agent som ett hot, utan att specificera vad agenten kan tänkas göra.

��&'"�
Sårbarhetsanalysen ska ha klargjort vilka data som måste vara tillgängliga
igen inom en viss tid efter avbrott. Avbrottsplanen har som mål att dessa
dokumenterade krav ska kunna uppfyllas. För detta krävs att berörda
personer kan identifiera när planen ska sättas i verket, vilket i sin tur kräver
att det alltid finns någon tillgänglig som har befogenheter att beordra
igångsättning av arbetet. Vidare måste ansvar under själva genomförandet
vara klarlagt, ända till utvärderingen efter återgång till normal drift. Hela
planen måste var noggrant dokumenterad, och de som ska genomföra den
måste ha tillgång till dokumentationen.

������"��'!����
Beroende på hur länge företaget kan fungera när en applikation slås ut kan
det behövas en övergång till alternativdrift. En typ av alternativdrift innebär
att all verksamhet flyttas till en fristående datahall anpassad efter företagets
behov, en s.k. backupcentral.

Hanteringen av alternativdrift kan indelas i tre steg: 5������� till
alternativdrift, �������!�������������	���	�� i stället för vanlig arbetsgång och
�������� till vanliga rutiner.

Det viktiga är att ha en väl förberedd personal, en fungerande och saklig
information till drabbad tredje part och en ständig inriktning på att hålla sig
flytande utan att skjuta en övermäktig arbetsbörda till återgången till
normala rutiner.
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#"(+%$$9�@&%$$30�%53"�#"(+%$$9#�.,(�(#8#0/3+(:#0+"30(A
+�3B��90'4+($3530#"+603"C
Karaktäristiskt är att de oavsiktliga misstagen är mycket vanligare än de
avsiktliga. Det som trots detta gör anställda till ett allvarligt hot är att om
de väljer att vända sig mot organisationen, har de en unik insikt både om
systemet och om vad som kan orsaka allvarlig skada. De vet ofta var
skydd och hinder finns, och de vet hur t.ex. ekonomiska värden kan
föras ut ur systemet. I hotanalysen måste vi beakta information om
skydd och funktioner som känd av de anställda.

Typ av skada
• avsiktlig
• oavsiktlig: kaffe i tangentbordet, sladdar som slits loss vid

städning o.s.v.

37�#"(+%$$9
Karaktäristiskt är att intrånget görs av en s.k. hacker, antingen på
uppdrag av någon annan eller på eget initiativ. I det första fallet rör det
sig nästan uteslutande om att orsaka skada eller dra ekonomiska
fördelar. I det andra fallet handlar det i de allra flesta fall om
”skrytaspekten”. Lyckligtvis är nästan alltid lusten att skada omvänt
proportionell mot kunnigheten.
När en hacker kommit in i ett system har han samma tilldelade resurser
som en anställd, men han har ofta betydligt större kunskaper om
grundsystemet och ingen lojalitet mot företaget.

Typ av skada
• avsiktlig: skada och/eller dra ekonomiska fördelar
• avsiktlig: göra sig märkvärdig på företagets bekostnad

+300,0'(+30�,-.�(#/,+6030
Terrorism har inte varit ett problem i Sverige. Det betyder inte att det
alltid kommer att förbli så, men vi kan fastslå att majoriteten av
sabotage inte utförs av terrorister. Samma typ av hot kommer även från
andra personer, men då normalt med mindre beslutsamhet hos
förövaren och även med mindre resurser. Sabotage förekommer som
ren vandalism, som hämnd från besvikna anställda, som mer eller
mindre ofrivillig följd av inbrottsförsök o.s.v.
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$#9���"����+�!��
• Enkla skydd mot misstag (oavsiktlig skada) är mycket lönsamma.

Datoranvändarna måste visa samma respekt mot sin dators innehåll som
det är brukligt att visa inför pappersoriginal. I avtal med samarbets-
partners måste det klart fastställas vilka krav som finns på deras personal
i fråga om bl.a. utbildning. Till detta krav måste det knytas en åtgärd om
inte kravet efterlevs.

• För att skydda sig emot avsiktliga skador är det viktigt att fastställa
vilken grad av beslutsamhet det rör sig om och i vilken relation personen
i fråga står till systemet. Vilken typ av resurser (förmåga att åstad-
komma skada) har personen?

• För att skydda sig mot attacker från terrorister och sabotörer krävs
katastrofberedskap.

