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Sammanfattning 
 
Denna uppsats dokumenterar en fallstudie som gjordes hösten 2006 vid Linde Material 
Handling i Örebro. Företaget var på väg att expandera och planerade att utöka användningen 
av IT i verksamheten. I samband med detta gavs undertecknade i uppdrag att utforma en 
informationssäkerhetspolicy för verksamheten. I en litteraturstudie kunde det konstateras att 
det inte fanns några enklare riktlinjer för att utforma sådana policies, varmed syftet blev att 
göra detta. Genom en fallstudie på företaget där vi utformade en IS-policy för deras verk-
samhet, och även gjorde intervjuer med ledning och dokumentationsanalyser, utrönas vilka 
problem som kan uppstå och vilka överväganden som bör göras för att utforma en lyckad 
policy. Riktlinjerna kan användas av företag som känner igen sig i fallbeskrivningen. Vi har i 
arbetet avgränsat oss från att studera hur en policy ska införas eller utvärderas. 
 
De riktlinjer vi utformade kan sammanfattas som följande: 
 

� Utforma minimalistiskt 
Policyn bör vara enkel, de föreskrifter och sidor som finns bör vara få till antalet och 
endast omfatta det absolut viktigaste. 
 

� Tillgodose användaracceptans 
Policyns innehåll ska inte uppfattas som kränkande eller alltför omständligt av de 
anställda. 
 

� Formulera och ordna mål 
Det är viktigt att se till att de säkerhetsmål som finns i verksamheten hjälper till att 
uppfylla de mer generella organisatoriska målen. 

 
� Förankra i beslutande organ 

Säkerhetsarbetet bör vara förankrat i ledningen. 
 

� Uppdelning i delpolicies 
Det kan vara aktuellt med olika delpolicies för olika delar av verksamheten 
om dessa skiljer sig märkbart åt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord 
Informationssäkerhetspolicy, informatik, informationssäkerhet, IT-policy, organisation
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Begrepp och förkortningar 
 
IS-policy Informationssäkerhets-policy. 
IT-policy Informationsteknik-policy 
PDA Personal Digital Assistant (Personlig digital hjälpreda, t.ex. handdator) 
USB Universal Serial Bus (smidig överföringsteknik) 
VPN Virtual Private Network (nätverksprotokoll) 
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1 Inledning 
I det här kapitlet ges bakgrund till utredningsarbetet, dess frågeställning, syfte, intressenter 
och perspektiv. 

1.1 Bakgrund 
Vi fick via Sunets examensarbetespool kontakt med Linde Material Handling AB (nedan 
kallad LMH) i Örebro som ville ha hjälp med att utforma en policy för informations-
säkerheten i deras verksamhet i Sverige. Efter att ha träffat dem förstod vi att det saknades en 
IS-policy för säkerhetsfrågorna i företaget kring handhavandet av bärbara datorer, PDA:s, 
USB-minnen, internetsurfning m.m. för de anställda inom företaget. 
 
LMH är ett internationellt företag med moderverksamhet i Tyskland, och den svenska delen 
håller på med försäljning, montering och service av truckar. LMH Sverige är rikstäckande och 
finns förutom i Örebro även i Göteborg, Stockholm och Malmö. 
 
De senaste åren har en stor expansion skett då flera uppköp av återförsäljare över hela landet 
skett, vilket ökat antalet anställda inom företaget från 145 till 272 personer1. Denna expansion 
tillsammans med en övergång från manuella till datorstödda system har drastiskt ökat behovet 
av informationssäkerhet. Förut hanterades den begränsade mängden informationsteknik (IT) 
informellt av de olika regionerna själva, medan mycket numera sköts från centralt håll med en 
heltidsanställd IT-ansvarig. IT-delen på Linde Sverige är idag ”lite Hedenhös”, för att citera 
en av cheferna på huvudkontoret2. Informationstekniken är implementerad av IT-ansvarig 
men används inte i den utsträckning och på det sätt som vore önskvärt. Före expansionen var 
antalet anställda på företaget av den storleksordningen att IT-hanteringen sköttes informellt, 
medan det idag finns ett uttalat behov av ett ökat säkerhetstänkande inom företaget. 
 
Moderkoncernen har en gammal informationssäkerhetspolicy (förkortas IS-policy) från 2003 
som i princip gäller för hela koncernen. I praktiken används den dock inte, vilket lett till att 
Linde Sverige påbörjat ett policyarbete i företaget där undertecknade nu involverats för att 
hjälpa till att utforma en nationell IT-policy för verksamheten i Sverige. Utifrån möten med 
företrädare från LMH kom det fram att det egentligen är en IS-policy som behövs, även om 
det populärt benämns ”IT-policy” på företaget. Skillnaden mellan dessa båda handlar i korthet 
om att IS-policy omfattar mer än en IT-policy. 

1.2 Ämnesområde 
En viktig mekanism för att skydda företagsinformation, att upptäcka, förhindra och 
respondera på säkerhetsläckor, är genom att formulera och införa en informationssäkerhets-
policy3. Trots att utformande av säkerhetspolicies är vanligt och att företag avsätter stora 
resurser åt säkerhetsfrågorna, händer det dock då och då att införandet av IS-säkerhetspolicies 
misslyckas4. Det är också vanligt att företag inte implementerat någon informations-
säkerhetspolicy ännu; två tredjedelar av brittiska företag underlåter att använda någon policy5. 

                                                 
1 se avsnitt 11.1, Transkribering 1 
2 se avsnitt 11.3, Transkribering 3 
3 Doherty & Fulford, 2006 
4 Karyda et al, 2005 
5 Doherty & Fulford, 2006 
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1.2.1 Kort om policies och IS-policy 

Policies är nödvändiga för att styra upp det område den syftar på. Policy definieras som 
”grundprinciper för ett företags eller en organisations handlande, ofta rörande yttre 
kontakter”6 och begränsar de anställdas beslut. Policies ger dock större frihet än regler 
eftersom de anställda lämnas med ett val när de har en policy att följa än när det är reglerat.7 
Regler i sin tur handlar om vad de anställda får och inte får göra vilket inte lämnar utrymme 
för att använda urskiljningsförmågan.8 
 
En IS-policy innehåller organisationens avsikter och prioriteringar för att skydda dess 
information, det vill säga dess säkerhetsmål, tillsammans med generella beskrivningar över 
hur detta ska genomföras. Formulering av en säkerhetspolicy görs i planeringsstadiet, i de 
flesta fall som en del av en bredare säkerhetsplan som har som mål att sörja för tillräckligt 
skydd för informationssystem, genom en samling säkerhetsåtgärder.9 
 
Arbetet med att utforma en IS-policy finns beskrivet i branschspecifika handböcker, så 
kallade best-practice. Detta är ett populärt begrepp inom organisationsteori och syftar på olika 
tekniker, metoder, processer, aktiviteter, incitament eller belöningar som mer effektivt anses 
leverera ett visst resultat än andra motsvarigheter. Tanken är att säkerhetsprojekt kan genom-
föras med mindre problem och färre oförutsedda komplikationer med hjälp av lämpliga 
processer, kontroller och tester.10 Best-practice är väl beprövat och är tänkt som en hjälp för 
branschen i stort. I praktiken utgör dock best-practice en samling riktlinjer som är svåra för 
företag att implementera. Vi anser att de är alltför tekniskt inriktade, alltför generella och 
primärt fokuserade på stora företag11.  
 
Best-practice och policyutformning enligt gängse standard är bäst lämpat i stora företag och 
andra organisationer där det finns en specialisering och en särskild enhet som hanterar och 
utvecklar säkerhetsarbetet från centralt håll.12 

1.2.2 IS-policy eller IT-säkerhetspolicy? 

En IT-säkerhetspolicy är enbart till för att styra användningen av information som hanteras av 
eller skyddas av informationsteknik. IT är ”ett samlingsnamn för allt som används för att 
hantera information med hjälp av digital teknik”13. En informationssäkerhetspolicy å andra 
sidan tar ett helhetsperspektiv och behandlar all informationssäkerhet oavsett IT-karaktär, så 
som pappershantering. En IS-policy ser även andra icke-tekniska aspekter av informations-
säkerhet, som att användare inte bör sätta upp lappar med sina lösenord på bildskärmen.14 
Kort och gott ser informationssäkerhetspolicyn till alla aspekter av att skydda information, 
vilket naturligtvis är att föredra. 

1.3 Frågeställning 
När vi fick uppdraget att skapa en IS-policy för företaget såg vi ganska snart att det inte fanns 
några bra guider eller riktlinjer för detta ändamål. Vad som fanns var antingen tunga svår-
begripliga forskningsartiklar om de senaste rönen eller tunga mall-liknande företagspraxis 

                                                 
6 Nationalencyklopedien, 2006-12-21 
7 Thörn, 2001 
8 ibid 
9 Karyda et al, 2005 
10 wikipedia.org, 2007-01-02 
11 Merkow & Breithaupt, 2006, s 60 
12 Harris, 2005 
13 Oscarsson P, 2002 
14 ibid 
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som verkade anpassade för stora företag med egen IT-avdelning och möjligheter att avsätta 
stora resurser för ett långt utredningsarbete. Vi såg en möjlighet att ge ett litet bidrag till 
likasinnade och dra lärdomar av våra erfarenheter. 
 
Utredningsarbetets huvudfråga kan därmed tecknas enligt följande: 

• Vilka riktlinjer kan vi skapa för utformning av informationssäkerhetspolicy för företag 
i liknande situation som LMH? 

 
För att besvara huvudfrågan kan vi dela upp den i delfrågor, som var och en bidrar med 
viktiga pusselbitar. 

o Vilka riktlinjer finns idag för policyarbete? 
o Vad påverkar policyutformandet? 
o Vilken typ av företag är LMH? 

 
Nedan beskrivs frågeställningen och delfrågorna mer i detalj.  

1.4 Analys av frågeställningen 
Arbetet med denna uppsats handlar om att dra lärdomar av den process vi genomgår på 
företaget vid utformandet av deras informationssäkerhetspolicy. Arbetet innebär att gå igenom 
vissa riktlinjer som kan vara universella för andra företag i liknande situation, varför vi 
identifierar, förklarar och utformar dessa som en hjälp åt andra som vill utforma en företags-
anpassad informationssäkerhetspolicy. Vi tror att företag kännetecknas av vissa 
organisatoriska karakteristika som de kan ha gemensamt med andra företag och att detta 
påverkar vilka behov företaget har av en policy och hur denna bäst formuleras för att kunna 
fungera i denna kontext. 
 
Vilka riktlinjer finns idag för policyarbete? 
Litteraturstudien kommer visa vilka riktlinjer som existerar idag för att göra en policy, enligt 
Best-practice och vetenskaplig forskning. Dessa riktlinjer tar vi lärdom av och är en “input” 
för vår uppfattning av vad som bäst lämpar sig för vår speciella situation. 
 
Vad påverkar policyutformandet? 
Företag befinner sig i någon slags kontext, en miljö eller situation, som påverkar företaget på 
ett visst sätt. Det vi menar med faktorer är en viss slags inverkan från en sådan kontext. Om 
ett företag befinner sig på en konkurrensutsatt marknad begränsas möjligheten att sätta egna 
priser, om miljöfarliga kemikalier används i produkter är detta ofta reglerat i miljölagstiftning, 
och McDonalds bör tänka på att inte i muslimska länder sälja hamburgare med griskött. Vi 
ämnar på liknande sätt identifiera några faktorer som kan bilda fokuspunkt för analysarbetet 
med att ta fram riktlinjer för policyarbete. 
 
Vilken typ av företag är LMH? 
En förutsättning för att kunna generalisera utifrån fallstudien är att den kontext där 
utredningen skett beskrivs utförligt. I vårt fall beskriver vi bland annat företagets 
organisationsstruktur och ledningens mål, för att underlätta för läsaren att identifiera sig med 
situationen. 

1.5 Avgränsning 
Informationssäkerhetspolicyutformning eller policyformulering innebär att bestämma vad 
policyn ska omfatta och vilken målgrupp den ska ha. Vi insåg tidigt under kontakten med 
företaget att deras avsikt med detta säkerhetsarbete var att ta fram en IS-policy för slut-
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användarna på företaget. Detta krockade en aning med vår uppfattning att en informations-
säkerhetspolicy behandlar hela informationssäkerhetsarbetet, men utgör  avgränsning för vårt 
arbete. Att göra en IS-policy som är anpassad för verksamheten är en utmaning. 
 
Under inledningen av vårt arbete med att utforma informationssäkerhetspolicyn tyckte vi att 
det var svårt att ta hänsyn till all företagsspecifik kontext. Nyare forskning framhåller det 
viktiga i att ta hänsyn till företagskultur för ett framgångsrikt utformande och införande av en 
informationssäkerhetspolicy15. Detta tedde sig dock som en alltför specifik företags-
anpassning, så arbetet tar ett mer övergripande angreppssätt med ett kontextuellt perspektiv16, 
det vill säga vi undersöker den miljön och omgivning som inverkar på företaget. 
 
Då fallstudien endast kommer att röra sig i formuleringsfasen av IS-policyarbetet (se figur i 
avsnitt 2.2.4) är det inte möjligt att kontrollera att policyn efterföljs och används. Dock kan vi 
möjliggöra att användarna i revideringsfasen får möjlighet att påverka. Detta ligger i linje med 
att användaren eller användarens närmaste chef måste förhandla om förändringar i 
verksamheten (se 2.1.3). 

1.6 Intressenter 
Vi riktar oss med detta arbete till andra företag i liknande situation som LMH, både org-
anisatoriskt och säkerhetsmässigt. Många företag har idag inte någon IS-policy, av flera 
anledningar. Det kan vara eftersatt säkerhetsarbete eller att de uppfattar policyarbetet som 
alltför resurskrävande. Vår förhoppning är att de riktlinjer vi identifierat kan hjälpa till och 
utgöra en katalysator för säkerhetsarbetet på dessa företag, eftersom de är sprungna ur ett 
verkligt fall. 

1.7 Syfte 
Syftet med detta arbete är att formulera riktlinjer för utformning av IS-policy för företag 
liknande LMH. Målet är att företag ska få enkla riktlinjer att användas som en hjälp i arbetet 
med att framställa en IS-policy. Riktlinjerna ska vara förståeliga och kunna hanteras av 
intressenterna. 

1.8 Perspektiv 
Vi ser på policyformuleringen ur vad som kallas ett sociotekniskt perspektiv17, vilket innebär 
att vi inte bara ser användningen av tekniken utan också användarnas agerande vid teknik-
användning avseende information i allmänhet. Vidare är inte utgångspunkten att användarna 
alltid ska anpassa sig efter teknikens begränsningar, utan tekniken ska även utformas med 
hänsyn taget till användarna. 
 
Formuleringen av en IS-policy tar sin början på ledningsnivån i företaget18. På så sätt kan man 
säga att vi även ser på policyprocessen ur ett ledningsperspektiv. Figur 1.8 nedan illustrerar 
översiktligt hur vi ser IS-policyprocessen som ligger till grund för utvecklandet av rikt-
linjerna, och där beskrivs också dess relation till verksamheten och dess inverkan. 
 

                                                 
15 Karyda et al, 2006 
16 Karyda et al, 2005 
17 Siponen, 2005 
18 Merkow & Breithaupt, 2006, s 63 
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IS-policyarbetet initieras av ledningen i verksamheten och processen kräver en viss kunskap 
om säkerhetsarbete. Därför utförs ofta arbetet av IS-experter, antingen i form av egna resurser 
eller inhyrda konsulter. Dessa måste ha ett gott samarbete med ledningen för att fånga upp 
verksamhetens strategiska och informationssäkerhetsmässiga mål19. Dessa spelar en kritisk 
roll, eftersom IS-policyn syftar till att uppfylla dessa. Vidare, för att göra en prioritering av 
säkerhetsåtgärder behöver det göras en riskbedömning. Riskbedömningen inventerar in-
formation, bedömer risker mot den och prioriterar säkerhetsåtgärder. Denna del kanske redan 
är gjord eller så behöver den bara kompletteras, då återanvänder man givetvis detta, annars 
görs det igen. Sist men inte minst sker IS-policyutformningen i en miljö, en viss kontext, 
vilket spelar en stor roll. En IS-policy som inte tar hänsyn till varken den yttre eller inre kon-
texten är dömd att misslyckas20. Antingen används den knappt eller i värsta fall inte alls. Det 
är viktigt att beakta den kultur och struktur som utgör företaget och ta hänsyn till rådande 
normer. Detta måste reflekteras i formuleringsprocessen för att möjliggöra en smidig imple-
mentering. 

                                                 
19 Doherty N F, Fulford H, 2006 
20 Karyda, 2005 

Figur 1.8. Vår syn på IS-policyformulering 

(Källa: Egen) 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrund som kommer användas för att utforma och 
analysera det empiriska arbetet. Det besvarar även delfrågan “Vilka befintliga riktlinjer finns 
för policyutformande?”. 

2.1 Organisationsteori 
Följande är en genomgång av teorier kring organisationer, och hur man kan typbestämma och 
egenskapsförklara en organisation. 

