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Introduktion till 
informationssäkerhetsarbete.

Vad bör jag som ÅF veta?

2021-06-16
av Erik Lindståhl



• Vad är informationssäkerhet?
• Bäst fokus
• Tips och trix

Introduktion



IT Säkerhet handlar till störst del om att skydda den information som man genererar, vi vill 
skydda data främst ur två aspekter.

Tillgång: Vi vill begränsa vilka som har tillgång till information. Detta görs primärt genom att du 
som individ behöver identifiera dig genom till exempel användarnamn / lösenord

Integritet: Vi vill också skydda vårt data från att bli förvanskad. Vi vill tillexempel inte att någon 
eller något ändrar i vår bokföring utan vår vetskap eller tillstånd

Vad är (IT) Säkerhet?



Enkelt förklarat så kan man säga att det finns tre typer av information.

Aktiv information: Sådan som vi genererar genom att vi aktivt skapar den, exempelvis skriva 
dokument, presentationer och annat. Vi bestämmer vart vi sparar
Passiv information: Information som genereras när vi arbetar i olika system, exempelvis en 
arbetsorder i Automaster. Vi bestämmer inte aktivt vart den sparas och hanteras
Meta information: Information som genereras utan att vi egentligen tänker på det. Loggar, 
information från cookies i webläsare och annat. Kan liknas vid fotspår.

Vad är information?



Vårt data genereras i princip i ett av tre olika alternativ.

Var finns datat?

Klient (din dator)
ServerhallMoln



Internet, Autonet eller Molnet?

Autonet ”Ringmuren”

Molntjänster, Tex Office365 Internet

Dator hemma

Dator hemma med VPN Dator på driftställe
Serverhall

Fabrikssystem



Lämpliga insatser
Känner ni er osäkra kring 
hur ni skall använda 
molntjänster så är det 
viktigt att ni skaffar 
kompetens och skapar 
riktlinjer för hur verktygen 
skall användas

Känner ni er osäkra kring 
hur Bits förvaltar er 
information, så är det 
lämpligt att fråga. Bits 
verkar alltid för att våra 
tjänster skall passa era 
behov och förklarar 
gärna hur

Lägg fokus på att 
skydda era datorer, det 
ger  stor effekt!



Att skydda datorer

• Är Windows (eller annat operativsystem) uppdaterat?
• Har ni ett aktivt och uppdaterat virusskydd?



Sist och störst
• Lösenord – Bör vara minst 8 tecken långa, och bytas ut i intervaller (var 6:e 

månad till exempel). Det är vanligt att lösenord är väldigt enkla, samt att 
man använder samma lösenord överallt, även privat. 

• Mejl – En vanlig väg in för otrevligheter är mejl, man bör därför utbilda och 
kommunicera att försiktighet ska tillämpas vid öppning av filer och länkar 
som anlänt via mejl, även reglera vilken typ av instruktioner som får ges
direkt via mejl.



Agenda:
• Ett utdrag ur ‘Introduktion till Bits 

infosäkarbete’. 
• Informationssäkerhet på Extranet –

något är på gång.
• Det hjälpsamma ekosystemet –

partnerskap som hjälper oss att
utvecklas.

Om Bits infosäkarbete



Information är avgörande för varje
verksamhet och behöver skyddas i
förhållande till sitt värde.
Aktivt arbete med informationssäkerhet
är avgörande för att upprätthålla
tillgänglighet och integritet för den 
värdefulla informationen.
Till information räknas utöver själva
datat även de, ofta affärskritiska, 
system som används för att bearbeta
och konsumera datat.

Information är
värdefull



Att skydda information för ett antal
intressenter.
• Återförsäljare
• Auktoriserade servicepartners
• Generalagenter
• Fabriker
• Konsumenter/slutanvändare
• Samarbetspartners
Och givetvis säkerställa efterlevnad av 
lagar och förordningar.

Syftet med informations-
säkerhetsarbetet



Våra medarbetare har verktyg i form av 
processer och tekniska lösningar som
gör det ‘lätt att göra rätt’.
• Riskanalyser är ett stående inslag i

utveckling och förvaltning.
• Klassning av information sker vid all 

utveckling och avgör skyddsnivå.
• Riktlinjer för skyddsnivå i

förhållande till informationens
skyddsvärde finns och tillämpas.

Hur går vi tillväga?
Övervaka, reglera, 
utvärdera, åtgärda

Människor, 
processer, teknik

Konfidentialitet, 
integritet, 

tillgänglighet

Tillgångar
(Information och

system)



Arbetet bedrivs av ‘Infosäkgruppen’.
• Sponsras av Produktansvarig Drift.
• Leds av Säkerhetsansvarig.
• Lösningsarkitekter är ordinarie

medlemmar.
Enkel förvaltningsmodell:
• Inriktning fastställs vid strategiska

möten (2 per år).
• Beredning av backlog vid taktiska

möten (4 per år).
• Aktiviteter utförs i sprintar som löper

över tvåveckorsperioder.

Organisationen för
Infosäk



Bits Extranet kompletteras med en
sektion för infosäk där all information i
ämner publiceras:Policies/riktlinjer.
• Redogörelser för ständiga

förbättringar.
• Praktiska råd och information om 

kritiska säkerhetsrisker.
• Rapporter från sårbarhets- och

penetrationstester.
Beta-testning i juni och juli, lansering
början av september 2021.

Informationssäkerhet
på Extranet



Bits arbetar med fördjupat
samarbete med ett par partners i
vårt ekosystem:
• Scania CV IT-SÄK utför sårbar-

hetsanalyser av Bits Centraldrift.
• Förhandling med ett par aktörer

om ny extern granskning av vårt
arbete (senaste i mars 2019).

• Förhandling om ramavtal med en
aktör som erbjuder utbildning i
säkerhetsmedvetenhet.

Det hjälpsamma
ekosystemet



Vi vet att informationssäkerhet kan
upplevas komplext för vilken verksamhet
som helst och erbjuder gärna vår hjälp.

Vad kan vi hjälpa till med?
• En lättillgänglig ‘Introduktion till ditt

infosäkarbete’ finns att tillgå.
• Faktiska krav och praktiska tips finns

i ‘IT-säkerhetspolicy för Bits kunder’ 
på Bits Extranet (under uppdatering).

• Rådgivning runt informationssäkerhet
från kunniga medarbetare.

Bits på er sida!

Känner du att ni är i behov av hjälp?

Kontakta er kundansvarige alternativt
vänd er till Bits ordinarie support och
lämna en förfrågan.
support@bitsdata.se

Ni kan lita på att era behov är det 
viktigaste för oss.

mailto:support@bitsdata.se


Chatt pågår 10.30-11.00
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