• Sabotageskydd kan innebära att en datahall placeras mitt i en
tillträdesskyddad byggnad eller annat skyddat område. Detta gäller även
centrala delar av kommunikationsutrustningen. Fönster och frisk-
luftsintag måste också skyddas.

Samtliga typer av agenten ”människa” kan göra sig skyldiga till (+6$9.
En ny dator kan i regel köpas inom viss tid. Det värsta hotet är att tjuven
troligen tar med sig media med program och data. Det kan vara data som
tjuven är ute efter (produktinformation, program) men det troliga är att
dataförlusten bara är en följd av att tjuven ville ha datamedia.

Vi måste inledningsvis avgöra vad som är viktigast att skydda, data eller
datamedia. Det bästa sättet att skydda sig mot stöld av data är att ha en
användbar säkerhetskopia. D.v.s. en som innehåller relevanta data. För att
skydda utrustningen krävs huvudsakligen sunt förnuft och lite eftertanke.
Datorer kan låsas fast men det hjälper inte om tjuvens mål är enstaka
kretsar, hårddiskar odyl. Larm direkt i datorerna kan vara ett bra
komplement. Det gäller även i de fall där lås och larm i rummet inte kan
tillämpas.

�@� �"�.����( �������(��"�(��+���.'.!"�&'"�����#�<�2���"=

�"�!=��"����=����#�&#�9����
�"�"3����&��&3���#��!���"�"����
Karaktäristiskt är att det rör sig om fysiska hot mot systemets fysikaliska
egenskaper, samt att användaren inte räknar med att kunna eliminera
hotet i systemets vidare omgivning.
• Väderfenomen; åsknedslag, översvämningar, hetta och rök.
• Allmänna miljöfaktorer; damm, dålig luft, dålig elmiljö (d.v.s.

brister i elförsörjningen och andra elstörningar, som urladdning av
statisk elektricitet, elektromagnetiskt introducerade störningar
genom luften och läckströmmar p.g.a. dålig jordning).
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Exempel på orsaker till störningar
.3++# – hotagent, framförallt vädret
/0#"9 – hotagent, icke fungerande kylning
5#++3" – hotagent, vädret, byggförhållanden och mänskligt slarv
/3$%&&"'"&#0 – hotagent, dammiga och rökiga miljöer samt tillfälliga
olyckor
3$460(607"'"& – störningar från annan verksamhet (stora maskiner på
samma elstam), åskeffekter, avgrävda elkablar, underdimensionerat
elnät och dylikt
3$31+0,8#&"3+'(1#�(+60"'"&#0 – direkta urladdningar av statisk
elektricitet eller mer eller mindre elektromagnetiska störningar direkt via
atmosfären (kan orsakas av mer stabila källor, som en radar, en radiodel
i en mobiltelefon och annat av den typen, eller via elektromagnetiska
pulser, s.k. EMP).
($'+#&3 – hotagent är framförallt tid

$#9���"����+�!��
Skyddet söks genom att systemet skyddas mot händelsernas effekter.
Exempel:
RAID är helt enkelt disksystem som automatiskt lägger upp alla data på
flera olika skivor parallellt. De skyddar alltså främst mot skivkrasch, men
om de sprids på olika sidor om brandmurar (fysiska alltså) ger de självklart
skydd mot andra händelser som fysiskt kan drabba just skivbanker.

�3++#
Datorfabrikanter tar hand om problemet inne i utrustningen. Användarens
uppgift är att se till att omgivande luft inte blir för varm. I vissa fall räcker
det med den kylning den omgivande luften ger, i nästa steg kan det behövas
fläktar och slutligen direkta kylanläggningar. Datamedia kräver särskild
uppmärksamhet. De plaster som ingår i dem kan vara känsliga för sådant
som starkt solljus och värme.