2.1.1 Om organisationer 

Organisationer har vissa gemensamma drag, de viktigaste är mål, människor, struktur, 
aktivitet och kultur.21 Organisationer är sociala fenomen. Den sociala strukturen är ett krets-
lopp av händelser. Organisationer är sammansatta av människors handlingsmönster som 
kopplas till andra människors handlingsmönster i relativt stabila relationer inom en given 
struktur. Det är svårt för oss att uppfatta detta mönster av handlingar som utgör org-
anisationens kärna, eftersom vi ofta är beroende av mer konkreta och enkla koncept-
ualiseringar av världen omkring oss. Istället fokuserar vi människorna, byggnaderna eller den 
tekniska apparaten, vilket gör att vi kan förlora ur sikte det grundläggande socialpsykologiska 
faktum som gör organisationer till ytterst variabla, och ibland instabila, fenomen.22  

2.1.2 Organisationsstruktur 

Organisationer är planmässigt inrättade av en eller flera personer, som har den bestämda, 
medvetna avsikten att använda organisationen till att genomföra vissa mål som de menar är 
viktiga.23 Ett av de universella dragen är att det finns en arbets- och auktoritetsfördelning. 
Termen ”organisationsstruktur” står för hur arbetet har arrangerats och fördelats mellan de 
personer som arbetar i organisationerna.24 Strukturbegreppet beskriver den arbetsdelning och 
auktoritetsfördelning som finns i en organisation. Ett sätt att förtydliga strukturbegreppet är att 
använda en taxonomi som innebär en indelning i tre strukturelement: specialisering (komp-
lexitet), formalisering och centralisering/decentralisering. I vart och ett av dessa element 
finns, i olika grad, grunddimensionerna arbets- och strukturfördelning.25 
 
Specialisering indelas i horisontell differentiering (hur arbetet fördelas bland människorna i 
organisationen), vertikal differentiering (hur spetsig eller platt organisationspyramiden är, 
antalet nivåer i organisationen) och geografisk spridning (organisationens fysiska lokalise-
ring).26 Formalisering beskriver i hur hög grad arbetet i organisationen är standardiserat. 
Formalisering gäller graden av kontroll över de anställda i organisationen, som den utövas 
med hjälp av regler, rutiner, procedurer etc. 27 Centralisering/decentralisering beskriver var i 
organisationen beslut fattas, auktoritetsfördelningen, vem som har rätt, befogenhet och makt 
att fatta beslut. Maximal centralisering innebär att beslut tas på den högsta nivån, medan 
maximal decentralisering betyder att besluten tas så långt ner i organisationen som möjligt. 
Det klargörs inte alltid om begreppen bara gäller den formella beslutsrätten eller om in-
formella aspekter räknas in. Det kan vara så att en persons beslutsrätt begränsas av org-

                                                 
21 Abrahamsson & Andersson, 2005, s 10 
22 ibid, s 12 
23 ibid, s 12 
24 ibid, s 60 
25 ibid, s 60 
26 ibid, s 63 
27 ibid, s 64 
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anisationens policy och regler. I formella organisationer beskrivs centralisering och de-
centralisering genom auktoritetsfördelningen. Decentralisering anses inte sällan vara den mest 
effektiva organisationsformen, men man bör beakta att denna form kräver större ko-
ordineringsinsatser.28 Det är viktigt att inte förväxla graden av centralisering med den geo-
grafiska spridningen. En organisation kan ha verksamheter utlokaliserade på olika platser och 
ändå ha en starkt centraliserad beslutsordning.29 

2.1.3 Matrisorganisation 

Matrisorganisationer är strukturer med dubbel auktoritet som offrar principen om enhetlig be-
fallning. I en matrisorganisation behöver man inte välja mellan två sätt att gruppera sig utan 
kan välja båda. Matrisstrukturen skapar ett delat ansvar mellan olika mellanchefer och tvingar 
dem att diskutera problem som uppstår med varandra. Matrisstrukturen är till för organis-
ationer som är beredda att lösa konflikter genom informell förhandling, mellan likvärdiga 
snarare än mellan högre ställda chefer. Därför anser man att denna struktur är till för mogna 
organisationer. En matrisstruktur uppvisar en högre kostnad för administration och kom-
munikation inom strukturen jämfört med rent hierarkiska organisationer, då transaktions-
kostnader i sådana organisationer är minimerade.30 

2.2 Informationssäkerhet 
I detta avsnitt berättas om grundläggande informationssäkerhetsbegrepp; skillnaden mellan 
data-, IT- och IS-säkerhet; IS-policyprocessen enligt branschen samt densamma enligt 
forskarvärlden. 

2.2.1 Sekretess, Riktighet, Tillgänglighet 

De fundamentala säkerhetsbegreppen som utgör grunden för säkerhetsarbetet är sekretess, 
integritet, tillgänglighet. 
 
Sekretess kan handla om att hindra obehöriga från att få tillträde till information. Behörighets-
tillträde, lösenord etc. Det är viktigt att information som är känslig för utomstående klas-
sificeras som sådan, så att alla uppmärksammar eller är medveten om att informationen måste 
vara skyddad. I alla situationer som informationen hanteras i ska det finnas utarbetade rutiner 
som ska säkerställa att inga informationsläckor uppstår. Riktighet kan handla om riktigheten i 
informationen, att förhindra att den förstörs eller förvanskas. Görs regelbundna tillförlitliga 
backuper på viktig information? Det måste säkerställas att informationen inte förvanskas när 
den används och att den endast kan handhas av behöriga personer, behörighetskontroller kan 
användas för att förhindra att obehöriga ändrar informationen. De tekniska system som 
hanterar informationen måste även vara korrekt konfigurerade så att inte informationen för-
vanskas vid överföring eller lagring. Tillgänglighet kan handla om att behöriga användare 
behöver få tillgång till nödvändig information i sitt arbete. Du vill inte hindras att utföra ditt 
arbete av alltför rigorösa säkerhetskontroller. Det kan även handla om att genomföra åter-
kommande säkerhetskopieringar så att information finns att tillgå även om något oförutsett 
skulle inträffa. 31 

2.2.2 Datasäkerhet, IT-säkerhet eller informationssäkerhet? 

Man skiljer på begreppen datasäkerhet, IT-säkerhet och informationssäkerhet. Indelningen 
beror på vilket perspektiv som etableras. Med datasäkerhet menas skydd av data när den 

                                                 
28 Abrahamsson & Andersson, 2005, s 64 
29 ibid, s 65 
30 Thörn, 2001 
31 Oscarsson, 2002, s 11 
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exempelvis ligger lagrad på en hårddisk. Med IT-säkerhet menas skydd i samband med att IT-
verktyg används för att hantera data. Då Oscarsson anser att information endast kan existera 
då människor har tolkat data och gett den relevans och syfte så krävs det ett verksamhets-
perspektiv som involverar människor för att det ska kunna kallas informationssäkerhet.32  

2.2.3 IS-policy enligt Best-Practice 

ISSP33 ser IS-policies som en del av ett större säkerhetsarbete eller säkerhetsprogram, vilka är 
pågående aktiviteter som företagsledningen (eng. Management) löpande finansierar. Säker-
hetsprogrammet har som syfte att bevara och utveckla verksamheten. Processen påbörjas 
genom att företagsledningen uttrycker sina intentioner och mål, dessa översätts till program-
nivåpolicies som reglerar hur programmet ska fortskrida och vem som ska ansvara för arbetet 
från dag till dag. Policies ses som det mest kritiska verktyget i informationssäkerhets-
arkitekturen och ska övervägas långt innan tekniska säkerhetslösningar införskaffas och 
används. De ger en vägledning till vilka säkerhetsproblem de kommer att lösa. Arbetet med 
att skapa policyn kan delegeras till en person eller grupp inom IT-avdelningen.34 
 
Ett effektivt användande av policies kan avhjälpa många av de svagheter som bygger på att 
företagets inriktning eller säkerhetsuppdrag inte uppfattats i organisationen. De kan även 
förhindra många av de fel och misstag som begås på grund av otillräckligt ledning av säk-
erhetsarbetet. Väl införda är policies grunden för att skydda information och IT-resurser samt 
att styra användarnas beteende. Bekantskap med policies krävs för att hjälpa personer inom 
företaget att ta itu med datorrelaterade säkerhetsproblem som påverkar hela organisationen.35 
 
Exempel på hur en effektiv policy kan utformas. Titel ska vara välformulerad och uttrycka 
innehållet i policyn. Syfte med policyn bör finnas med för att läsaren ska få en förståelse för 
vad policyn ska utföra. Initiativtagare avser vilken avdelning eller roll som initierat säkerhets-
arbetet, kan även fungera som kontaktperson. Författare bör finnas med för spårbarhetens 
skull. Hänvisningar till andra policies syftar till att koppla policyn till andra relevanta 
dokument eller källor. Omfattning beskriver policyns avgränsning. Mätbara förväntningar 
finns med för att avgöra om policyn har uppfyllt sitt mål. Process för att frångå policyn gäller 
vid avsteg från policyns uttalade föreskrifter. Accountability, eller ansvarstagande, handlar om 
vem det åligger att policyn implementeras och/eller används. Compliance management and 
measurements description handlar om vilka påföljder som ska sättas in vid avsteg från 
policyn. Utgångsdatum är viktigt för att inte policyn ska bli inaktuell. Definitioner är för-
klaringar av förekommande begrepp i policyn.36 
 
Policies kan ha olika omfattning och detaljnivå: 
 
Övergripande policies på programnivå. Dessa policies kan uttrycka behovet av informations-
säkerhet och kan delegera utformandet och underhållet av arbetet till tex. IT avdelningen. Här 
uttrycker företagsledningen sitt stöd för arbetet samt programmets syfte och mål för hela 
organisationen och lägger en grund till att policies efterföljs. Det är oftast den högsta 
ledningen eller andra högt uppsatta i företaget som utfärdar en policy av det här slaget.37 
 

                                                 
32 Oscarsson, 2002 
33 ISSP = Information Security Principles and Practices. Merkow & Breithaupt, 2006 
34  Merkow & Breithaupt, 2006, kap 4 
35  ibid 
36  ibid 
37  Merkow & Breithaupt, 2006, kap 4 
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Program-ramverksnivå. Dessa policies uttrycker de områden som har prioriterat skydd, hur 
resurser ska allokeras samt utser ansvarsområden. Policyn uttrycker det som ska ingå i säk-
erhetsarbetet i hela organisationen och vad som ska göras för specifika områden. Den kan tex. 
reglera vilka avdelningar som ska prioriteras i en framtida beredskapsplan. Ramverkspolicyn 
definierar hur säkerhetsorganisationen ska se ut och vilka funktioner denna ska innehålla. Den 
kan exempelvis utgöra en IS-strategi som pekar ut vilka informationstillgångar som är nöd-
vändiga för verksamheten38 
 
Områdesspecifik policy. Dessa policies identifierar och definierar specifika områden som är 
av särskild vikt och uttrycker organisationens (ledningens) inställning i den specifika frågan. 
Områdesspecifika policies kan reglera användande av USB-minnen, PDA:s och Passerkort 
medan systemspecifika dito kan reglera användningen av nätverk eller programvara. Dessa 
kan gälla för endast en avdelning i organisationen. Policyn beskriver hur informationstill-
gångar inom det specifika området ska skyddas och innehåller oftast allmänna formuleringar 
av mål, etik och ansvar39.  
  
Systemspecifik policy. Uttrycker säkerhetsmål för ett specifikt system den definierar hur 
systemet ska användas för att uppnå säkerhetsmålen. Anger hur skydd och tekniska resurser 
ska  används för att uppfylla eller upprätthålla säkerhetsmålen. Policies av det här slaget ut-
färdas oftast av systemets ägare.40 
 
Riktlinjer och procedurer beskriver mer detaljerat hur man fullföljer ovanstående policies.41 

2.2.4 IS-policy enligt Karyda 

En IS-policy innehåller organisationens avsikter och prioriteringar för att skydda inform-
ationssystemet, det vill säga dess säkerhetsmål, tillsammans med generella beskrivningar över 
hur detta ska genomföras42. Karyda identifierar 3 steg som ingår i en IS-policyprocess, se 
figur 2.2 nedan. 
 
Formuleringsfasen ger IT-avdelning eller en speciell projektgrupp uppdraget att formulera en 
IS-policy. Ledningen ger i bästa fall sitt uttryckta stöd för säkerhetsarbetet i organisationen 
samt avsätter resurser för arbetet. 
 
Implementeringsfasen delger policymålgruppen IS-policyn och det sker även utbildning om så 
krävs för att målen i policyn ska uppfyllas. De förändringar i arbetssätt som policyn föreskrivs 
genomförs. 
 
Utvärderingsfasen kontrollerar om målen med säkerhetsarbetet är uppfyllda eller om en yt-
terligare förändring krävs. 43 
 
Figur 2.2. IS-policyprocessen enligt Karyda44 
 

                                                 
38 Doherty & Fulford, 2006 
39 ibid 
40  Merkow & Breithaupt, 2006, kap 4 
41  ibid 
42 Karyda et al, 2005 
43 ibid 
44 Karyda et al, 2005 
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(Källa: Egen) 
  
Vad är då ett företags kontext? Det kan förklaras som miljön eller sammanhanget någonting 
befinner sig i. Det finns en mängd faktorer som kan sägas utgöra ett företags kontext och 
många av dessa utövar antagligen en påverkan på IS-arbetet i organisationen. Ett företag kan 
ha ett samarbete med skolor eller universitet på orten, det kan ha en stor del underleverantörer 
som kommunicerar på engelska, det kan befinna sig på en svensk eller internationell marknad, 
eller andra organisationer (myndigheter, investerare, aktieägare) kan ställa krav på hur verk-
samheten ska fungera.  
 
Kultur 
Karyda talar om kultur som en av de faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Med kultur 
menas ”de uppfattningar och värderingar som delas av en organiserad grupp av individer”45. 
Den kontext i vilken IS-policyn är formulerad och senare införs i karakteriseras av vissa 
regler, normer och tolkningssätt som styr policyanvändarnas handlingar och relationer. 
Införandet av en IS-policy innebär att införa nya regler och tolkningssätt som antingen kan 
krocka med eller vara i samklang med de som redan finns.46 
 
Struktur 
Karyda menar även att organisationsstruktur har en viktig roll för IS-policyformulering. 
Företag där de anställda aktivt deltar och har ökade ansvarsområden är mer troliga att ut-
veckla en hög säkerhetsmedvetenhet bland personalen. I striktare företagshierarkier kan det 
bli problem då arbetet med IS-policies kräver flexibilitet, exempelvis i etablerande av nya 
eller ändrande av existerande roller. En särskild person för att leda arbetet med att formulera 
och implementera policyn kan underlätta och hjälpa mot ett framgångsrikt införande.47 
 

2.2.5 Informationsklassificering 

Informationsklassificering handlar om att kategorisera information utifrån grad av betydelse-
fullhet. I ett inititalt skede kan åtminstone tre klassificeringar göras, som generellt kan ap-
pliceras på de flesta organisationer. Publik information som är öppen för både företagets an-
ställda och utomstående, det kan handla om information om företaget eller en publicerad 
kvartalsrapport. Intern information som bara är öppen för anställda på företaget, det kan vara 
interna dokument om vision eller det egna arbetet. Känslig information behandlar information 
som inte alla anställda på företaget behöver eller får ta del av, det kan vara känslig kund-
information eller de anställdas individuella löneavtal.48  
 

                                                 
45 ibid 
46 ibid 
47 ibid 
48 Mårtensson & Stenberg, 2002 
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2.2.6 Riskbedömning 

Risker mäts efter hur allvarligt ett hot är för en viss informationstillgång49. ”Risk är sannolik-
heten för realiseringen av hot”50. Genom att göra en riskbedömning kan hot mot informations-
tillgångar kartläggas och lämpliga åtgärder för detta förberedas. 

2.3 Egen modell över IS-policyprocessen 
Följande figur är en mer avancerad bild över hur vi ser på IS-policyprocessen, och är en 
utveckling av Figur 1.8 med inspiration från ovanstående teori. Modellen beskriver de kon-
textuella faktorerna samt vilka mål som spelar in i policyprocessen. (förfinats genom 
fallstudie) 

 
Med kultur menas i det här fallet att identifiera företagsledningens (eftersom det är vårt pers-
pektiv) normer, värderingar och åsikter om verksamheten. Struktur innefattar hur organis-
ationen är uppbyggd, vilken arbets- och auktoritetsfördelning som finns i organisationen. 
Existerande säkerhetsåtgärder handlar om en förstudie till riskbedömningen, att identifiera 
befintliga skyddsåtgärder för företagets informationstillgångar och sedan i riskbedömningen 
göra en avvägning vad som bör prioriteras. Yttre kontext handlar om att kartlägga vilka yttre 
faktorer som spelar in på IS-policyprocessen, och behandlar lagar och förordningar samt 
marknaden. Målen är i ovanstående figur uppdelade i organisationsmål, vilket handlar om av 
ledningen uttryckta verksamhetsmål, medan säkerhetsmål behandlar målen med informations-
säkerhetsarbetet som ska uttryckas i policyn. 

                                                 
49 Oscarsson, 2002, s 15 
50 ibid, s 17 

 
Figur 3.2 Egen modell över IS-policyprocessen (Källa: Egen) 
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver hur vi gick tillväga för att besvara frågeställningen i utrednings-
arbetet. 
 
Följande bild, figur 3.0, är en beskrivning över metoden. Arbetet med undersökningen tog sin 
början med en litteraturstudie vilket gav upphov till teori, kap 2. Den inledande teorin gav 
sedan upphov till en modell för IS-policyprocessen (se avsnitt 2.3)  som användes i fall-
studien, främst till intervjuguiden och i utformandet av pilotpolicyn men även som över-
gripande bild över processen. Ett antal intervjuer genomfördes på fallstudieföretaget, 
dessutom inhämtades dokument från företaget såsom personalpolicy och företagspresent-
ationer för att få ytterligare kött på benen. Intervjuerna transkriberades och användes sedan 
liksom dokumenten i det fortsatta analysarbetet. Modellen och teorin kompletterades allt 
eftersom arbetet fortskred med intervjuer och uppdraget blev tydligare. Nämnda modell an-
vändes sedan, dels för att sortera empirin, dels för att strukturera upp analysen. Det i denna 
rapport redovisade materialet i form av teori och empiri används sedan i en analys som ger 
upphov till riktlinjer för IS-policyutformning. Riktlinjerna sammanfattas i kapitel 6 Slutsats. 
 
Figur 3.0 Metodöversikt 

                     
 

3.1 Litteratur och teori 
Litteraturstudier rörande IS-policyarbete har genomförts i syfte att skapa en bild över möjliga 
sätt att genomföra policyarbete. Vetenskapliga artiklar över ämnesområdet studerades, likaså 
best-practice genom branschböcker. Successivt erhölls en tydligare bild över området. Genom 
litteraturstudierna utarbetades teorin genom att vi tog intryck av en forskares syn på IS-policy-
processen och branschens handböcker i ämnet. Därutöver förklaras i teoriavsnittet centrala 
begrepp för informationssäkerhet och IS-policyutformande liksom organisationsteori. Teorin 
används som teoretisk bakgrund i analysen samt som grund för den modell över IS-policy-
processen som bland annat ligger till grund för det praktiska policyarbetet på företaget.  
 

(Källa: Egen) 
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En förberedande förstudie över informationssäkerhetspolicyutformning gjordes av en av 
gruppmedlemmarna under temakursen, vilket användes som en inledande översikt över om-
rådet. Relevanta artiklar letades upp och lästes igenom. Denna övergripande litteraturstudie 
genomfördes enligt den hermeneutiska principen att ny kunskap tillsammans med befintlig 
kunskap successivt ger upphov till ökad förståelse. För urvalet vad som var relevanta källor 
var de artiklar vi läst i föregående temakurs till stor hjälp. Dessa artiklar utgjorde en bra över-
blick över området51. 

3.2 Modell 
De områden som de olika teorierna påpekade var viktiga att ta hänsyn till i informationssäker-
hetsarbetet eller vid utveckling av policies, ligger till grund för vår egna modell över policy-
processen, se avsnitt 2.3 i teorin. Genom diskussioner i gruppen och erfarenheter utifrån det 
arbete vi gjorde på LMH avgränsades vi oss successivt mot en bild av vad som var mest 
relevant vid utvecklandet av policyn. Modellen användes sedan som grund för utformning av 
intervjuguide och bearbetades sedan allt eftersom tills den användes som grund för vårt 
empiriska arbete med att göra en IS-policy för LMH. 

3.3 Fallstudie & empiri 
Utredningsarbetet använder ett kvalitativt angreppssätt där vi arbetar med en fallstudie och 
där ur härleder en samling lärdomar. Utvärderingen av LMH:s policy var det sista praktiska 
moment vi utförde i fallstudien och utgjordes av en telefonintervju med IS-policyansvarige. 
Detta gjordes för att verifiera vårt arbete samt för att hörsamma vilka förändringar de ansåg 
vara nödvändiga. Detta behandlades också i analysen och togs med i riktlinjerna. Resultaten 
från fallstudien är vad vi kallar empiri, se kapitel 4. Nedan följer en skiss över relationerna 
mellan de olika delarna i fallstudien. 
 