0#"9
Detektorer, automatsläckning (t.ex. sprinklers), brandlarm eller direktlarm
till brandkår, säkra kylanläggningar och brandsläckningsutrustning är
välkända skydd. Sprinklers måste dock användas med förnuft, se Vatten.
Även zonindelning och brandklasser kan vara till hjälp. Se speciellt upp
med ledningsdragning. Det finns särskilda förvaringsskåp för brandskydd av
datamedia. Säkerhetskopior av datamedia ska förvaras i en lokal som inte
förväntas kunna fatta eld samtidigt som datorn.
�#++3"
Lokaler ska vara väl skyddade för väder och vind. Vattensystem såsom
sprinklers, vattenledningar m.m. måste vara säkra. D.v.s. ledningar till
sprinklers ska endast vattenfyllas då larmet gått, strömmen till
datorutrustningen måste brytas automatiskt innan vattnet sätts på.
P.g.a. översvämningsrisken bör inte datorhallar placeras i källare. I
utrymmen ovanför marknivå bör datorer alltid stå ovanför golvytan för att
skyddas mot skurvatten och dylikt, detta är viktigt att tänka på när det gäller
persondatorer.
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Vid brand- och vattentillbud är en vältränad och uppmärksam personal, som
snabbt kan vidta åtgärder, ett viktigt skydd.


3$%&&"'"&#0
Arbetslokalerna ska vara väl sanerade. De anställda kan uppmuntras att
utnyttja allmänna utrymmen för lunch och fika istället för att riskera
”matrelaterade” olyckor vid datorerna.
�$460(607"'"&
För att åstadkomma störningsfri ström kan vi använda t.ex.
reservkraftsaggregat och utjämnare. Vid större anläggningar har ägaren i
regel någon variant av specialaggregat, så kallad UPS (Uninterruptible
Power Supply). Vidare måste installatören vara mycket noga med
ledningsdragning, jordning o.s.v. Även den minsta persondator kan behöva
någon utrustning för strömstabilisering på grund av en ovanligt ojämn nivå
på kraftförsörjningen där den står eller höga krav på säkerhet mot korta
avbrott.

Starka elektromagnetiska störningsfält är ett speciellt problem. Alla
installationer i större datoranläggningar med några nämnvärda krav på
driftsäkerhet bör alltså övervakas av någon som förstår sig på de speciella
problem som gäller starkström och elektromagnetiska störningar. Även för
mindre installationer måste frågan tas upp när det gäller skydd mot
sannolika hot t.ex. störningar i elförsörjningen vid åska. Kontrollera alltid
vad som finns på elstammen, även tillfälligt.
	$'+#&3
I och med dagens komplexa och tekniskt avancerade miljö är det svårt att
bara avhjälpa fel efter hand som de uppkommer. Dels är risken för
produktionsstörningar och avbrott stora, dels tillkommer kostnader i och
med brådskande utryckningar av reparatörer och servicepersonal. Ett
förebyggande och välplanerat underhåll av fysiska komponenter är därför ett
väl investerat arbete.
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0"�. < AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

$�!'��3"�!�< ___________________________________________________

�3�.����)�(*�&&< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

�3�.����"))��3"��(�< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

�3�.����&��'��< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

��
"*3.)<
1.1Görs backup på all data eller bara den som förändrats sedan senaste backup-
tillfälle?

1.2 Hur ofta görs backup?

1.3 Hur länge sparas denna backup?

1.4 Kontrolleras och efterföljs de lagar som finns för backup av denna typ av data?

1.5 Är ovanstående allmängiltigt för samtliga applikationer/servrar?

��2���"<
2.1  För vilken apparatur har ni ansvar?

2.2 Förutsätter ni att det redan finns skydd i någon form? I så fall vad?

2.3 Vilken typ av skydd ansvarar ni för?

,�
�"�!<
3.1 För vilken apparatur har ni ansvar?

3.2 Förutsätter ni att det redan finns skydd i någon form? I så fall vad?

3.3 Vilken typ av skydd ansvarar ni för?

4��"����<
4.1 För vilken apparatur har ni ansvar?

4.2 Förutsätter ni att det redan finns skydd i någon form? I så fall vad?

4.3 Vilken typ av skydd ansvarar ni för?

6����#�&#�9����<
5.1 För vilken apparatur har ni ansvar?

5.2 Förutsätter ni att det redan finns skydd i någon form? I så fall vad?

5.3 Vilken typ av skydd ansvarar ni för?
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:����&(�"�
6.1 Vilken grundutbildning har er personal som arbetar med BD: s system?

6.2 Vilken specialutbildning finns för den del av er personal som arbetar med BD:s
system?

6.3 Hur följer ni upp kvalitén på arbetet hos era anställda?
 
6.4 Vilka garantier lämnar ni för att er personal är utbildad och handlar rätt?
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$�!'��3"�!�< ___________________________________________________

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

0"�. < _________________________________________________________

�3�.����)�(*�&&< _________________________________________________

�3�.����"))��3"��(�< ______________________________________________

�3�.����&��'��< ___________________________________________________

��2(�<
1.1 Vilka hot finns?