 

3.3.1 Om fallstudien 

Vi har använt oss av undersökningsmetoden fallstudie. Fallstudier undersöker specifika före-
teelser, och inriktas på flera av faktorer i denna kontext52. I vårt fall fokuserar vi vårt specifika 
företag, LMH, och tar hänsyn till variabler som påverkar IS-policyutformningen. För att gen-
eralisera resultat från fallstudier är det viktigt att förklara vad som är specifikt för under-
sökningsobjektet och vad som anses vara generellt53. Hos LMH är företagets mål något som 
är specifikt, men alla företag har mål vare sig de är explicita eller implicita. I utredningen 
ingår att identifiera kontexten som spelar in på IS-policyn, det vill säga de faktorer som sedan 

                                                 
51 Kolkowska, 2006; Dhillon & Backhouse, 1999 
52 Merriam, S.B., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, s 24 
53 ibid 

(Källa: Egen) 
 

Figur 3.3 Skiss över fallstudiens delar 
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kan tas med i riktlinjerna. 
 
En fallstudie innebär att man tar ett helhetsperspektiv för att förstå det man studerar. Det är en 
process där man kontinuerligt beskriver och analyserar kvalitativt, komplext och helhetsin-
riktat under en viss tidsperiod54. För oss har det inneburit att involvera oss i företagets 
situation för att öka förståelsen och insynen i deras verksamhet. Kvalitativa fallstudier inriktar 
sig snarare på insikt, upptäckt och tolkning än på hypotesprövning och strävar efter att belysa 
samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar situationen55. Vi har inte varit ute efter 
att falsifiera påståenden, utan har enligt detta kvalitativa sätt formulerat frågor som vi 
besvarar. 
 
En fallstudie kan karaktäriseras av att den:  

• visar läsaren vad som bör och inte bör göras i en liknande situation. 
• gäller en speciell situation, men ändå belyser ett generellt problem. 
• har påverkats av författarens egna värderingar, även om så inte behöver vara fallet56. 
• visar på komplexiteten i en situation, det vill säga det faktum att inte bara en utan 

många faktorer spelar in57. 
 
Fallstudier är induktiva. Kunskaper från fallstudier är mer kontextuella – vår erfarenhet är i 
likhet med den kunskap som kan fås från fallstudier grundad i våra olika kontexter. Denna 
kunskap kan urskiljas från den abstrakta och formella kunskap som vi får från andra veten-
skapliga metoder.58 Fallstudiemetoden är särskilt användbar när frågeställningen innebär att 
man måste utveckla en ny inriktning av forskningen. Det gäller när man behöver teoretisera 
mera kring de faktorer eller funktioner som är inblandade, har ett fokus på det mönster av 
tolkningar som tillhandahålles av undersökningspersonerna, eller när man ska bestämma det 
specifika mönster som viktiga faktorer i ett givet fall bildar.59 I vårt fall ska vi utröna hur kon-
texten spelar in på IS-policies och vilka övervägningar och beslut de borde leda till, samt hur 
de kan tänkas påverka organisationen efter det att IS-policyn implementerats. Metoden är för-
ankrad i verkliga situationer och därför resulterar fallstudier i en rikhaltig och holistisk redo-
görelse av företeelsen.60 

3.3.2 Intervjuer 

 
Syfte 
De tre första intervjuerna syftade till att bilda sig en övergripande uppfattning om företaget 
och definiera dess organisationsstruktur. Dessutom tog vi reda på målen och kontexten för 
företaget. En positiv bieffekt med intervjuerna61 var att förmedla det säkerhetstänk som är en 
förutsättning för att öka den gemensamma förståelsen i arbetet. I det projekt på LMH vi in-
volverats i bidrog vi med en stor del av den säkerhetsexpertis som krävdes. Ett exempel på det 
ökande säkerhetstänk som intervjuerna ledde till var de följdfrågor som användes i de semi-
strukturerade intervjuerna. Därutöver för att identifiera organisationens övergripande mål och 
strategi. Den fjärde och sista intervjun behandlade mera IT-relaterade spörsmål, att ta reda på 

                                                 
54 Merriam, S.B., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, s 25 
55 ibid 
56 ibid, s 27  
57 ibid 
58 ibid, s 28 
59 ibid 
60 ibid, s 46 
61 Bryman, 2004 
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befintliga säkerhetsåtgärder kopplade till informationstillgångar och olika tekniska system på 
företaget.  
 
Struktur 
Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat sätt. Semistrukturerade intervjuer känne-
tecknas av att ett antal intresseområden ligger till grund för intervjun, detta brukar benämnas 
frågeguide (se nedan). Det finns möjlighet att få mer detaljerade svar på frågor och man kan 
även ställa följdfrågor för att på så sätt få en mer flytande och bättre anpassad intervju. En 
strukturerad intervju har den fördelen av att olika intervjuers resultat lättare kan jämföras, 
men med nackdelen att de blir lite för styrda av våra förkunskaper. De ostrukturerade inter-
vjuerna däremot blir för fria och kan lätt förlora den röda tråden. Den semistrukturerade 
muntliga intervjutekniken använder en intervjuguide för att samtala med intervjuobjektet62. 
Den har fördelen av att kombinera både den strukturerade teknikens jämförbarhet och den 
ostrukturerade intervjuteknikens frihet. 
 
Urval av källor 
Vi använde oss av ett nätverksurval63 för att bestämma vem vi skulle intervjua. Under inter-
vjuerna frågade vi intervjupersonen i fråga vem denne trodde var av intresse att vi intervjuade. 
Om personen inte kunde svara på någon fråga, bad vi dem hänvisa till andra personer eller 
dokument för att vi skulle få reda på våra frågor. Våra inledande intervjupersoner valdes ut av 
vår kontaktperson efter att vi beskrivit vad vi ville göra. Han föreslog tre av cheferna i led-
ningsgruppen, vilket lät som en bra idé. Det är viktigt att förankra policyarbetet på lednings-
nivå, både därför att forskning64 trycker på detta och att den aktuella organisationen styrs från 
ledningsnivå. Så behöver inte alltid vara fallet, ett universitet exempelvis kan ha en mer platt 
organisation där slutanvändarna behöver involveras redan från början av processen. Vidare är 
det av stor vikt att de mål som ledningen uttrycker ligger till grund för IS-policyn65 för att 
säkerställa ett lyckat policyarbete. 
 
Utformande av intervjuguide 
Intervjuguiden utformades genom att olika för undersökningen relevanta områden (se Bilaga 
5, Frågeguide) skrevs ned för att användas som utgångspunkt i den semistrukturerade inter-
vjun. Kontextuella faktorer användes vid utformandet av intervjuguiden och bildade utgångs-
punkt för ämnesområden till de semistrukturerade frågorna. Frågeguiden med förberedda 
frågor användes för att strukturera upp intervjun men intressanta sidospår och följdfrågor 
användes, detta för att inte styra respondenten alltför mycket. Målet var att få till ett följsamt 
samtal där individens åsikter och värderingar gjordes genomskinliga, samt möjliggöra en 
kvalitativ analys. Efter första och andra intervjun omformulerades och förbättrades fråge-
guiden eftersom vi då fått en kompletterande bild av verksamheten och hur denna spelade in 
på uppdraget. Omformuleringen syftade till att utöka fokus till delar vi missat i tidigare inter-
vjuer samt en klarare bild av vilka kontextuella faktorer vi skulle ta hänsyn till. 
 
Genomförande av intervju 
Intervjuerna genomfördes med en respondent i taget. I intervjugruppen fanns generellt sett en 
utsedd intervjuledare som ställde frågorna, en medintervjuare som hjälpte till med uppfölj-
ningsfrågor, samt ytterligare en person som antecknade stödord. Intervjun spelades in med en 
dator och en fristående mikrofon, vilket garanterade hög inspelningskvalitet för att underlätta 
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kommande arbete med transkribering. Inspelningskvaliteten kontrollerades i förväg. Som en 
extra försiktighetsåtgärd antecknades även stödord under intervjun om något oförutsett 
tekniskt fel skulle inträffa. Därutöver användes en mobiltelefon som extra inspelningsut-
rustning i backup.  
 
Kritik av intervjuförfarande 
Under första mötet på företaget med IT-ansvarig Mikael Rosholm, fick vi intrycket att denne  
initierat arbetet med att utforma policyn. Vi fick senare reda på att så inte var fallet, att det var 
informationsansvarige Jonas Hellnemo, intervjuperson 3, som tagit initiativet till policyarbetet 
och delegerat uppgiften till Mikael Rosholm. Därför hade det varit ännu bättre om vi börjat 
intervjua Jonas Hellnemo först, eftersom han hade det övergripande ansvaret för inform-
ationssäkerheten i organisationen. Frågan hur detta påverkat oss och hur arbetet kunnat ut-
veckla sig om vi gjort på detta sätt och möjligtvis missat något viktigt, är omöjlig att besvara. 
Vår uppfattning om vad uppgiften bestod i var lite skev i början, eftersom vi bara talat med 
IT-administratören och inte med informationsansvarige, och detta påverkade hur vi utformade 
intervjufrågorna till de tre första intervjuerna (se bilaga, avsnitt 11.5). Vi tror dock inte det på-
verkat i nämnvärd omfattning då vi i de två första intervjuerna mestadels bildade oss en upp-
fattning av företaget och frågade ut intervjupersonerna om deras respektive arbetsuppgifter. 
 
Transkribering 
Av det inspelade materialet gjorde vi en lättare transkribering, lättare i den mening att vi snart 
förstod att ordagrann transkribering är ett tidsödande och näst intill omöjligt arbete och därför 
skrev ner den grammatiskt korrekta andemeningen av ljudupptagningen från intervjun till 
transkriberingen istället för det oläsliga talspråk man använder sig av. Detta tog ett antal 
timmar och resulterade i de transkriberingar som återfinns i Bilagor. En icke ordagrann tran-
skribering kan möjligtvis minska tillförlitligheten i materialet, då vissa nyanser i respond-
enternas uttalanden kan gå förlorat, men vi anser det vara av marginell betydelse. 

3.3.3 Dokumentanalys 

Under intervjuerna frågade vi kontinuerligt om vi kunde få tillgång till dokumentation från 
företaget kring frågor som vi ville studera djupare. Exempel vi gav var måldokument, för-
etagspresentationer, policies osv. Ett syfte med detta vara att öka pålitligheten, genom att 
förutom de muntliga källorna också bekräfta uttalanden med skriftliga dokument. De dok-
ument som finns i verksamheten har t ex bidragit med att tydliggöra värderingsgrunder, praxis 
eller att vi fått se exempel på sådant som nämnts i intervjuerna. Det kan också handla om att 
inhämta fakta från mer än ett håll, för att undvika motsägelsefullheter i den insamlade 
informationen. I vissa fall, exempelvis personalhandboken, har även det skriftliga materialet 
genomgått större revideringar och har därmed en större förankring i organisationen.   
 
De existerande policies som finns i företaget har genomgått en process av revideringar och 
kan på så sätt sägas utgöra en stabilare bild av företagets uppfattningar i en viss fråga än något 
lösryckt uttalande i en intervju. Hur omfattande dokumentationen är samt hur den är utformad 
kan också ge en fingervisning om hur dokumenten är tänkta att påverka verksamheten. 
Dokumenten analyserades utefter hur de var upplagda, det vill säga efter hur text och in-
formation presenterades samt vilken omfattning och detaljnivå de har. När vi sedan skrev IS-
policyn kontrasterade vi upplägget och innehållet i dessa dokument mot riktlinjerna som åter-
finns i best-practice66. 
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3.3.4 Pilotpolicy 

De tekniska föreskrifterna som återfinns i LMH:s Informationssäkerhetspolicy67 byggdes i 
mångt och mycket på vår tidigare kunskap om informationssäkerhet. Vi bidrog med den 
kunskap om säkerhetsarbete som vår IS-säkerhetspolicyprocess föreskriver (se figur 1.8). 
Annars utformades ”pilotpolicyn”, som vi hädanefter kommer referera den till som, i enlighet 
med det vi läst i teorin och trodde var tillämpligt för den aktuella situationen. Best-practice  
riktlinjer för hur den skrivna policyn bör struktureras i delsystem användes också i arbetet. 
 
Det gjordes ingen traditionell riskanalys utifrån någon etablerad metod, såsom CRAMM68, 
utan en översiktlig riskbedömning genomfördes där vi under intervjuerna frågade efter vilka 
hot och risker som föreligger mot olika delar av verksamheten. En formaliserad risk-
bedömning skulle varit alltför tidskrävande och tagit för stor del av tillgängliga intervju-
resurser. Det finns bra verktyg att använda för att genomföra riskanalyser, ett sådant är SBA-
Check69. 

3.3.5 Bearbetning och resultat 

Arbetet med att välja ut lämpligt material från transkriberingarna till empiri-avsnittet gjordes 
med följande i åtanke. 
 

• Det för oss ej relevanta material i transkriberingarna som handlar om företags-
ekonomiska frågor eller andra sidospår i intervjuerna, togs inte med. Enbart in-
formationssäkerhetsrelaterat material var relevant och sådant som berör de begrepp 
eller områden som återfinns i Modell över policyprocessen (teoriavsnitt 2.3). 

• Empirin uppdelades i två avdelningar, där de första två avsnitten beskriver bak-
grunden, fallbeskrivningen, och belyses med hjälp material som anknyter till de kon-
textuella faktorerna från Modell 2.3. De två sista avsnitten beskriver de problem och 
behov som identifierades för det praktiska IS-policyarbetet och som ligger till grund 
för den policy vi utformade, och belyses med hjälp av material som behandlar de in-
formationssäkerhetsmässiga begreppen sekretess, riktighet och tillgänglighet. 

 
Detta material sammanställdes sedan i löpande text eller i matriser efter lämplighet. Före-
tagets kontext redovisas och sammanställs i en sammanhängande översikt utifrån det tran-
skriberade materialet, de dokument vi inhämtat, och vår tolkning av hur organisationen är 
beskaffad. Den information om företaget som intervjuerna försett oss med är en viktig del av 
fallstudien. 

3.4 Analys & Slutsats 
Det under Empiri redovisade materialet samt beskriven teori bildar utgångspunkt för den 
fortsatta analysen där målet är att utifrån våra erfarenheter i fallstudien identifiera riktlinjer för 
policyarbete.70  
 
Analysen strukturerades med hjälp av kontextuella faktorer som redovisats i teoriavsnitt 2.3 
för att gör arbetet mer överskådligt. Vartefter riktlinjer eller förutsättningar identifierades 
markeras detta tydligt med egna rutor i den löpande texten för att synliggöra var riktlinjerna 
och förutsättningarna som sammanställs i avsnittet Slutsats kommer från. 

                                                 
67 se Bilaga 9.6 
68 Karyda et al, 2005 
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Det praktiska arbetet i fallstudien, som gick ut på att själva utforma en IS-policy, spelade en 
roll i analysarbetet så till vida att vi har använt oss av den erfarenheten vad gäller utformandet 
av riktlinjer för IS-policyarbete.  

3.5 Kriterier 
Guba & Lincoln har sammanställt ett antal kriterier som kvalitativa vetenskapliga alster kan 
vägas mot. 71 Nedan beskriver vi kort de kriterier som vi anser lämpliga att mäta vårt arbete 
utifrån. 

3.5.1 Möjlighet att styrka & konfirmera 

Detta kriterium handlar om i vilken utsträckning det går att slå fast att forskaren handlat i god 
tro och inte låtit sina personliga värderingar eller teoretiska inriktning påverka slutsatser. I 
samhällsvetenskaplig forskning går det inte att få någon fullständig objektivitet, men att det 
bör gå att styrka resultaten. Vi har intagit en så objektiv inställning till undersökningsres-
ultaten som vi kunnat, med tanke på att vi själva varit med i intervjuerna och på så sätt på-
verkat respondenten i viss utsträckning. 

3.5.2 Pålitlighet och genomskinlighet 

Pålitlighet handlar om att tydliggöra alla steg i undersökningsprocessen för att göra arbetet 
trovärdigt. Vi ska möjliggöra att undersökningen ska kunna upprepas av någon annan 
forskare.72 Detta går hand i hand med kriteriet genomskinlighet som handlar om att lägga 
korten på bordet och redovisa allt. Vi anser att vi tydliggjort de steg vi tagit på väg mot under-
sökningsresultatet och fullgott redovisat allt för läsaren. Genom att bifoga intervjuerna i tran-
skriberad form möjliggörs en kontroll av materialet, detsamma gäller övrigt redovisat material 
såsom den gjorda IS-policyn.  

3.5.3 Tillförlitlighet 

Att skapa en tillförlitlighet i resultaten inbegriper att säkerställa att undersökningen genom-
förts enligt konstens alla regler och att resultaten delges berörda personer för att bekräfta 
resultaten. Detta kan dock vara problematiskt eftersom analysen ofta görs för forskar-
kollegor.73 I vårt fall har vi till  viss del genomfört en respondentvalidering, som det så fint 
heter, genom att delge LMH vår färdiga IS-policy i en telefonintervju fånga några synpunkter. 
Våra färdiga riktlinjer har inte prövats, vilket kan vara en nackdel men får ses som ämne för 
vidare forskning. 

3.5.4 Äkthet 

Förutom de ovan nämnda kriterierna tar Guba & Lincoln upp detta femte kriterium som be-
handlar forskningspolitiska konsekvenser av arbetet. Ger undersökningen en rättvis bild av 
fallstudieobjektet? Har undersökningen hjälpt de inblandade att få en större förståelse av sin 
sociala situation, förståelse för sina kollegor, eller möjliggjort för dem att kunna förändra sin 
situation?74 Forskarna är inte överens om detta lite speciella kriterium, men vi har haft dessa 
positiva bieffekter i sinnet och tror att våra intervjuer på företaget och det arbete vi gjort har 
påverkat personerna som varit med i undersökningen i en positiv riktning. Vi har talat om in-
formationssäkerhetsbegrepp och således haft en viss utbildande funktion, men även enbart 
genom vår närvaro påverkat samtalsämnet på fikarasten. 
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3.5.5 Överförbarhet 

Är det möjligt att generalisera resultat från en enskild fallstudie? Man talar om att människor 
överför det de lärt sig i en speciell situation till att gälla mer generellt. Om något studeras nog-
grant är det lättare att uppfatta likheter med annat. De relationer som återfinns mellan objekt i 
fallet och de mekanismer som är väl definierade kan sägas utgöra naturliga samband och kan 
uppfattas i andra situationer75.  
 