1.2 Är hoten försumbara, lindriga, allvarliga eller katastrofala?

1.3 Vad påverkas vid avbrottet? Ekonomin, kundservicen, personalen, …?

1.4 Vilka hot behöver bemötas med en avbrottsplan (kontinuitetsplan)?

����!&"&)�3���<
2.1 Finns det möjlighet att övergå till alternativdrift?

2.2 Finns det en plan för hur övergången till alternativdrift ska gå till?

2.3 Hur länge kan applikationen vara nere innan alternativdrift behöver sättas in?

2.4 Hur länge kan applikationen köras på alternativdrift?

2.5 Finns det en plan för hur övergången till normaldrift ska gå till? Påverkas den
av den tid systemet körts på alternativdrift?

,�
"*3.)<
3.1 Hur ofta är det rimligt att det tas backup?

3.2 Hur lång tid tillbaka behöver det finnas backup av data?

3.3 Har systemet idag specifika inställningar som verksamheten är beroende av?

3.4 Kontrolleras och efterföljs de lagar som finns för backup av denna typ av data?

3.5 Innebär frånvaron av vissa nyckelpersoner ett avbrott? Finns det
"backuppersoner"?

3.6 Finns det användbara/lättfattliga användarhandledningar (på nätet eller i
pappersform)?

4��#�&+3����"�<
4.1 Finns det idag försäkringar som täcker ekonomiska förluster?

4.2 Finns det idag försäkringar av typen backup-central? Används vid
alternativdrift!
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5.1 Finns det en plan för nyanskaffning av hårdvara resp. installation av
mjukvaran?

5.2 Hur lång tid tar det innan användaren har den nya hårdvaran?

5.3 Hur lång tid tar det att installera nödvändig mjukvara?

5.4 Är den sammanlagda avbrottstiden för punkt 5.2 och 5.3 acceptabel?

5.5 Byts hårdvara ut kontinuerligt med tanke på t.ex. slitage eller kompatibilitet?

:�	3"!(��(�&"3"!��"'�'+!��=���"�!=�'"����<
6.1 Är lokalerna du arbetar i skyddade från väder och vind?

6.2 Hur regleras klimatförhållanden i de lokaler du arbetar?

6.3 Hur larmas du om det brinner i din arbetslokal?

6.4 Har du fullgod insikt i hur du ska handla vid mindre resp. större brand?

6.5 Är utbildning i brandsläckning obligatorisk för de anställda?

6.6 Hur ofta anser du att brandövning bör genomföras?

6.7 Om din arbetslokal har sprinklers, är ledningarna ständigt vattenfyllda?

6.8 Finns det vattenledningar i arbetslokalen som kan gå sönder?

6.9 Är datorutrustningen placerad på golvet? D.v.s. oskyddad från översvämning /
skurvatten m.m.

6.10 Hur förvaras datamedia (t.ex. disketter) i din arbetslokal? Kan förlust av dessa
media orsaka avbrott?

B����#�&#�9�����>+'���3�.�����������"�!�(*��'"����@<
7.1 Hur agerar du vid strömavbrott?

7.2 Finns det backupsystem i datorn resp. arbetslokalerna?

7.3 Hur länge kan du vänta på att strömmen återställs innan du är tvingad att
övergå till alt. drift?

7.4 Om din arbetslokal har sprinklers, stängs strömmen automatiskt av innan
vattnet slås på?

7.5 Är elledningarna mellan din arbetslokal och andra lokaler säkra ur
brandsynpunkt?

7.6 Hur ofta upplever du störningar i elförsörjningen?

7.7 Finns det en plan för hur du ska agera om du upplever störningar i
elförsörjningen?
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C���&�+��!"<
8.1 Är antalet personer som har tillgång till applikationen begränsat?

8.2 Har alla användare samma rättigheter? Om inte hur identifieras användaren?

8.3 Finns det en företagspolicy som förbjuder förtäring vid arbetsplatsen?

8.4 Finns det utrymmen i din arbetslokal avsedda för lunch resp. fika?

D���( &����!�<
9.1 Har du någonsin upplevt att någon utomstående försökt orsaka ett avbrott?

9.2 Finns det en plan för hur du ska agera om du uppmärksammade ett sådant
försök?

9.3 Är din arbetslokal larmad?

9.4 Är din dator larmad? Om inte, skulle det behövas?