Fallstudier säger inget om att vissa objekt skulle ha någon statistisk sannolikhet att återfinnas 
någon annanstans, men om de återfinns fungerar de på liknande sätt. De lämnar också mycket 
upp till läsaren att avgöra om de fallen har likheter. ”Det är läsaren som måste fråga sig vad 
det är i denna undersökning som är tillämpbart på hans eller hennes situation och vad som 
definitivt inte passar in.”76 En fyllig redogörelse förser andra personer med det de behöver för 
att avgöra om resultaten är överförbara till en annan miljö.77 Vi har redovisat vår fallstudie 
enligt vad vi anser tillräckligt noggrant för att möjliggöra för läsaren att identifiera sig i fall-
studiebeskrivningen och avgöra om resultatet av fallstudien är tillämpbart i den egna miljön. 
Givetvis går det alltid att öka detaljeringen i beskrivningen, men det ryms inte inom ramen för 
vårt utredningsarbete. 

3.6 Alternativ metod 
Istället för att fokusera på ett enda företag och djupt analysera de faktorer som inverkar på 
policyformuleringen hade vi möjligtvis kunnat studera flera företags IS-policies. Ett sådan 
angreppssätt innebär en kvantitativ undersökning som kontrollerar om IS-policies fungerar 
och används, och utifrån detta dra slutsatser om hur en policy bäst utformas baserat på hur 
tidigare lyckade policies är formulerade. 
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4 Empiri 
Detta kapitel beskriver fallstudien där vår pilotpolicy utarbetades och den kontext som på-
verkade fallstudien. De första två avsnitten utgör fallbeskrivning beskriven utifrån 
kontextuella faktorer, och de två sista avsnitten innehåller material som anspelar på den 
praktiska policyprocessen. 

4.1 Yttre kontext 
Följande behandlar de yttre kontextuella faktorerna såsom marknad och lagar. 
 
Linde Material Handling AG är ett tyskt bolag och världens näst största tillverkare av truckar. 
Bolaget består av två stora koncerner varav Linde ingår i den ena tillsammans med två andra 
truckfabrikat.78 Linde-trucken är en premiumprodukt som man kan jämföra med en bil av 
märket Audio eller Mercedes, därför behöver företaget sällan marknadsföra trucken särskilt 
hårt.79 
 
Den svenska delen, Linde Material Handling AB (LMH) är en medelstor organisation med 
ungefär 260 anställda. Vad gäller IT-användning i verksamheten kan den betecknas som liten. 
Linde Sverige är ett dotterbolag med eget affärssystem, även om mycket rapportering sker till 
Tyskland. Men så länge den svenska delen presterar som de ska så är de ganska självständiga, 
vilket de gjort hittills. Av de anställda är ungefär 160 mobila servicetekniker och av dem 
jobbar 145 i detta företag, sen äger de en återförsäljare i Örnsköldsvik med 15 tekniker som 
heter Nord truck.80 Företaget är uppbyggt kring 5 självständiga regioner, varav Nordtruck är 
en av dem. De andra är Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro, som har en fjärdedel var-
dera av Linde Material Handling. De är direkt resultat- och personalansvariga och på varje 
ställe finns det kontor och verkstad. Varje ort är ett truckföretag.81 
 
Konkurrens och marknad 
Det finns ett truckföretag som är större och det är Toyota som äger GT. Eftersom det är sten-
hård konkurrens på marknaden och det bara är pris som gäller så har LMH det lite jobbigt 
ibland82, priserna måste ligga precis rätt. Det är inte så att de alltid är dyrast, däremot går det 
hitta billigare asiatiska och japanska truckar, men LMH förser kunden med en pålitlig 
produkt83. Vanligen hyr kunden en truck med service, reservdelar och reparationer inkluderat 
och betalar då en fast summa varje månad under en femårsperiod, vilket är förmånligt både 
för kunden och LMH. Servicejobben utförs ute hos kunden och truckar fraktas nästan aldrig 
till verkstad. LMH är väldigt kundfokuserade och åker hellre ut till kunden och gör affärer 
och service än sitter vid IT-system.84 Det nyproduceras inget i Sverige utan det som tillverkas 
görs i Tyskland, England, Kina, USA och Frankrike, där Kina står för den asiatiska mark-
naden.85 
 
Outsourcing 
Det är modernt att outsourca nuförtiden, man ska hålla sig till kärnverksamheten. LMH har 
kontakt med stora IT-företag och är på gång att bestämma vem som ska få göra en förstudie 
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för att se hur de kan komma vidare.86 De skulle gärna köpa tjänsten av ett företag som kunde 
garantera att datorerna håller en viss standard och klarar de program som används, och byta ut 
datorerna allt eftersom och betala en fast summa varje månad.87 
 
Lagar 
Det finns ett antal lagliga regleringar för Linde Material Handling och dess anställda att för-
hålla sig till vad gäller IS-policy eller informationssäkerhet. Personalhandboken talar om 
tystnadsplikt, vilket omfattar känslig företagsinformation. I uppförandekoden på företaget 
finns också en referens där företaget klargör att brott mot svensk dataskyddslagstiftning be-
ivras.88 

4.2 Inre kontext 
Följande material behandlar de inre kontextuella faktorerna företagskultur och 
organisationsstruktur. 

4.2.1 Företagskultur 

Företaget har ett ad-hoc arbetssätt, vilket innebär att de inte styr informationssäkerhetsarbetet 
med policydokument på programnivå såsom metodföreskrifter för införande av diverse 
system. Istället känner de ansvariga cheferna verksamheten så pass bra att de inför adekvata 
system och personligen ser till att implementeringen i verksamheten slår väl ut. Om VD 
kommer på en ljus idé så är sannolikheten stor att den först tas upp i ledningsgruppen och de 
sedan bestämmer hur de ska gå vidare. Sen tas detta upp i regionmöten för ytterligare för-
ankring. LMH vill vara snabba beslutsmässigt.89 Trucken är i centrum, det är hjärtat av för-
etaget. Organisationen har två olika miljöer – en trygg situation på kontoret där säljare, 
administratörer och stödpersoner finns, och en annan situation ute på fältet där service-
teknikerna arbetar ute hos kund med truckar.90 
 
Företaget har en samling olika policies, varav majoriteten återfinns i personalhandboken. 
Detta dokument på 56 sidor innehåller kvalitetspolicy, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy, 
personalpolicy, och alkohol- och drogpolicy. Största delen utgörs emellertid av ett avsnitt 
kallat ”Introduktion av nyanställd” som reglerar och informerar det mesta som en anställd kan 
beröras av i arbetet. Detta innefattar arbetstid, semester, resor, arbetskläder och mycket mer. 
Övriga policies är en uppförandekod (Code of Conduct) och en kundpolicy. Den senare inne-
håller servicepolicy, telefonpolicy, brev- och mailpolicy, reklamationspolicy, besökspolicy, 
utbildningspolicy, semesterpolicy samt kvalitetspolicy. Vad gäller informationssäkerhet finns 
sedan tidigare en policy från moderkoncernen, av undertecknade refererad till som Tysklands-
policyn. Denna består av nio omfattande dokument författade på engelska som detaljerat ut-
trycker koncernens inställning till informationssäkerhet. 
 
Organisationens övergripande affärsmål är ”nöjda kunder, nöjd personal och lönsamhet”91. 
LMH menar sig alltså vara måna om sin personal, sina relationer till kunder och att samtidigt 
uppfylla resultatmålen för verksamheten. 
 

                                                 
86 ibid 
87 Ur avsnitt 11.1, Transkribering 1 
88 Personalhandbok, 2006, Linde Material Handling 
89 Ur avsnitt 11.1, Transkribering 1 
90 ibid 
91 Ur avsnitt 11.3, Transkribering 3 



 26 

Följande tabell beskriver företagskulturen genom konkreta exempel på inställningar inom 
området IS & IT, detta för att tydliggöra den informationssäkerhetsmässiga biten av kultur. 
 
Tabell 4.2 IS- & IT-kultur 
IS- & IT-kultur (K = kultur) 

K1 Inga tidigare regler vad gäller IT. ”Det ska gudarna veta att här har det inte 
existerat något regelverk.”92 
”Tyskland har aldrig toppstyrt Linde 
Sverige utan har de levererat resultat så 
har de fått hållas.”93 

K2 Tysklandspolicyn har inte använts, och 
kommer heller inte göra det. 

”Man kan hänvisa till den övergripande 
säkerhetspolicyn inom Linde men den 
kommer ingen läsa, så den kommer vi 
inte distribuera här.”94 
”Företagskulturen kan kanske vara lite 
regelstyrd, men företaget bygger helst på 
tillit.”95 

K3 Ledningen uttrycker att de litar på sina 
anställda. 

Det finns inga disciplinära åtgärder om 
någon incident skulle inträffa utan det 
behandlas från fall till fall.96  

K4 Sunt bondförnuft ska råda. ”Informera om att det är en farlig värld vi 
lever i. Sunt bondförnuft ska råda, om det 
finns något sådant kvar i världen.”97 

K5 IT-policyn ska innehålla tekniska och 
moraliska instruktioner för användning 
av utrustningen. 

”Vi vill ha anvisningar för vilka typer av 
sidor man ska få besöka för att söka 
information”98 

K6 Lågt säkerhetsmedvetenhet. ”Datorerna får inte lämnas i bil eller 
obevakad, det bör finnas med i policyn 
också till exempel. Sen att det sitter post-
it lappar på datorerna med lösenord är ju 
heller inte särskilt lysande, några skriver 
lösenordet med tusch på datorerna.”99 
 

 

                                                 
92 Ur avsnitt 11.4, Transkribering 4 
93 Ur avsnitt 11.3, Transkribering 3 
94 ibid 
95 Ur avsnitt 11.2, Transkribering 2 
96 Ur avsnitt 11.1, Transkribering 1 
97 Ur avsnitt 11.4, Transkribering 4 
98 Ur avsnitt 11.3, Transkribering 3 
99 Ur avsnitt 11.4, Transkribering 4 



 27 

4.2.2 Organisationsstruktur 

LMH är uppbyggt som en matrisorganisation 100 enligt figur 4.2 nedan. 
 
Figur 4.2. Översikt över LMH:s organisationsstruktur. 
 

 
 
 
Linde Material Handling har en ansvarig regionchef för varje region, som i sin tur svarar 
direkt till VD. Dessa jobbar för att få in årets resultat och måste prestera varje år det företaget 
åtagit sig. De gör allt de kan för att inte förstöra verksamheten för nästa år. Företaget jobbar 
på kort och medellång sikt. Det finns en servicechef för varje region som är underställd 
regionschefen. Servicechefen rapporterar till regionschefen som i sin tur rapporterar till VD. 
Servicemarknadschefen, marknadschefen och ekonomichefen utgör tillsammans med VD 
ledningsgruppen.101 Ekonomi- och Administrationschefen är ytterst ansvarig för all in-
formation och all IT. Systemadministratören lyder under honom och är idag inköpsansvarig 
och bedömer om datorerna behöver bytas ut eller uppdateras och ansvarar även för daglig 
backup. 
 
IS- & IT-struktur (S = Struktur) 

S1 Dubbelarbete, manuella rutiner Säljaren gör en specifikation utifrån ett 
Excel-ark som han lämnar till en kollega 
som gör en offert som säljaren i sin tur 
korrekturläser och eventuellt korrigerar 
innan det skickas till kund. Om det görs 
en order går samma dokument till ett 
säljsupportsystem som genererar nya 
dokument. Allting sker alltså manuellt 
och dessutom görs ofta utskrifter.102 

S2 Ineffektiva arbetssätt LMH har som avsikt att öka 
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effektiviteten vid informations-
behandlingen med hjälp av IT. Idag sitter 
den administrativa avdelningen 80% av 
sin tid och gör kalkyler och offerter och 
det skulle kunna reduceras till 10-20% 
och därmed skapa tid för annat.103 

S3 Liten IT-avdelning. IT-användningen är låg och därmed 
minskar också behovet av större grejer. 
Ska man köra metoder och annat skräp 
behöver man ju fler än en person på IT-
sidan”104 

S4 Ingen särskild IS-policyansvarig. Informationssäkerhetsbefattningar är 
inget de har pratat om.105 

S5 Ingen befintlig IS-policy. Det finns ingen befintlig policy idag106. 

 

4.3 Informationssäkerhet & IT 
Företaget försöker få bort pappershanteringen genom att exempelvis byta ut den pappers-
baserade arbetsordershanteringen och istället utnyttja bärbara datorer107. Målet är att det inte 
ska ligga en massa information lokalt utan att det bara ska vara en arbetsstation som arbetar 
mot en server. Det mejlas mycket information idag och LMH strävar efter att ta bort vartenda 
papper som finns. När det kommer en service och driftsuppdatering från fabriken om att en 
förändring ska göras mejlas all information ut då det tidigare skickades papper. Men med 
digitalisering kommer istället andra problem såsom filhantering.108 Säkerheten är inte 
prioriterad i koncernen109 så de är dåliga på IT-sidan och halkar lätt efter utvecklingen. 
 
Nedanstående tabeller beskriver en samling frågor kopplade till tillgänglighet (tabell 4.3.1), 
riktighet (tabell 4.3.2) och sekretess (tabell 4.3.3). 
 
Tabell 4.3.1 Frågor angående tillgänglighet 
Tillgänglighet (I = Informationssäkerhet) 

Man ska ha tillgång till det man själv 
behöver för att göra sitt jobb så bra som 
möjligt. Idag består den av olika 
mappar för olika avdelningar på 
företaget. 

I1 Det finns en åtkomstbehörighetsstruktur, 
men som skulle behöva gås igenom. 

”Det är lite si och så med vilken in-
formation som ligger på vilken server 
och vem som har tillgång till den. Vi 
har börjat släcka bränderna vi upptäckt. 
Det grundläggande har vi gått igenom. 
Vi styr behörigheten till enskilda 
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mappar idag, men det behöver gås 
igenom från början.”110 

  

Alla anställda kan inte se all 
information, det finns olika nivåer.111 

I2 En informationsklassificering har delvis 
gjorts, och åtkomstbehörigheter 
specificerats 

IT-ansvariga har suttit ner och gått 
igenom de olika mapparna på servern. 
Där bestämde de vad de olika av-
delningarna ska ha tillång till och inte. 
Det har alltså skett en inventering.112 

I3 Otillåten aktivitet på datorerna. Det är alldeles för mycket privata grejer 
på datorerna, mycket porrsidor och 
annat. Du ska inte kunna ladda ner 
några olagliga program, nedladdning i 
allmänhet ska vara väldigt begränsat. 
När man laddar ner från Lidnes datorer 
är det ju Linde som gör olagligheter, 
och går du ut på en olaglig sajt med 
Lindes datorer så lämnar du ju spår 
efter dig, och det är inte den imagen 
Linde vill ha.113 

 
 
Tabell 4.3.2 Frågor angående riktighet 
Riktighet (I = Informationssäkerhet) 
I4 Regelbunden backup ”Backuper är nästa steg, nu har vi 

backuper utanför huset också, men 
förhoppningsvis kommer det igång 
ordentligt.”114 

  Vi har just satt igång egna backup-
diskar så vi har backup ordentligt. 
Datan läggs ut externt till Stockholm 
idag, men det fungerar väl sisådär, det 
är lite problem med överförings-
hastigheten.115 
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Tabell 4.3.3 Frågor angående sekretess 
Sekretess (I = Informationssäkerhet) 

I5 Engångslösenord till mobilen för 
inloggning på intranätet. 

”Det jag tittat på är engångslösenord 
via mobilen. Du loggar in med datorn 
på servern med ditt vanliga lösenord, 
och där genereras ett sms som skickas 
till användarens mobiltelefon, med 
vilket användaren sedan loggar in helt 
och fullt på företagsnätverket.”116 

I6 Fristående serverrum för backup. ”Det finns planer på att bygga ett nytt 
serverrum, så vi har servrarna på två 
ställen – backupen skild från server-
parken. Tyvärr blir det inom samma 
lokal än så länge, men det är planer på 
att bygga en fristående inom samma 
tomt, och då blir det ju ett skydd rent 
fysiskt.”117 

I7 Dåliga lösenordsrutiner. ”De gamla lösenordsreglerna ligger 
kvar. Det är alldeles för dåligt, men det 
har inte hunnits med än. Vi kan inte se 
vilka lösenord de sätter idag, men vi 
kan kontrollera hur lika det får vara 
föregående periods lösenord osv. Idag 
byts det var 6:e vecka, det kan man ju 
snäppa till också om man vill. Service-
tekniker byter bara när de kopplar upp 
mot domänen.”118 

I8 Centraliserad IS-arkitektur med VPN-
funktionalitet 

Alla regioner är uppkopplade mot 
servern i Örebro där alltså all in-
formation finns centraliserad. Företaget 
använder VPN-tunnlar för att koppla 
upp säljarna ute på fältet mot företagets 
intranät. I dagsläget måste man ange 
användarnamn och lösenord för att 
komma in i VPN-tunneln.119 

I9 Sårbara laptops, men säker programvara Varje servicetekniker har en laptop som 
innehåller felsökningsprogram och 
serviceprogram. Lindes egna program 
kräver koder från Tyskland var sjätte 
månad. Teknikerna surfar in på nät-
verket via VPN, men det går att komma 
ifrån det genom att ta bort proxyn.”120 
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4.4 Mål och värderingar för pilotpolicyn 
Följande visar de mål och värderingar som pilotpolicyn ämnade uppfylla och uttrycka. Dessa 
kommer ur våra intervjuer med ledningen. Tabell 4.4.1 behandlar generella mål för IS-
policyformuleringen uttryckta av ledningen, och tabell 4.4.2 behandlar säkerhetsmål för 
densamma. 
 
Tabell 4.4.1 Generella mål 
Generella mål (M = mål) 

”Policyn ska vara så lite akademiskt teoretisk 
som möjligt utan den ska vara praktisk, sen 
så får man utveckla den därifrån121” 

M1 Policyn ska vara lättförståelig och 
skriven på ett språk som användarna 
kan förstå, utan onödigt tekniskt 
eller akademiskt språk. ”Policyn ska ha så enkelt språk som möjligt, 

inga tekniska termer eller nåt.”122 
M2 Policyn ska vara lättanvänd. Den 

ska underlätta för och kunna förstås 
av användarna 

”Policy har man generellt, det är ju en guide-
line för folk hur man ska använda sin ut-
rustning. Det ska göra livet lättare för 
personal, ledare för verksamheten att det 
finns nåt att hålla sig i.123” 
”[Policyn ska] inte vara avdelningsspecifik 
eller funktionsspecifik. Den ska vara kopplad 
till att använda en viss typ av verktyg på ett 
säkert sätt.”124 
”Det ska bara vara en första bas för an-
vändandet av [IT-] verktyget, sen får 
respektive systemansvarig eller Kio utveckla 
en egen delpolicy för sina respektive system 
de ansvarar för”125 

M3 Policyn ska inte innehålla några 
specifika delpolicies 

”Policyn ska göra livet lättare för personal 
och ledare i verksamheten. Det ska vara en 
guideline man ska hålla sig till.”126 
 

M4 Policyn ska kunna integreras med 
övriga policydokument i 
organisationen.  