9.5 Vad är viktigast att skydda din dator eller datamediet i den?

9.6 Finns det en plan för hur du ska agera vid stöld eller inbrott som orsakar
avbrott?

�E���&'"�=���&�=������!����<
10.1 Vem fattar (bör fatta) beslut om att en avbrottsplan ska sättas i verket?

10.2 Hur testas lämpligen en avbrottsplan?

10.3 Hur ofta bör en avbrottsplan testas?

10.4 Vem ansvarar för att ev. uppdatering av avbrottsplanen sker efter ett test?

10.5 Vilka orsaker finns det för att uppdatera en avbrottsplan (ej relaterat till att ett
test gjorts)?

10.6 Hur ska personalen informeras om avbrottsplanerna?

10.7 Hur ska personalen själv skaffa sig information om avbrottsplanerna?

10.8 Hur ska nyanställda informeras?

10.9 Hur ska personalen informeras om uppdateringar?

10.10 Behövs det speciell utbildning när det gäller avbrott?
Vilken typ av avbrott i så fall? Hur skulle en sådan utbildning gå till?
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EXAMENSARBETE 1 (41)

Utfärdad av, tjänsteställe, telefon ,VVXHG�E\��'HSDUWPHQW��7HOHSKRQH Datum 'DWH Dokumentbeteckning 'RFXPHQW�,'

Terése Karlsson, GI 2002-02-02 38500364
Mottagare $GGUHVVHH�V� Informationsklass &ODVVLILFDWLRQ

INTERN

UNDANTAG:
EXAMINATOR
OPPONENT

(Utredning och analys av Bofors Defence AB:s informationssystem)

Denna handling och dess innehåll är Bofors Defence AB
egendom och får inte utan skriftligt medgivande
kopieras, delges tredje man eller användas för annat än
avsett ändamål.

This document and its contents is the property of Bofors
Defence AB
and must not be reproduced, disclosed to any third party or
used in any unauthorized manner without written consent.
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EXAMENSARBETE 1 (8)

Utfärdad av, tjänsteställe, telefon ,VVXHG�E\��'HSDUWPHQW��7HOHSKRQH Datum 'DWH Dokumentbeteckning 'RFXPHQW�,'

Terése Karlsson, GI 2002-02-02 38500643
Mottagare $GGUHVVHH�V� Informationsklass &ODVVLILFDWLRQ

INTERN

UNDANTAG:
EXAMINATOR
OPPONENT

(Fakta: Bofors Defence AB:s informationssystem)

Denna handling och dess innehåll är Bofors Defence AB
egendom och får inte utan skriftligt medgivande
kopieras, delges tredje man eller användas för annat än
avsett ändamål.

This document and its contents is the property of Bofors
Defence AB
and must not be reproduced, disclosed to any third party or
used in any unauthorized manner without written consent.
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Biträdande professor Viiveke Fåk (Linköpings tekniska högskola),
handledare för det här examensarbetet. Ditt kunnande, engagemang och din
effektivitet har varit avgörande för den här rapportens färdigställande.

Informationssäkerhetsansvarig på Bofors Defence AB, Christina Larsson,
som handledde mitt arbete i Karlskoga. Ett väl definierat uppdrag
kombinerat med mycket stöd och uppmuntran, medförde att min tid som
examensarbetare blev mycket givande. Jag vill även tacka styrgruppen som
fungerade som ett bollplank under arbetets gång samt övrig personal på
Bofors Defence AB som var behjälplig i mitt arbete.

Alla som gjorde det praktiskt möjligt för mig att genomföra examensarbetet.



63

�	
��
�����


LIS Ledningssystem för informationssäkerhet
UD United Defense (ägare av Bofors Defence AB)
BD Bofors Defence AB
TE Tieto Enator (konsult ansvarig för delar av

Bofors Defence AB:s drift).
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På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga
extra-ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda
ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat
för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av
upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All
annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För
att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av
teknisk och administrativ art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som
upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av
dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras
eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande
för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press
se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its
possible replacement - for a considerable time from the date of publication
barring exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission
for anyone to read, to download, to print out single copies for your own use
and to use it unchanged for any non-commercial research and educational
purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission.
All other uses of the document are conditional on the consent of the
copyright owner. The publisher has taken technical and administrative
measures to assure authenticity, security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be
protected against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic
Press and its procedures for publication and for assurance of document
integrity, please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Terése Karlsson