”Själva poängen är att den svenska versionen 
ska vara kopplad till den tyska policyn.”127 

”Ur policysynpunkt, om jag skulle skriva en 
själv, så skulle jag tänka i perspektiv att det 
först som en inledning skulle finnas en 
allmän del om IT och de verktyg vi har och 
varför det är så viktigt med säkerhet.128” 

M5 Policyn ska ha en förklarande del så 
att de anställda förstår säkerheten 
kring IT-användning. 

”Policyn ska vara en hjälp i utbildningen”129 
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  ”Ingen utbildning sker i säkerhetstänk idag, 
men tanken är att det ska följa med när 
policyn integreras med övriga policies.”130 

”Nej gör bara en version så räcker det. Det 
andra tekniska får Mikael ägna sig åt.”131 

M6 Policyn ska vara ett samlat 
dokument riktat till de anställda, ej 
något som reglerar IT-avdelningen ”Den tekniska, administrativa biten kommer 

inte säkerhetspolicyn beröra. På sikt kommer 
vi väl behöva en policy för detta också, men 
det blir användarbiten först och främst.”132 

Övergripande behöver alla företag ha en IT 
policy med säkerhet och allting.133 
”Policyn är ett viktigt redskap för ledaren 
runt om i landet, vad man får och inte får 
göra. Istället för vad man får och inte får 
göra.”134 

M7 Det behövs en IS-policy, och den har 
en utbildande funktion i 
verksamheten 

Vi ska göra en egen variant av Tysklands-
policyn, ett komplement som inte ska strida 
mot den, men den behöver heller inte gå lika 
långt som den gör. En förändring av policyn 
sker med ett telefonsamtal till Tyskland.135 

M8 Först och främst arbetsrelaterade 
uppgifter ska förekomma på 
företagets datorer 

”Arbetsrelaterat måste vara ett nyckelord, det 
är väl det viktiga.”136 

”[Policyn ska vara] ett enkelt regelverk med 
inte allt för många sidor, och det ska vara 
enkelt att kommunicera den.”137 
”Vi är inte ute efter 100 sidor med det har 
man inte får göra och vad man får göra. Det 
är helt ointressant för du måste ändå ha sunt 
förnuft. Jag ser det som en grov policy. Inte 
40 sidor jättedetaljerat, det är det ingen som 
läser.138” 

M9 Policyn ha ett begränsat antal sidor. 
Policyn ska prioritera det viktigaste 
för att initiera säkerhetsarbetet och 
öka säkerhetsmedvetenheten på 
företaget för att uppfylla de mål med 
säkerhetsarbetet som framkommit 
under intervjuerna. 

Det ska finnas en inledning, en allmän del 
om IT och de verktyg vi har och varför det är 
så viktigt med säkerhet. Vidare är en inne-
hållsförteckning bra. Bara det inte blir 50 
sidor, det finns alltid en gräns vad folk orkar 
läsa, men ett par sidor för inledningen och så 
en 3-4 sidor för det övriga.139 
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Tabell 4.4.2 Säkerhetsmål, i fallande prioritetsordning 

Säkerhetsmål (M = mål) 

”Tillgängligheten är viktig”140 
”Vi vill öka tillgängligheten”141 
”Man ska ha tillgång till det man själv 
behöver för att göra sitt jobb så bra som 
möjligt”142 

M10 Tillgängligheten för information är 
viktig. De anställda ska få tillgång 
till den information de behöver. 

”Sekretess och integritet är väl underordnat. 
Tillgängligheten ska vara hög. Data får ju 
inte ändras, men tillgängligheten är högst 
prioriterad av dessa tre ben. Men ska du 
kunna ha hög tillgänglighet måste du sedan 
kunna lita på de andra två också.”143 
”Viktig information ska bara kunna ändras av 
ett fåtal personer”144 
Det finns accessrättigheter i intranätet145 
I dagens läge finns det ingen historik av 
dokumentändringar som görs. Detta påverkar 
riktigheten i dokumenten.146 

M11 Riktigheten i informationen värnas 
också, då det är viktigt att inte 
informationen ändras oavsiktligt 
eller felaktigt. 

Problem uppstår när versionshistorik för 
säljsupportens Excel-specifikationer 
saknas.147 
”Vi måste vara noggranna med att viktig 
information, kundunik information, be-
handlas på ett bra sätt”148 
”Man ska ha tillgång till det man behöver, 
mer ska man inte ha.”149 
Det finns tre sekretessnivåer vad gäller 
information: publikt, internt och sekretess-
belagt material.150 
”De bakomliggande kalkylerna vill jag inte 
alltid att säljarna ska kunna se.”151 

M12 Sekretessen i information är inte det 
viktigaste, även om det anses viktigt 
att skydda affärskalkyler och kunds 
uppgifter. 

”Det klart man inte vill få ut information om 
vad truckarna kostar och den biten, den vill 
man helst inte få ut. Men samtidigt är det så 
att det är kortsiktig information och på ett år 
är situationen annorlunda.”152 
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”Givetvis är det känslig information men 
inget som Linde skulle stå och falla med.”153 

  

”Det känns inte som vi har så jättemycket 
företagshemligheter – det är ju inte som vi är 
Bofors eller så. Det är inte så stort behov av 
sekretess. ”154 
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5  Analys 
Nedan analyseras empiri-avsnittet för att komma fram till riktlinjer för IS-policyutformande. 

5.1 Lagar 
Det kan vara aktuellt beroende på vad ett företag sysslar med att hänvisa till och implementera 
riktlinjer för hur kraven som en viss lag ställer ska uppfyllas. Ta PUL155 som exempel. Alla 
företag hanterar sina egna anställdas eller kunders uppgifter på något sätt och måste säker-
ställa att det görs i överensstämmelse med gällande lag. Det är viktigt att ha kunskap om vilka 
lagar som påverkar företaget, dessa kan identifieras genom att exempelvis använda riskanalys. 
På LMH löstes hänvisningen till relevanta lagar genom att referera till de policydokument 
dessa förekom i. Den utformade IS-policyn bör ta hänsyn till aktuell lagstiftning för att aktuell 
lagstiftning i alla avseenden efterlevs. 
 

Riktlinje: Poängtera aktuell lagstiftning i relevant omfattning 

5.2 Kultur 
Kultur, normer och värderingar syftar till att säkerställa att den utformade IS-policyn kommer 
fungera på företaget och tas emot väl av användarna. Att få en indikation på hur användarna 
kommer reagera på policyn görs lättast genom att involvera representanter i arbetet, antingen i 
projektgruppen men kanske ännu hellre bara i en testfas i slutet av formuleringsprocessen. 
Dessa representanter bör känna verksamheten med dess anställda och ha varit med en längre 
tid för att verkligen ha den rätta fingertoppskänslan och korrekt representera de anställdas 
normer och värderingar. Detta saknade vi i fallstudien där vi bara pratade med ledningen, och 
även om dessa personer återgett rådande företagsförhållanden på ett bra sätt så hade vi, om vi 
därutöver intervjuat exempelvis en servicetekniker, kunnat pröva policyn på ett annat sätt. 
Alltså rekommenderar vi att IS-policyprocessen i någon fas involverar vanliga användare. 
 

Riktlinje: Användarmedverkan 
 
Trots detta upptäckte vi under arbetets gång att det allmänna förhållningssätt som var tänkt 
skulle gälla, att man ville bygga säkerhetsarbetet på tillit istället för regelstyrning, rimmar illa 
med de planerade förändringarna av systemen. En policy kan ses som en överenskommelse 
om vad som gäller mellan ledning och anställda. Det blir problem om det finns regleringar i 
systemet som inte finns beskrivna i policyn eller står i motsats till det policyn föreskriver. I 
första hand kan användarna uppfatta policyinnehållet som krångligt och detta kan då på sikt 
leda till att undergräva förtroendet för policyn. Detta kan ske om exempelvis IT-teknikern tar 
egna högst godtyckliga beslut eller endast lyssnar till IS-ansvarig när det gäller att spärra vissa 
webbsidor, och detta inte reflekteras i policyn. Begränsningar är förhoppningsvis väl-
grundade, men det är viktigt att ta hänsyn till de potentiellt negativa bieffekterna av dessa, att 
målet ”nöjd personal” kan försämras. Problemet med regler, policies och instruktioner är att 
användare ofta är medvetna om dessa men att de ändå inte följer dem156. Existerande före-
skrifter ska vara moraliskt acceptabla och önskvärda för att användarna ska känna ett ansvar 
att följa dem157. Policyansvariga bör alltså inte ställa krav eller begränsa de anställda utanför 
den givna policyramen, för att minimera problemen. K1 pekar på problemet att ledningen inte 
ser behörighetsspärrarna i systemet (I5, I8)  som en form av regler, de ser tydligen bara det 
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som påtalas i policyn. En policyföreskrift lämnar upp till användaren att besluta hur denne ska 
agera för att tillfredsställa säkerheten, men att det kan uppstå situationer där användaren inte 
har något val utan är tvingad att agera på ett visst sätt. Det är svårt att motivera varför detta 
sätt är att föredra. Åtgärder för policybrott kan efter en tid leda till att de anställda intar en 
fatalistisk158 inställning – "det spelar ingen roll vad jag gör, jag blir straffad ändå". Om led-
ningen tolererar en viss grad av missbruk eller felhantering så har den anställde större frihet 
att ta egna beslut och de anställda känner ett större ansvar att agera i överensstämmelse med 
policyn, vilket leder till högre grad av måluppfyllelse.  
 

Riktlinjer: Mindre rigorös och mindre styrande 
      Undvik överreglering 

 

5.3 Struktur 

5.3.1 Specialisering 

Vid ett försök att karakterisera organisationen Linde Material Handling AB kan sägas att 
företaget kännetecknas av en horisontell specialisering, med anställda som kan indelas i olika 
yrkesgrupper, till exempel säljare, servicetekniker eller ekonomer. Vad gäller den vertikala 
specialiseringen anser vi den vara relativt platt, med bara fyra chefsnivåer på hela Sverige-
organisationen159. Detta anser vi är en bra grund för att avgöra om det finns behov av att 
utforma specifika områdespolicies för de olika grupperna, hoten mot den typ av in-
formationen som säljarna hanterar på sina bärbara datorer kan vara av sådan vikt att de 
behöver omfattas av en speciell policy medan de övriga grupperna delar en gemensam policy. 
Ju större skillnad det är mellan grupperna och dess arbetsuppgifter desto svårare är det att ha 
en policy som ska gälla alla anställda. 
 

Riktlinjer: Uppdelning i delpolicies 
 
Anledningen till att vi inte tog upp den del av policyn som omfattar IT-administrationen är 
dels att det var en medveten avgränsning i vårt uppdrag (se empiri K2 och M6), dels att det 
redan behandlats i Tysklandspolicyn. Best-practice lär oss att det finns olika nivåer av 
policies, och i vårt fall hamnade vi på en lägre nivå eftersom företaget redan hade över-
gripande områdespolicies, även om den inte användes i särskilt hög grad. De var mest 
intresserade av en gemensam system- & områdespolicy för de anställda på företaget, inte en 
systemadministratörspolicy eller en övergripande programnivåpolicy som också saknades. 
Det finns inget självändamål med att ha full koll på best-practice. Dock är grundtanken med 
en indelning i nivåer eller detaljrikedom bra, att policyn uttrycker ledningens stöd för 
säkerhetsarbetet i den högra nivån, till mer detaljerade riktlinjer för att exempelvis logga in på 
det interna nätverket och de risker som förknippas med detta i den lägre detaljerade nivån. 
Detta att välja omfattning för policyarbetet är jätteviktigt så man har klart för sig vad det är 
tänkt att man ska arbeta med. 
 

Riktlinje: Förankring i beslutande organ 
 
Vår policy kombinerar egenskaperna från system-, områdes-, programnivå- och 
ramverksnivåpolicy och är bred i omfattning. Om organisationen hade varit mer hierarkisk 
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hade det varit aktuellt att använda sig av de olika delpolicynivåerna med olika detaljnivåer på 
ett annat sätt. Fallstudien visade att företagets syn på säkerhet var på användarnivå och inte på 
den högre nivå som exempelvis kännetecknas av program- & och ramverksnivån.  
 
Informationssäkerheten på företaget är till en del specialiserat. Alla anställda använder mer 
eller mindre samma internetuppkoppling, e-postprogram och intranät, men där några service-
tekniker använder bärbara datorer med diagnostikprogram program så använder andra 
stationära datorer med administrativa program. Väldigt lite är formaliserat kring rutiner och 
användning av datorer på företaget. Fram tills vi gjorde pilotpolicyn fanns praktiskt taget inga 
dokument alls som anvisade hur informationssäkerhet skulle beaktas. Alla datacentraler och 
servrar är belägna i Örebro och besluten kring informationssäkerheten är centraliserade kring 
IS-ansvarige på företaget. IT-teknikern160 har ingen beslutsrätt och på grund av den tekniska 
uppbyggnaden senare år från liten till större organisation går allt numera genom Örebro, 
vilket medför att besluten påverkar hela Sverige-organisationen. Exempelvis så ansvarade IT-
chefen i pilotpolicyn för alla uppdateringar rättigheter av behörighet till intranätet, vilket visar 
på en hög grad av centralisering.  
 
I en så relativt liten organisation som denna behöver ledningen inte explicit uttrycka sina 
intentioner i en policy för en väldigt liten IT-avdelning, de kan förmedla detta på annat sätt. 
Kommunikation mellan IT-avdelning och ledning kan ske internt genom möten och annan 
direktkontakt. IT-administrationen behöver inte ha en IT-säkerhetspolicy då de kan härleda 
nödvändiga åtgärder utifrån säkerhetsmål och organisationsmål. Det är dock viktigt att dess 
arbete dokumenteras kontinuerligt, för att möjliggöra skapandet av en framtida policy för IT-
avdelningen, en policy på program-ramverksnivå, då behov av sådan uppstår. 
 

 Förutsättningar: Medelstor matrisorganisation med 100-300 anställda 
Relativt liten IT-användning i verksamheten 
Liten eller icke existerande IT-avdelning 

  Ingen tidigare informationssäkerhetspolicy 

5.3.2 Centralisering 

Vi tror att en övergripande IS-policy är omöjlig att upprätthålla utan en viss form av 
centralisering i organisationen. För att man ska förvänta sig att policyn ska efterlevas i någon 
mån så behövs en viss grad av centralisering, en beslutsordning där anställda förväntas följa 
vissa regler eller instruktioner i sitt arbete. LMH passar in på denna beskrivning, dock lämnas 
det öppet för respektive regionschef att göra kompletteringar i samråd med ledningen. 
 
Det är tydligt att företaget har valt att centralisera alla informationsresurser till huvudkontoret 
i Örebro eftersom säljare, servicetekniker och regionkontoren jobbar mot en gemensam data-
bas med ett virtuellt nätverk. LMH använder sig av informationscentralisering vilket leder till 
en bättre översikt över informationen i verksamheten. Det kan då förefalla naturligt att en 
policy för ett sådant system även uppstår på den plats systemet är centraliserat till. I fallet 
LMH kan det uppstå en situation när regionkontoren blir missnöjda med en centralt beslutad 
policy. 
 
Då flertalet företag uppfyller den nödvändiga grad av centralisering för att implementera våra 
riktlinjer ser vi ingen anledning att specificera detta till en uttalad förutsättning, även om så 
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kunnat ske. Det är bara väldigt gravt decentraliserade organisationer som kan möta problem 
med dessa, och flertalet av dessa är inte företag och omfattas därmed inte av dessa riktlinjer. 

5.3.3 Formalisering 

LMH kan betecknas vara informellt i vissa avseenden såsom informella beslutsvägar, men 
också formellt så till vida att nyanställda får läsa personalpärmen med detaljerade in-
struktioner. De olika delpolicies som återfinns i Personalhandboken innehåller rubriker såsom 
Syfte, Roller & Omfattning och har drag av att följa rekommendationerna för utformning av 
policies enligt best-practice men i nedbantad form. Avsnittet ”Introduktion För Nyanställd” 
uppvisar däremot en ad-hoc-mässig utformning. Det kan konstateras att de policies som redan 
finns i organisationen inte återspeglar andan i det IT-ansvarige sa: ”Egentligen ska man kunna 
skriva en policy som bara är baserat på sunt förnuft” 161. Både antalet policies och omfatt-
ningen av alla policydokument, uppåt hundra sidor text, antyder att organisationen är i vissa 
avseenden formaliserad. 
 
 Förutsättning: En platt organisation med informella kommunikations- och beslutsvägar 
 
Vid utformningen av policy bör därför tas hänsyn till de policies som eventuellt redan finns i 
företaget och försöka göra en prioritering av det viktigaste inom varje policyområde och att se 
till att viktiga föreskrifter inte dränks i stora mängder dokument. 
 

Riktlinje: Undvika policykrock 

5.3.4 Vem skriver policyn? 

Det kan vara fördelaktigt att involvera en eller flera anställda från olika avdelningar i 
organisationen i arbetet med att utforma policyn. Vi saknade det, då vi av resursmässiga skäl 
intagit ett ledningsperspektiv, och tror att det kunnat bidra med nyttig feedback i processen. 
Som tidigare nämnts är det av vikt att förutom att ha med användare i gruppen även ha med 
en representant från ledningen. Denne bör vara involverad eftersom denne kan bidra med mål 
som policyn i slutändan ska uppfylla, dock är det inte nödvändigt att denna person leder 
arbetet. Beroende på hur stor användarmedverkan som behövs, eller är önskvärd, kan gruppen 
bestå till största delen av normala användare. Teknisk expertis, antingen intern eller externa 
konsulter, bör finnas med för att bidra med kunskap om hur de tekniska systemen kan/bör 
förändras, samt vilka risker och hot som föreligger med olika tekniska lösningar och om 
implementering eller användning av dessa bör tas upp i policyn. En ”normalanvändare” bör 
som minimum finnas med för att kontrollera att policyn är förståelig och ”lättfattlig”. 
 

Riktlinje: Användarmedverkan 

5.3.5 Hur ska policyn se ut? 

Minimalism präglar både arbetet med policyn på företaget och detta arbete med riktlinjer. 
Från företagets sida uttryckte de en önskan om en lätthanterlig policy med begränsat omfång, 
i motsats till deras komplexa och rigida gamla policy från moderföretaget. Just detta var 
speciellt tydligt att en tekniskt skriven, rigorös policy aldrig kommer att användas i verk-
samheten och innebär bara merarbete och förvirring. Detta går även i linje med vår upp-
fattning om att det resultat best-practice utmynnar i är omfattande och krångligt. 
 

Riktlinje: Mindre omfattning 
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5.4 Informationssäkerhet 
De säkerhetsmål och organisationsmål bör analyseras och ordnas inbördes. Alla säkerhetsmål 
ska bidra till att uppfylla mer generella säkerhetsmål som i sin tur ska bidra till att uppfylla 
organisationsmålen. 
 

Riktlinje: IS-målbedömning 
 

5.4.1 Tillgänglighet 

Angående de behörighetsspärrar som finns i systemet, se I1,I2, kan problem uppstå vid ut-
nyttjande av dessa i verksamheten om användare känner sig orättvist behandlade162. Detta 
måste ställas mot målet M11 att behålla riktigheten hos informationen. Det påpekas att an-
vändare som varit delaktiga i systemutvecklingen till större del positivt inställda till 
systemet163. K3 antyder att ledningen har förtroende för sina anställda, men samtidigt omges 
de av regler och behörighetsspärrar vilket kan tyckas vara en motsägelse. 
 

Riktlinje: Användarmedverkan 
 

5.4.2 Riktighet 

Angående LMH:s uttryckta lönsamhetsmål är vi av den uppfattningen att det största hotet mot 
detta mål inte är andra konkurrerande företag, utan i vilken grad de anställda på det egna 
företaget har tillgång till relevant och riktig information. Detta relaterar till mål M7 och M8. 

5.4.3 Sekretess 

Vad gäller kund och kunds uppgifter var det enligt LMH viktigt att skydda denna information. 
I pilotpolicyn uttrycktes inte detta på något nämnvärt sätt, eftersom det var en begränsad 
policy, men det kan vara en god idé att kontrollera att detta verkligen efterlevs i en policy. 
I övrigt är det viktigt att information som relaterar till externa kontakter tex. underleverantörer 
eller samarbetspartners som kontrakt eller överenskommelser inte riskerar läcka ut. Företagets 
egen information skulle inte orsaka stor skada om den läckte ut. Därav är sekretessmålet lägst 
prioriterat. Om däremot sekretessmålet hade varit högre prioriterat hade det varit av vikt att 
klassificera den information som skulle vara sekretessbelagd. 
 

Riktlinje: Informationsklassificering 
 

5.4.4 Säkerhetsmedvetenhet 

Policyn ska vara en stödfunktion för utbildningen, liksom i företaget i stort, avseende att den 
ska vara lättförståelig och kunna förstås av användarna. Alltför mycket tid får inte gå åt till att 
läsa en komplex policy. 
 

Riktlinje: Lättförståelig & lättåtkomlig 
 
 
                                                 
162 Ibid s 87. 
163 Axelsson & Goldkulh, 1988, s 88 
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6 Slutsats 
Följande är några förutsättningar vi tror är viktiga att ta hänsyn till för att kunna tillgodo-
göra sig nedanstående riktlinjer. Riktlinjerna utgör en sammanfattning av det som diskuterats 
under analysen ovan. 

6.1 Förutsättningar 
Företag som kan tänkas använda nedanstående riktlinjer karakteriseras enligt följande be-
skrivning. 

• medelstor matrisorganisation med 100-300 anställda 
• relativt liten IT-användning i verksamheten 
• liten eller icke existerande IT-avdelning 
• ingen tidigare informationssäkerhetspolicy 
• en relativt platt organisation med informella kommunikations- och beslutsvägar 

 

6.2 Riktlinjer 
Policyn ska utformas med följande i åtanke: 
 

• Utforma minimalistiskt 
Policyn bör vara enkel, de föreskrifter och sidor som finns bör vara få till antalet och 
endast omfatta det absolut viktigaste. 
 

o Lättförståelig & lättåtkomlig 
IS-policyn ska vara lättförståelig och skriven på ett språk som målgruppen kan 
förstå, utan onödigt tekniskt eller akademiskt språk. 

 
o Mindre rigorös och mindre styrande 

IS-policyn ska reglera så få områden som möjligt, där bara de mest prioriterade 
bör få utrymme. Detta för att inte de viktigaste delarna ska komma bort. 
 

o Mindre omfattning 
IS-policyn ska ha en begränsad omfattning vad gäller både textmängd och 
sidantal. ”Less is more” 
 

o Undvik överreglering 
Utformningen av IS-policy bör därför tas hänsyn till de policies som redan 
finns i företaget, för att inte överreglera verksamheten. 
 

� Poängtera aktuell lagstiftning i relevant omfattning 
Om det finns risk för att en viss lag inte efterlevs, p.g.a. av okunskap 
eller ignorans, bör detta prioriteras i policyn.  

 
• Tillgodose användaracceptans 

Policyns innehåll ska inte uppfattas som kränkande eller alltför omständligt av de 
anställda. 
 

o Användarmedverkan 
Vid utformning av IS-policy bör målgruppen ha tillfälle att vara med att 
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påverka dess utformning och innehåll. Detta hör samman med graden av 
användaracceptans vid senare implementering.  

 
• Formulera och ordna mål 

Det är viktigt att se till att de säkerhetsmål som finns i verksamheten hjälper till att 
uppfylla de mer generella organisatoriska målen. 
 

o Undvika policykrock 
Olika policies får inte säga emot varandra eller innehåller mål som ej är 
kompatibla. 
 

o IS-målbedömning 
En bedömning av vilka informationssäkerhetsområden som är viktigast – 
rangordning av begreppen sekretess, tillgänglighet och riktighet – avseende 
informationstillgångarna. 
 

� Informationsklassificering 
Om informationssäkerhetsområdet sekretess är viktigt, gör 
informationsklassificering 

 
• Förankring i beslutande organ 

Säkerhetsarbetet bör vara förankrat i ledningen. 
 

• Uppdelning i delpolicies 
Det kan vara aktuellt med olika delpolicies för olika delar av verksamheten 
om dessa skiljer sig märkbart åt. 
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7 Diskussion 

7.1 Egna reflektioner 
Det har varit lärorikt och utmanande att fördjupa sig kring informationssäkerhetspolicies. 
Dock känner vi att det nog hade underlättat om vi haft någon tidigare erfarenhet av det hela – 
det blev ganska omfattande och emellanåt tungt. 

7.2 Vidare forskning 
För att bättre säkerställa att riktlinjerna är väl fungerande och användarvänliga kan våra rikt-
linjer testas i en separat undersökning. Detta kan vara ett lämpligt uppsatsämne för framtida c-
kursstudenter. 
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9 Bilagor 

9.1 Transkribering 1 
 
Transkribering 2006-11-22 Servicemarknadschef Bengt Alestig kl. 09:00 
 
Kan du berätta lite om Linde? (2.20) 
Det ägs av ett tyskt bolag och ägs av Linde Material Handling AG säte i Tyskland. Linde är 
världens näst största trucktillverkare. Det finns en som är större och det är Toyota som äger 
GT. Vi är två och sen är det jättehopp till tredje största. Det är egentligen 2 stora koncerner. 
I denna lindegruppen ingår det även två andra truckfabrikat, den ena heter STILL och den 
andra OM.  
 
Linde är en premiumprodukt, man kan jämföra med en Audio eller Mercedes, så vi behöver 
sällan berätta att det är en bra truck vi har. Utan det är mer att förklara och motivera den, det 
kanske är en något mer avancerad och dyrare truck än vad kunden tänkt men att det är bäst för 
kundens företag i längden. Det är tacksamt att sälja in den. Då det är stenhård konkurrens och 
det bara är pris som gäller så har vi det lite jobbigt ibland.  
 
Lever ni då på kvalitet? (4.11) 
Vi har inte större marginal på våra truckar än andra företag. Utan det gäller att sälja in vår 
produkt till rätt typ av kunder. Ju mer timmar man använder trucken, ju fler drifttimmar man 
kör, desto mer nytta får man av en Linde-truck. Trucken är alltså billigare i drift, den håller 
längre, har lägre underhållskostnad, längre serviceintervaller och går inte sönder lika ofta som 
andra märken. Det är det vi försöker förklara. Sen är det stenhårt så priserna måste ligga rätt 
så det finns men det är inte att vi är dyrast, men däremot går det hitta billigare asiatiska och 
japanska truckar. Vi säljer när (vi)kunden vill ha en pålitlig produkt. 
 
I Sverige är vi 260 anställda. Ungefär 160 servicetekniker, mobila servicetekniker av dem 
jobbar 145 i detta företag, sen har vi återförsäljare i Örnsköldsvik på 15 anställda som är 
tekniker. Företaget heter Nord truck. 
 
Jag är ansvarig för service och reservdelar, service marknaden. 
 
Säljer ni bara eller leasar ni även ut truckar? (6.16) 
Ungefär 40 % av de nya truckar som produceras går ut av någon form av hyres eller ränta, 
någon sån funktion. Leasing är inte alls så vanligt för det är en finansieringsform där man 
säljer service separat, men det händer det också. Vanligen hyr kunden en truck inklusive 
service, reservdelar och reparationer då kunden betalar en fast summa varje månad på ett 5-
årsavtal. Då vet kunden vad det kostar och vi är garanterade intäkter på den trucken i fem år. 
Det är bra både för oss och kunden. Det är modernt att outsourca nuförtiden, man håller sig 
till kärnverksamheten. Kunden hela truckparken, säljer truckarna till oss, vi hyr dem tillbaka 
och rationaliserar och sätter in nya truckar. 
 
Händer det att ni server andra truckar? (7.30) 
Detta sker väldigt ofta och vi har den kompetensen.  
 
Vilken är din roll? (7.46) 
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Jag är servicemarknadschef och företaget är uppbyggt som en matrisorganisation. Vi har 5 
självständiga regioner, varav Nord truck är en av dem. De övriga fyra har en fjärdedel av 
Linde Material Handling. De är direkt resultat- och personalansvariga. För min del är jag mer 
produktchef så jag är inte direkt ansvarig för alla service tekniker utan för centrala funktioner, 
reservdelar är en sån funktion. Jag är ansvarig för hela affären som gäller service.  
 
Bengt visar oss hur en matris organisation ser ut (8.38) 
En ansvarig regionchef för mitt, syd, ost och väst för varje region. Han i sin tur svarar direkt 
till VD. De jobbar för att få in årets resultat och måste prestera det vi åtagit oss varje år. Sen 
ska de göra allt de kan för att inte förstöra verksamheten för nästa år. Man jobbar på kort och 
medellång sikt. 
Det finns en servicechef för varje region. Servicechefen är underställd regionchefen.  Så i sin 
tur rapporterar servicechefen till regionchefen som i sin tur rapporterar till VD. 
 
Servicechef, marknadschef och ekonomichef och VD är ledningsgruppen.  
 
Hur går det med beslutsarbete, t.ex. förändringsarbete? (13.20) 
Om VD kommer på en ljus idé så är sannolikheten att den först tas upp i ledningsgruppen och 
vi bestämmer hur vi ska gå vidare. Sen tas detta upp i regionmötena och ytterligare förankra 
och jobba vidare på. Vi vill vara snabba beslutsmässigt. 
  
Det som är intressant är att vi är dåliga på just IT sidan. För ta oss på service så arbetar vi med 
arbetsorder i pappersform idag. Det törs man knappt tänka på och är inte bra i alla fall. Vi har 
tillsammans med Jonas på ekonomi och med andra personer, ska vi försöka komma vidare. Vi 
har skissat på vilka system vi saknar eller vad vi behöver göra förbättringar. Vi har tagit 
kontakt med 4 stora IT företag och vi ska inom dem närmaste veckorna bestämma oss för vem 
som ska göra en förstudie på oss för att se att vi kan komma vidare.   
Då är det här väldigt intressant med IT – strategi, dels med tillgänglighet inne i systemet. Vi 
öppnar VPN-klienter, gsm-korten och det kan vi inte göra utan att ha låst systemet, då man 
har klara grupper vad man tillhör och vilka åtkomster man ska ha. Detta saknas nu. 
 
(16.28) 
Vi är väldigt kundfokuserade och då åker vi mycket hellre ut och gör affärer, säljer truckar 
och service än att börja sitta vid IT system. Det är lätt vi halkar efter på den delen och där 
behöver vi assistans. Då kan ni göra mycket nytta här. 
 
Känner du till IT policyn? (17.30) 
Den har jag aldrig sett och känner inte till. 
 
Är svenska organisationen självständig? (18.06) 
Ja det är vi och vi är ett dotterbolag med eget affärers system. Vi har mycket rapportering till 
Tyskland. Men så länge vi presterar som vi ska så är vi ganska oberörda, vilket vi har gjort 
hittills. 
Stockholm, Göteborg och Malmö är regionkontor och på varje ställen finns det kontor och 
verkstad. På varje ställe är det ett truckföretag. 
 
Har ni produktion här?  (19.29) 
Nej det har vi inte utan det som tillverkas görs i Tyskland, England, Kina, USA och 
Frankrike. Kina är då mest för asiatiska marknaden. 
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Truckarna kommer hit och så långt som det är möjligt så säljer vi standardprodukt. På svenska 
marknaden har vi andra krav än vi har ute i Europa. Vad gäller förarergonomi, ljudnivåer, 
vilken stol man ska sitta i och ställbar ratt. Vi har en sån där utrustningsverkstad  där vi har ett 
antal options där vi bygger in i våra truckar. (antar att man modifierar trucken (20.46). 
Reparations delen är väldigt liten här utan här är nästan bara nyproduktion. Specialanpassade 
truck modeller byggs speciellt för pappersbruk. Det innebär att vi köper in en 
halvtruck(chassi), sen bygger vi med specialhytt, annan typ av mast. 
De flesta service jobben gör man ute hos kunden och man fraktar aldrig trucken till en 
verkstad. Då måste det vara ett motor ras eller hydrostat som gått sönder. Ca 98-99 % av alla 
jobb sker ute hos kunden. 
 
Fraktas det känslig information på datorn, när service jobben sker? (22.16) 
Tror inte det men det varierar. Det ska inte ligga massa information lokalt utan det ska bara 
vara en arbetsstation så arbetar man mot en server.  
 
Har du uppfattning vilka informationstillgångar som finns inom din omgivning? (23.18) 
Ja, jag har suttit ner med Mikael och gått igenom med de olika mapparna på servern. Där fick 
man reda på vad serviceteknikerna har tillång till och vad eller inte. Det har alltså skett en 
inventering. 
 
Ni har alltså en klassificering av informationen? (23.52) 
Antingen har man ingen tillgång eller så kan man gå in och titta men inte ändra. Den tredje är 
att man ska kunna ändra. Om man ser det till rent internt överhuvudtaget, så är det våran egen 
server och vi kommer bara åt det. Om man ser till publikt att alla våra anställda får tillgång till 
informationen. 
Det jag känner mest akuta för service är att tydliggöra tillång i datasystemet, vem har tillgång 
till vad. Vi vill ju inte att alla anställda ska gå in och läsa alla priser t.ex. Viktig information 
ska bara kunnas ändras av fåtal personer. 
 
Alla anställda här på kontoret kan komma åt informationen, det finns inte ytterligare 
säkerhetsmekanismer? (26.20) 
Alla anställda här kan inte se all information, så det finns olika nivåer.  Så är teknikerna ute, 
dem som har den här VPN-klienten dem kan ju då komma in och se det som ligger kodat för 
servicetekniker. Alla regioner är uppkopplade mot servern här i Örebro och all information 
finns centraliserade här. 
 
Är det Mikael som är säkerhetsansvarig för Linde Sverige? (27.26) 
Det får man väl säga det är men det är Jonas Hellnemo som är ekonomichef och administra-
tivchef. Mikael lyder då egentligen Jonas och rapporterar till han.  Mikael är mera en 
systemadministratör.  
 
Kommer detta att förändras i takt med säkerhets utvecklingsarbete? (28.03) 
Jo, men Jonas är ytters ansvarig för all information och hela IT biten. 
 
Det som är intressant för service del är att varje tekniker har en service laptop. Det måste man 
ha då man har felsökningsprogram och serviceprogram o.s.v. Då går inte att reparera en truck 
utan koppla upp datorn och plugga läsa av fel koden. Där har vi inte heller någon bra strategi 
på om vi ska köpa. Jag skulle gärna köpa tjänsten av ett bolag som säger ni är garanterad oss 
att datorerna håller en viss standard, dem klarar dem program vi har. Vi byter ut dem allt ef-
tersom och vi betalar en fast summa per månad (Outsource konceptet). Som just nu köper vi 
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datorer och byter ut dem allt eftersom. Mikael sköter den praktiska delen, d.v.s. gör alla upp-
dateringar och gör bedömningen. Teknikern kommer och säger att datorn är kass, den håller 
inte och fungerar inte. Det bedömer inte jag utan det får Mikael göra den bedömningen. Sen 
talar han med mig eller någon annan av de regionala servicecheferna och sen gör vi det bytet. 
Vi har en budget vi måste hålla oss i och så den inte överskrids. Att få till en strategi hur det 
ska fungera. 
 
Arbetar ni med standardprogram eller har ni speciella applikationer för just det här 
företaget som någon har utvecklat åt er? (29.52) 
Det är special utvecklade men informationen är givetvis skräddarsytt och hur den kan hante-
ras. Men rent programmässigt har jag dålig koll på det. Det är Lindes egna program i alla fall. 
För att kunna använda programmen krävs det att man får koder från Tyskland och löpande 
uppdateringar. Programmen släcks ner efter 6 månader om man inte får koder från Tyskland. 
 
Finns det centrala dokument som ni kunde ge oss? Ex. måldokument, organisationsmål 
(30.58) 
Det finns en del och affärsidén tycker jag är viktig, ser hur vi tänker. Den kan ni få. 
Sen har vi några policies idag och hur bra dem är idag är tveksamt. Det finns kvalitetspolicy 
och miljöpolicy men däremot ingen IT policy. Vi kan titta på vad vi kan få fram och sen finns 
det ett antal avdelningsspecifika mål men dem känns inte så angelägna i det här läget. Möjli-
gen att ge en bild på vad vi satsar på att utveckla så inte IT strategin inte motverkar utan 
stödjer sån process. Det kan jag plocka ut på service sidan.  
 
Jag kan muntligt ge er någonting om service och hur vi tänker. Vi vill byta ut det pappersba-
serade arbetsorder hanteringen. Mot att utnyttja vår befintliga Laptop och registrera in. Vi vill 
tanka informationen hit, ha en brandvägg i form av en person som går in och kontrollerar att 
informationen stämmer. Sen att man enkelt ska kunna överföra till fakturan och i förläng-
ning(33.32) vill slippa den kontrollen, då vi ser att informationen är så riktig och bra så det 
sker via automatik. Vi vill utveckla ett ordentligt service planering system för det är för 
mycket Excel-filer idag. Där varenda truck ligger inne på ett smidigt och bra sätt kunna 
plocka ut vilka truckar som ska servas nästa månad och enklare uppföljning än vi har idag. 
Däremot vet jag inte om det har med IT strategi att göra. Det är den två största målen på in-
formations sidan här hos oss och dator biten. Sen för att knyta, så mejlar vi mycket 
information idag och vi försöker ta bort varenda papper som finns. Ta service och drift infor-
mation, när det kommer en uppdatering från fabriken om att vi ska göra än förändring där 
eller ändra någonting där. Nu mera mejlar vi ut all information och tidigare fick man lunta 
papper. Då är det frågan hur detta ska hanteras på riktigt sätt t.ex. filhanteringsstrategi, hur ska 
det här mappas in,  vilka program ska användas och ska det vara Office paketet till varje da-
tor. Detta måste vi ha koll på naturligtvis. 
 
Det kommer in ett servicedokument från Tyskland och vem ska göra vad, i vilken ord-
ning de ska göra. (35.33) 
Det finns redan sådan processväg och det finns flödet in: 

• vem tar hand om information och vem översätter till svenska 
• vad ska översätta till svenska 
• hur skickar vi ut informationen 

Dit är det okej men sen. När vi skickar ut den från vår avdelning med service information. 
Hur ska en servicetekniker hantera den informationen? Det görs säkert på lika många sätt som 
är kunnig i det här. Någon är säkert väldigt snyggt, välordnat med mappar och en annan öpp-
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nar den inte. Han klickar och ser ut som det är öppet men inte läst det, mappsystem det är vik-
tigt.     
 
Hur är säkerheten idag bland anställd. Har de skrivit under säkerhetsklausul och finns 
det sådan avtal? (36.23)    
Nej, sånt existerar inte 
 
Behövs IT policy? (36.43) 
Ja, det tycker jag och det är jätteviktigt. 
 
Din syn på säkerhet? (36.54) 
Vi vill öka tillgänglighet men vi måste vara noggranna med att viktig information, kund unik 
information, behandlas på ett bra sätt. Säg att jag får ett bra erbjudande från BT och jag kan ju 
ta med mig alltihopa för jag har tillgång till nästan allt. Men en servicetekniker då, han ska 
bara ha det han behöver för att göra sitt jobb riktigt, riktigt bra. Han behöver inte ha tillgång 
till ett central avtal men det har han inte nu. Man ska ha tillgång till det man själv behöver för 
att göra sitt jobb så bra som möjligt, mer ska man inte ha. 
Här i huset finns det många funktioner som jobbar man på ekonomiavdelningen behöver man 
inte ha tillgång till service kontrakt t.ex. för dem jobbar aldrig med dem. 
 
Finns det åtkomst kontroller och behövs det? (38.17) 
Det där har vi inte riktigt koll på. Vi kanske har på flera ställen vältäckt och andra är det vid-
öppen. Jag vill gärna se i IT strategin om man kunde ha en bilaga med den här access 
rättigheterna. Vilka typer av tjänster har rättigheter till olika typer, datasystem. 
 
Tyskland IT policy säger att ni måste följa den! (38.52) 
Vi är ett helägt dotterbolag så säkert ska vi följa den här, det är intressant. Ni kanske kan 
plocka lite ur tysklands policyn som hjälp. 
 
Hur hanterar ni informationsläcker? Kan det spridas information utan det upptäckts 
utan du vet om det? (39.45) 
Det kan det säkert göra men vi litar på folk. 
 
Finns det åtgärdsplaner, disciplinära åtgärder om det upptäcks? (40.13) 
Nej det finns inga fastställda riktlinjer och det beror på fall till fall. 
 
Finns det idag säkerhetsåtgärder som du i ditt arbete kringgår för de är för rigorösa? 
(40.33) 
Nej det kan jag inte säga på IT sidan. Säkerhetsåtgärderna känns snarare för svaga än för star-
ka. 
 
Finns det processer dokumenterat? (41.00) 
Det finns inte mycket men del finns ritat i rena processchema och  flöden, dock väldigt lite. 
Dokumentation existerar men vet inte om ni har så mycket nytta av det. Jag tror att ni har mer 
nytta av affärsidén och den ska ni tänka på så ni förstår tänket 
  
Mikael och du har gått igenom informationen och gjort en inventering. (41.33) 
Det har vi gjort sen har vi inte kommit längre. Den dokumentet ska ni få ta del av. 
 
Hur har det klassificeras? Hur viktig informationen är eller tillgång? 



 50 

Bara tillgång. Om ni kikar i nätverket så har vi ett antal olika mappar för ekonomi, teknik, 
service, marknad osv. Sen har vi tittat på varje och nästan alla har egen eller gemensam. 
Gemensam är öppen och då har man tittat vilken tillgänglighet man har. 
 
Finns det uppföljning vem som har ändrats eller sköts det automatiskt? (42.30) 
Nej. Du menar vilka som har ändrat i dokumenten som ligger på servern. Det finns absolut 
ingen uppföljning men vi har backup naturligtvis. Men det borde väl gå att se vilka som gjort 
senaste ändring.  
För om jag har varit inne och tittat på en fil så borde man se när jag senast vart därinne och 
ändrat i filen. Det borde man i systemet se vem som också har gjort det, gissar jag utan att 
veta. Det får ni titta på. 
 
Jonas Hellnemo är administrativchef och ansvarar för all form av rapportering och ekonomi i 
IT ligger under han. 
 
Det finns inga riktlinjer idag för hur informationen ska användas? 
Det kan kopplas till åtkomsträttigheter tycker jag. 
 
Lagar för er specifika situation. Finns det såna? 
Det vet inte jag. 
 
Slutord 
Ni fick lite kött på benen hoppas jag. Jag plockar fram affärsidén och den här inventeringen. 
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9.2  Transkribering 2 
 
Transkribering Marknadschef Karl Johan Lindahl 061122 klockan 10:04 

 
Nåt som vi har pratat om sista tiden är vilken tillänglighet viss informations ska finnas internt. 
Vilken information säljarna kan få och så. Oftast blir det så på de flesta företag tror jag att 
man byggt upp en struktur där man samlar data och information i olika mappar. Det är sådant 
som behövs uppdateras med jämna mellan rum. Man skapar en struktur men allt eftersom och 
den grundtanken är oftast väldigt god för man byggt upp efter olika behöv och ändamål. Men 
efter antal år så har den degraderats på nått sätt. Därför skulle vi behöva en ny struktur och 
bygga om hur vi ska ha dem där mapparna och tillgänglighet. Det ligger som ett internt arbete 
men likaså där skulle det behövas hjälp. Oftast är arbetet som kräver ganska mycket tid och 
tanke som vi inte orkar sitta med varje dag. Det är sådan stödhjälp som vi behöver och så kan 
jag känna. Sen övergripande behöver alla företag ha en IT policy med säkerhet och allting. 
 
(2:10) Det pågår ett stort arbete för närvarande eller kommer att sättas igång och 
implementeras i sitt arbete både med affärssystem och MPS system. Jag tittar på ett 
offertsystem, för närvarande implementerar vi ett CRM-system så det är mycket sånt arbete 
som pågår för närvarande och det har varit ganska eftersökt (02.30). 
Då man ser hur företaget har vuxit så kan man förstå det för 6-7 år sen var Linde i Sverige 
förhållandevis ganska litet om man jämfört idag. Vi är idag 270 st. anställda så struktur och 
system måste anpassas efter verksamheten, det har inte riktigt hunnit med så det går att 
effektivisera otroligt mycket. 
 
Kommer det att bli organisatoriska förändringar?  (02.59) 
Ja det blir det, till viss del. 
 
Tänkte då mest på informationssäkerhetsbefattningar (3.10) 
Ja, det vet jag inte och inget som vi har pratat om. 
 
Jag är marknadschef, sitter idag och tittar på det här med CRM-system. Det är ett säljs 
stödsystem och den är implementerad nu men inte haft tidigare. Jag sitter och tittar på ett 
offertprogram som ska underlätta, idag är det väldigt mycket dubbelarbete som sker i huset. 
Säljaren gör en specifikation utifrån ett Excel-ark som han lämnar till en tjej som gör en offert 
som han i retur korrektur läser och gör eventuella ändringar. Det dokumentet genererar då en 
offert, skickas till kunden. Samma dokument om det blir order går till en säljsupport system 
som genererar åter igen nya dokument. Alltså allting sker manuellt och man knappar in igen 
så det är inte nått som finns i ett system som man bara ropar upp. Man har oftast information i 
Excel-ark.  
 
Finns det arket utskrivet och i pärmar? (5.19) 
Ja, oftast finns det utskrivet men det dokumentet finns i den här mapphierarkin. Däremot finns 
det inget artikelnummer som är lagrat i en databas. Skriver du in ett artikelnummer ploppar 
det upp med automatik upp en benämning, sånt finns inte nu utan allting måste man knappa in 
varje gång manuellt. Otroligt mycket mer arbete blir det då. 
 
En offertmodul som jag tittar på idag tänker jag basera på ungefär på samma sätt som en 
hemsida som bil tillverkare har. Så kan du bygga en bil och få en specifikation och du kan 
med tillval, tilläggutrustning och allting på fem minuter. Denna typ av offertmodul kommer 
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jag att bygga upp som säljaren har så kan det finnas bakomliggande tjänster som vi kan ha på 
säljsupport för att göra kalkyler och bakomliggande kalkyler som inte säljaren kan se. Detta 
kan då ligga som grund för andra beslut, internt eller gentemot våra tyska ägare. 
Det är ett ganska komplext program som behöver till men som kommer att underlätta otroligt 
mycket i ditt arbete. Det här har som sagt inte funnits tidigare utan man har jobbat med Excel-
ark hela tiden med offert, kalkyler, beställningar, leveranslistor och man lägger in för 
hand(manuellt) varje igång istället för att trycka på en knapp för att se vad som ligger.  
Normalt sett är man på andra företag så har man det uppbyggd i affärssystem kopplat mot ett 
MSP system, som är ett produktionsstyrnings system. Då finns det oftast i dem här i själva 
systemet. 
 
När ni köper in system, vad har ni för specifikation på dem? (7.32)        
Nej, sälj stödet var innan jag kom in det här. Det fattades ett beslut från i Tyskland och vi 
använder ett system som heter SKALA. Vissa andra dotterbolag inom Linde använder också 
SKALA. Huvudbolaget eller moderbolaget plus produktionsbolaget, i alla fall England 
använder SAP. Men vissa andra dotterbolag, precis som vi använder SKALA. Då har man 
säljets ut ett system som heter ASCENT. Detta passar bra med SKALA och SKALA skulle 
utvecklas vidare. SKALA skulle uppgraderas till ny version av SKALA men detta gick inte 
genomföra. Det projektet la ner i somras och här sitter vi med ett säljstöd system, som ska 
implementeras, som inte kommer att fungera fullt ut som det var tänkt. I det fanns det 
offertmodul, ordermodul och alla kopplade moduler som är kopplad till SKALA. Det kommer 
inte fungera nu och leva vidare inom Linde. Däremot sitter vi med SKALA och vi 
implementerar ASCENT. Det beslutet ligger kvar så vi kör vidare. Egentligen skulle vi ha 
utbildning på ASCENT redan i somras, men det har förskjutits på pga. av denna försening av 
uppgradering av SKALA. Vi har i alla fall fattat beslut om att köra vidare med ASCENT för 
att vi inte har nått säljstödsystem överhuvudtaget. Det blir det att säljstödsystemet kommer att 
fungera som ett säljstödsystem och säljarna kommer att kunna arbeta i det men vi kommer 
inte att kunna arbeta med det fullt ut. Vi kommer att kunna använda till att göra, selektera för 
utskick, telemarketing typ såna saker.  
 
(10.41)    
Men vi kommer inte att kunna använda dem med andra moduler som offertmoduler eller 
ordermoduler. Det är därför jag börjat tittat på ett annat system och tanken följer på att det 
finns ett system som är webbaserad t.ex. bygg din bil. Det är en sån variant jag tittar på idag 
och första varianten är då säljare, steg två kan då vara att lägga den på hemsidan för en kund 
att gå in och göra en specifikation. Sen ta med och skriva ut som lämnar det till en säljare. 
Vi är precis i stadiet och vi har träffat ett företag som vi samarbetat med förut på annat företag 
så jag har bollat tankar och idéer med dem. Dem behöver lite mer information för min sida för 
att göra en offert. Det som händer att vi blev fördröjda med implementeringen av 
säljstödsystemet, ASCENT, så har det här tagit fart nu under hösten med att vi behöver någon 
form av offert mall. Självklart behöver vi en offert mall men det har hänt så mycket, dels att 
vi har ökat volymerna och sen är vi en viss organisation där det finns vissa utsatta tjänster som 
blir dränkta av detta dubbelarbete. Man gör kalkyler, offerter, osv.  
Det skulle kunna reduceras, idag sitter 80 % av sin tid och gör såna här saker, till 10-20 %. Då 
skulle man skapa tid för annat. 
 
Är det säljare du ansvarar för? (12.51) 
Nja, vi är egentligen organiserade i en liten matris organisation. Jag sitter som marknadschef, 
övergripande. Men sen under VD och indirekt sitter även regionchefer men dem har det 
personella ansvaret för säljarna, i dagliga ansvaret för sitt säljarresultat för regionen. 
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Men du är lite på coachingbasis. (13.35) 
Ja och även som Bengt mot servicetekniker. Bengt har alltid suttit som service chef, men har 
också suttit som ansvarig för region Mitt och för produktionen. Men samma sätt som han 
sitter mot servicetekniker så sitter jag mot säljsidan. 
 
Vad är det för flöden av information i ditt arbete? (14.09)    
Det som har kommit upp under den här tiden som jag har suttit med det här, man lär sig varje 
dag eftersom jag bara varit här knappt ett år. Vi har ett Excel-blad som säljarna gör sin grund 
mall för att ta fram en offert. Då ska han ange vad det är för typ av truck och en massa 
parametrar som ska finnas med. Dels vad det är för truck, typ av stativ, typ av hjul, etc. Kort 
och gott en massa olika komponenter som byggs ihop. Det gör ju det att det kan bli fel på 
vägen och det är vad jag har upptäckt. Vi har en säljsupport avdelning som oftast får dem här 
Excel-bladen, specifikationen, från säljaren. Det kommer fram allt eftersom och det här går 
inte, vad menar säljaren. Vad menar säljaren egentligen? 
Oftast har säljarna på andra regioner en person som sitter där, i Stockholm, Göteborg eller i 
Malmö som gör offerter mot den säljaren. Då kan man undra sig för säljsupport här, de är 
experter inom Linde här i Sverige. Om de inte vet så vet de heller inte på regionen. Man kan 
undra hur sjutton de där offerterna ser ut som skickas ut till kunderna.  
 
Då skulle det behövas ett sånt här nytt system som kan upptäcka fel (16.05) 
Ja exakt. Har man en truck modell, säg en motvikt mellan 2-3 ton. Det kanske finns mellan 5-
6 modeller och två av modellerna så kan du ha fyra olika alternativ av stativ, styrhjul, 
stödhjul, etc. Det måste det företag som bygger upp det här systemet veta och det ska finnas i 
en databas som man kopplar. Då säljaren går in i programmet så är tanken den att det ska 
komma ruter hela tiden som man inte kan gå förbi. Man måste gå igenom alla steg så man kan 
inte glömma någonting. Det är tanken. 
Sen är det svensk utrustning som sätts på här och då får man också lägga in det separat. Man 
har en bas konfiguration och sen specialanpassar man den.  
Det är så inom truckvärlden, det vi levererar härifrån till kunder. Idag är det ungefär hälften 
som är standard och den andra hälften är någon form av special. Nu kan det vara så att den 
specialen är till mesta del känd. Det som inte är känt är mycket vi levererar till 
pappersindustrin och där är det mycket special, som anpassas mycket till kunden. Dom 
offerterna kan vara svåra men dom är så pass komplexa at de kan ligga utanför det här. 
Tanken med det här är att man ska få ett enkelt program som man kan ta fram offerter snabbt 
där man inte missar någonting. Detta sker dagligen hela tiden. Dem här komplexa offerterna 
mot vissa pappersföretag dem måste man i alla fall gå igenom i detalj.  
 
Det ni gör service avtal på dem samtidigt. (18.45)   
Men det är kopplat vid sidan om och det är oftast kanske enklare. Mer baserat vilken typ av 
service dem vill ha. 
Den här offertmodulen som jag tänkte bygga och grunden är att du gör en offert per truck. Det 
kan vara ett företag som frågar efter 16 truckar av olika modeller. Då får man baka in dem på 
ett sätt också. Dem flesta vill ju inte köpa trucken utom hyra eller leasa den och dem brukar 
oftast vara kopplat till ett serviceavtal.  Då kallar vi det inom branschen full ränta. Kunden får 
då en offert med ett pris per månad för trucken och då ingår allting. Ingår gör då 
trucken(kapitalkostnad), servicekostnad, batteri, däck och all sån slitage. Det enda som inte 
ingår i sånt avtal är skador orsakade av kunden själva. Det blir en vidareutveckling av den här 
offertmodulen och man vet om redan om från början att kunden vill ha leasingavtal med eller 
utan service. Har man fullservice får man lägga in dem parametrarna också. Det är något som 
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varit effektivitets skäl begränsat och vi har använt oss av Excel-format när vi räknat ut 
fullräntan, priserna till kunden. Detta kan man baka in i sånt här program också där man 
lägger in parametrar, vad kostar elmotviktstrucken (21.06) och om han vill ha full ränta.  
Programmet är inte enkelt för det är relativt komplext program för att allt ska hänga ihop hela 
vägen. 
 
Om ni beställer programmet, har ni säkerhetskrav då? T.ex. vissa personer inte får 
använda programmet (21.28) 
Nej så kommer jag inte begränsa. Säljsupport som sitter i detta hus, dem brukar oftast när det 
är större förfrågningar och då pratar vi oftast om fem eller fler truckar. Då brukar det krävas 
att vi gör kalkyler, det kan man alltid göra ändå. I sånt här program kan man alltid ha en 
bakomliggande kalkyl. Då brukar det alltid kräva kalkyler för att vi behöver gå tillbaks till 
fabriken för att få en form av stöd. De bakomliggande kalkylerna vill jag inte alltid att säljarna 
ska kunna se. Kanske programmet här ska för säljsupport, min och ledningens sida kunna ta 
fram en offert och se den bakomliggande kalkylen. 
Säljaren får ange en viss rabattsats på en prislista mot den kunden och går han över måste han 
fråga regionchefen. Går han över den måste han kanske prata med någon här, med mig eller 
VD. Den kalkylen vill jag lägga fram bakom och den måste det ligga säkerhet på.  
En säkerhet i offert mallen kan var det här med att säljaren inte kan ange 15 % rabatt, då 
måste han gå till regionchefen exempelvis och det är en form av säkerhetsfunktion i det. 
 
Om en konkurrent vet om hur ni kalkylerar offerter. (23.48) 
Nej egentligen är det inte den säkerheten. Det är också olika för företag till företag. Här hos 
oss är det inte normalt att säljaren inte känner till vilka priser vi köper in trucken för eller 
komponenterna som ingår i trucken, vilka rabatter som vi har här. 
Det är bra på ett sätt därför att säljaren vill sälja i vilket läge som helst. Vet man om att 
produkten kostar 10 kr men vi säljer den för 17 kr men man skulle kunna sälja den för 14 kr 
eller går ner till 13 kr. Till slut har man inga marginaler och det ställer till problem. Då är det 
bättre man för en dialog internt vart nånstans bör man diskutera med regionchefen, vart man 
ska diskutera dem frågorna. Men samtidigt är det alltid färskvara, jag har varit på andra 
företag där säljaren vetat om tillverkningskostnaderna, pålägg, etc. då kanske man vetat. Det 
kan skapa en affärsmässighet hos säljaren som inte finns hos andra. Det kan finnas fördelar 
och nackdelar  

• att man vet om varför man gör så här 
• varför vi har pålägg 
• varför vi räknar på det här sättet 

varför informationen sprids. Att säljarna går mellan olika konkurrenter, det är en nackdel i sig 
men man går inte mer än två ggr sen är man nästan bränd i branschen. Det är oftast färskvara 
och det ger inte så mycket. Vi har också säljare hos oss som kommer från konkurrenter. 
Konkurrensläget för ett års sen är helt annorlunda idag, det går så fort och det här med priser 
förändras mycket.  
 
Är prisinformationen viktigt att det inte läcker ut? T.ex. viktig information under 
längre period 
Det klart man inte vill få ut information om vad truckarna kostar och den biten, den vill man 
helst inte få ut. Men samtidigt är det så att det är kortsiktig information för ett år är situationen 
annorlunda. Det är vad jag har upplevt under det här året på Linde. Konkurrensen ökar hela 
tiden så här med rabatten, priser, hur du räknar förändras. Givetvis är det känslig information 
men inget som Linde skulle stå och falla med. 
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Finns det långsiktig information? 
Nej inte så och jag skulle inte påstå det. För varje affär är unik i sig och övrig information 
tveksamt. 
 
Mål, strategier och såna saker… 
Nej. 
 
Om ni planerar en expansion till är den informationen känslig? 
Det klart den är känslig och den vill man inte ska läcka ut. Samtidigt är vi ett led i Linde totalt 
sätt.  
 
Kan det är bolaget göra utan moderbolagets godkännande? 
Nej Linde i Sverige köpte upp sina återförsäljare Göteborg, Malmö och Stockholm för 2-3 år 
sen. Det är inget som gör utan godkännande från Tyskland. Vi har gått igenom ett ganska 
turbulent år, det händer mycket på Linde i Sverige och det har hänt extremt mycket på Linde i 
världen. För vi tillhör inte Linde egentligen utan vi som håller på med truckar i Linde, vi är 
sålda. Linde för oss är bara ett varumärke  idag.  
 
Vilka har ni sålts till? 
Vi tillhör en grupp som heter Keon Group. Det är så här att det är en långsiktig strategi för 
koncernledningen, Linde tidigare är börsbolag men bestod av två affärsområden, Linde gas 
och Material Hantering (Linde truckar). Vi var ungefär 50000 anställda och för några år sen 
ändrades loggan, vi har en vinröd färg. Den nya loggan kom för 1,5 år sen medan Linde Gas 
behöll den gamla, inte gamla med den blå färgen så redan där gjordes det en separation. 
Linde gas del la ett bud på ett engelsk gas företag i våras och sa samtidigt att vi skulle hoppa 
av Material Hanterings delen. Det blev klart i september och då blev affären klar. Linde Gas 
köpte BHC hette dem i England. Tillsammans med den enheten hade 50000 anställda. Dem 
köpte ett företag som var större än dem själva och idag är Linde gas störst i världen, 
industriell gas. Samtidigt sa dem att dem skulle sälja av material hanterings delen och det var 
det som skedde nu, i början av November. 
Förut var Linde ett bolag med två affärsenheter/divisioner och i somras skapade man ett eget 
Linde Material Handling AB med juridisk enhet. Det som skedde under hösten var att det 
bolaget ändrade man namn på till Keon Group så det är samma företag med annat namn. 
Keon Group består av Linde alltså Linde truckar och sen finns det även ett truckföretag som 
heter STILL, tredje truckfabrikat heter OM från Italien. Dessa företag ingår i Keon Group fast 
vi är konkurrenter. 
 
Men Keon Group såldes från Linde i början av november till två investmentbolag och dem 
heter Goldmanssucks och ett tyskt som heter KKR. Vi tillhör nu dem här investment bolagen. 
Om man går in på Lindes hemsida så är vi varumärket Linde, Linde är ju starkt och vi 
kommer förmodligen att finnas kvar på det sättet vi gör. T.ex. kommer vi aldrig marknadsföra 
Keon Group, det är bara ett paraplyföretag som äger Linde.  
 
Vilka konsekvenser har det? (34.23) 
Inga direkt förutom vi är mer självständiga idag. Förut så ingick vi i Linde där det kallas 
systerdivisionen som höll på med gas. Dem var alltid större än vad vi var, vilket fick följden 
dem fick mer resurser. Vi var ungefär lika lönsamma men i och med dem var större, 
koncernen hade mer fokus på att utveckla gas delen med tanke på det resultat som skett nu. 
Kan det vara så vi fick mindre resurser, det vet man inte. Inga nackdel utan fördelen att vi 
koncentrera oss mer renodlat på truckar. 
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Men Linde Material Handling är fortfarande för Tyskland. Företaget som sådant är att vi är 
20000 anställda i Keon Group som är jättestort företag. Målet är också att börs introducera 
Keon Group. 
 
Hur ser du på säkerhet inom ditt säkerhetsområde på företaget? 
Vi har ingen större säkerhet idag och det har med den här strukturen jag började med som vi 
har i vårt eget system, den här mapp hierarkin. Hur vi har strukturerat upp vad och hur 
informationen ska ligga, den behöver arbetas om. Det är mycket möjligt den skulle fungera, 
men efter ett antal år så förstör man strukturen eller genereras. Det läggs in information 
utanför, kors och tvärs. Man skulle behöva renodla den här mapp strukturen, som hur vi 
lägger in informationen idag och vem som ska ha tillgång idag. 
 
Under dig har du säljare här i Örebro. 
Inte bara här utan hela Sverige, alltså regioncheferna som jag basar över och VD. Säljsupport 
sitter här och under mig. 
 
Bengt sa att det har skett en inventering av dem här mappstrukturen. 
Ja exakt. Vi har en mapp som heter marknad och under marknad så finns det en mapp som 
heter egen och gemensam, under respektive finns det undermappar. Gemensam får alla 
tillgång till och egen är tillgängligt internt för cheferna och säljsupport. Jag vet inte hur det ser 
ut idag ärligt talat. Det var bara för någon vecka sen som vi sa, vi separerar. Säljarna får 
tillgång till gemensam. 
 
Är det sen uppdelat i skriv/läs rättigheter? 
Det vet jag ärligt inte.  
 
Ska det vara regelstyrt eller bygga på tillit? 
Jag är inte mycket för regelstyrning så utan mer på tillit.  
 
Företagskulturen.. 
Det vet jag inte men skulle gissa på regelstyrt. Men jag låter det vara osagt. 
Jag skulle hellre bygga det på tillit.  
 
Idag läggs offerter under mappen egen och där kommer säljarna in. Det är självklart säljarna 
ska ha tillgång till sin egen offert. Det kan ju vara så att en kund ringer och säger du jag tappat 
bort den, kan du göra en egen korrigering så kanske säljaren själv gör en korrigering på 
offerten. Med tanke på nya offertprogrammet då tänker jag också bygga in en säkerhet för det 
kan vara så, vi gör 3-5 offerter till en kund för att han hela tiden säger att han vill ha det också 
eller vill komplettera med det. Då bli det en nyversion av det och då ordern kommer då 
kanske det slutar med att han väljer version 3. Den är inte så vanlig och den följden kanske vi 
inte har 100 % koll på så där begås fel i huset, man gör fel i huset. Det blir felbeställning.  
Detta nya offertsystem och om man gör en offert nummer 1 så är det så att säljaren ska kunna 
göra den offerten. Idag är det en annan person som gör offerten till säljaren och sen får han 
korrektur läsa. Om man gör tillval eller korrigerar offerten så ska man kunna gå in i på den 
befintliga offerten. Gör man en ändring och sparar den så ska det med automatik bli offert 1.1 
eller nånting så ursprungs glöms inte bort. Säljaren där kan inte göra fel. 
 
Är det Excel-filer idag så de kan skrivas över? 
Ja det är det eller oftast så gör man offerter i ett Word-dokument men det kan begås såna fel 
och man inte gör en ny version av det. I det nya offertsystemet är det tänkt att man inte göra 
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ändringar i den befintliga och spara sen att man tror det är helt rätt. Sen när det blir 1.5 så 
säger kunden att jag bara fått accept för 1.3 av ekonomi avdelningen och då kan man ta den 
och trycka på order så generar den i sin tur vissa beställningar till fabrik tillsammans med dem 
dokument vi behöver. 
Det som gjorts förut är att det här dokumentet så har den gått till säljsupport. Säljsupport har 
gjort två dokument, en som ska ha som beställer trucken ifrån fabriken och en annan till 
utrusningsverkstan här. Det kan man göra med en knapptryckning och det ska programmet 
känna av. Vad behövs hit och vad behövs till fabriken. Självklarhet att säljaren ska ha tillgång 
till offerten, det ska inte finnas några restriktioner. Däremot som säkerhet ska man inte som 
säljare ha tillgång till den här bakomliggande kalkylen. Den behöver dem alltid inte hela 
tiden. 
 
Vem gör kalkylen? 
Den sitter säljsupport med och den sitter dem med 80 % med sin tid. Dem drunknar idag med 
att göra kalkyler. Varje ny offert även om det är likadan truck så gör man om kalkylen från 
början. 
 
Är det för att hålla eran ekonomi? 
Nej, vi har inget system för det och du är tvungen att ta fram det här arket och sen skriver du 
in för hand, manuellt och priser hela tiden. Det vill jag förändra och i den offerten där vi har 
våra priser, vi känner till våra rabatter så finns det en bakomliggande kalkyl som man kan ta 
fram. 
 
Vi kommer att göra en skiljelinje, säljarna får bara tillgång till gemensam och vi övriga till vår 
egen. Det kanske finns information i gemensam som idag skulle legat i egen egentligen. Det 
är därför jag vill göra om strukturen, därför den har genererats med åren. Den här mapp 
strukturen har funnits i 3-4 år men jag säger inte den är dålig, den är säkert bra. Man gör det 
enkelt för sig, kan du ge mig den informationen och läggs den under gemensamt, sen tas den 
inte bort utan ligger kvar. 
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9.3 Transkribering 3 
 
Transkribering Ekonomi- & administrativ chef Johan Hellnemo 24 november kl. 13 
 
Du gav Mikael uppdraget att utforma en IT – policy? 
Ja det stämmer. 
 
Berätta hur du tänkte då? (1.38) 
Tankemässigt så är bakgrunden idag att vi ingenting på IT sidan. Vi har en IT policy från 
ägarna i Tyskland. Vi har ingen som är applicerad på den svenska organisationen. Det är ju så 
att IT delen på Linde i Sverige är därmed ”Hedenhös”. Vi har jävligt bra utrustning, alla 
tekniska lösningar och så… (2.20) 
 
Vi har även på administrativa sidan ett antal system, där stor vi inte släpphänt men vissa andra 
större viktiga funktioner har vi ingenting i dagsläget. Men nu har v gjort så att vi håller på gör 
en förstudie och ska börja när som helst och titta över system sidan.  Under förgående år så 
bestämde vi att alla tekniker ska få ett eget 3G kort. Det är så blandat mellan våra tekniker i 
form av IT kompetens, vissa är skitduktiga och andra har inte alls jobbat mycket alls med det. 
Så alla har idag princip 3G kort och det är ett försteg till att använda mejlen, webben o.s.v. för 
att det ska bli lite bättre. Sen ska vi damma på lite system också. Sen är frågan hur vi ska 
använda vårat verktyg säkerhetsmässigt och det är inte bara rent service säkerhet, filter  och 
den ena och den andra. Utan det är rent användande i Sverige, hur får jag använda min dator? 
Vi ska komma ihåg att all utrustning Linde egendom och allt du är ute i fältet med så är du ute 
med namnet Linde, innan dess är Linde kopplat. Vilket innebär jag måste ha policy, vart man 
får vara och inte vara grovt idet här fallet. Säkerhetsmässigt, säkerhets lösningar ska man ha i 
det här fallet, mycket sånt här tänker jag på vad gäller IT policy. Hur man får använda sin 
utrustning i det här landet. En moral till personalen för hur man ska använda det hela och det 
är tanken bakom det hela, lätt att hålla sig. Nu bygger vi mån av pengar, tid och möjlighet så 
bygger vi mycket mer och mer vad gäller säkerhetsmässigt och få till det. Vi har vissa 
säkerhets lösningar men det är långt ifrån bra. Kraven kommer öka ännu mer och nu har alla 
fått 3G kort men nu går de in via webben så rent säkerhetsmässigt är det inte katastrof.  Sen 
ska man få en klient det går in och kommer åt systemet. Vissa gör det redan idag och då är det 
A & O, då är de inne i nätverket och jobbar också. Då är det A & O att man har bra 
säkerhetslösningar. Detta är lite tanken bakom detta och då är det ingen koppling till vilket 
system vi har och hur dem ska användas, det är en annan femma. Men just en policy för hur vi 
ska få använda Lindes utrustning i vårt arbete. (4.55) 
 
Trots vi inte har alla system så finns det ett visst komplexitet.  
Vi är inte ute efter 100 sidor med det har man inte får göra och vad man får göra. Det är helt 
ointressant för du måste ändå ha sunt förnuft. Egentligen ska man kunna skriva en policy som 
är bara baserat på sunt förnuft men vill guida folket mera t.ex. det här med webben. Även om 
vi har filter så innebär det inte att man ska var ute på alla möjliga sidor. Nu kör vi med spärrar 
via Telia osv. men det funkar inte än på 3G kort utan det funkar bara på nätverket. Men vi vill 
ha det här, vad får man vara ute på Internet utan för den skull ange sidor vad man ska använda 
för sidor för att söka information. Rent säkerhets tänkande hur vi använder min dator, det är 
Linde egendom. Vi lägger inte den i bilen (6.13) utöver natten längre, det är sånt saker rent 
tekniskt. Lösenordskydds tänk o.s.v. Jag ser det som en grov policy. Inte 40 sidor 
jättedetaljerat, det är det ingen som läser. Det ska vara baserat på sunt förnuft eller vettig 
hantering. 
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Får man den grova delen så ska den inte vara avdelningsspecifik eller funktionsspecifik, den 
ska vara kopplad till att göra en viss typ av verktyg som jag ska använda på ett visst sätt, rent 
säkerhetsmässigt. 
 
Man kan även lägga till i den här också, kan man ta det med Mikael med vilken typ av 
utrustning man köper i det här fallet. Man behöver inte ange namn utan man kan ange att vi 
följer dem direktiv som, om det är Mikaels funktion eller Linde Tyskland, att man lägger till 
det också. Alla går inte och shoppar sin egen utrustning, nu gör dem inte det lyckligtvis utan 
går vi via Mikael.  
 
Har ni följt Tysklands policyn på nått sätt? 
Det har vi säkert men jag har inte läst över ett år. Innan Mikael började hade vi nästintill ingen 
säkerhet alls höll jag på säg men kraven har ju ökat mer och mer, så han har gjort delar av det 
definitivt. Vi har inte verktyget att följa fullt ut plus kan vi veta att vi inte har alla system som 
dem har i Tyskland exempelvis, så behoven har inte funnits på samma sätt. I takt….3G, fler 
använder datorn just för att surfa runt och ska in på nätverket så småningom även 3G korten 
måste man ha bra lösningar. Såna enkla saker som password hantering, att man ger 
rekommendationer vad man använder för typ av password. Men sen annars inköp och sånt här 
använder vi i den mån, tyskarna skriver då avtal så använder vi det. Har vi bättre själva så 
köper vi det. 
 
Själva poängen är att den svenska versionen ska vara kopplad till den tyska policyn. Alla våra 
anställda sitter inte och läser den, långt ifrån, utan det är det man ska titta på då man har ett 
enkelt regelverk med inte allt för många sidor, och det ska vara enkelt att kommunicera. Man 
kan hänvisa    
 
Man kan hänvisa till övergripande säkerhetspolicy inom Linde, det är ingen som kommer läsa 
den, det är inget vi kommer distribuera här.  
Nej, det gör man inte med den här, det är sånt man lägger ut för IT folk med allt som ska 
följas sen får det anpassas lokalt. Vi har mycket andra policy i verksamheten som personal 
policy och personal handbok (10.33). 56 sidor är den på och den påbörjades då jag började här 
förra året så avslutade de den förra hösten men det är ett levande dokument det också som 
utvecklas. Det är mycket vad gäller (11.03) policy och såna saker, allt kopplat till 
anställningar, arbetstider med det ena och det andra. 
 
Policyn ska vara så lite akademiskt teoretisk som möjligt utan den ska vara praktisk, sen så får 
man utveckla den därifrån. Det ska bara vara en första bas för användandet av verktyget sen 
får respektive systemansvarig utveckla en egen delpolicy för sina respektive system de 
ansvarar för, det är en annan femma. Men just det här av användandet av verktyg 
säkerhetsmässigt, lösenordmässigt och det ena med det andra. Policy har man generellt, det är 
ju en guideline för folk hur man ska använda sin utrustning. Det ska göra livet lättare för 
personal, ledare för verksamheten att det finns nåt att hålla sig i. Här har vi ingenting i idag 
utan det är en guideline man ska hålla sig i. 
 
Sker det någon typ av utbildning av laptops? (12.30) 
Ja. Mikael håller på för fullt att utbilda i Lotus Notes och det har han hållit på ett tag. Vi har 
väldigt mycket internt utbildning här men det är kopplat till trucken då. Nu är det mycket 
papper och penna där men mer och mer har truck informationen blivit databas baserat. Där vi 
skickar information om truckar eller förändring på truckar ut till alla dem här. Men det har 
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inte funkat, dels har de inte haft kommunikations grejen. Så mer och mer kommunikation, 
förut har det varit mycket pappers. Man skickar ut pappersinformation om trucken, utveckling 
av truck. Även om det är en gammal modell så kan det ske en förändring av trucken. NU har 
vi kört med cd skivor som skickats ut eller dvd o.s.v. i och med alla har. Men att kunna mejla 
ut all information eller köra med fildelning (13.40) som alla kan plocka upp och sånt här. SÅ 
det är lite tanken med 3G kort att man ska bli mer mobila och mer arbetsmässiga. Men 
framförallt få upp kunnandet, kunskapen av användargraden. Alla kan ju använda dator då 
man felsökt en truck det är inga problem, det har man gjort under många år. Just att använda 
arbetsverktyg på ett annat sätt helt administrativt. 50 dokument direkt på servern med sista 
versionen istället för att ha papperskopia (14.08) Ja det är dit vi vill komma. Man ska inte 
behöva ha pappersmässigt. 
 
Felsökningsprogrammen är hemliga eller? Dem får inte läcka ut  
Nej, det ska dem inte. Det är ju helst ingen information som ska läcka ut ur den aspekten. Vi 
kan väldigt mycket om våra konkurrenters truckar precis som de kan våra truckar. Det är 
ingen ny innovation eller new house vi skickar, det är en specifikation på trucken, 
felsökningsschema o.s.v. Bolaget skulle inte stå och falla om BT fick tillgång till det. 
Däremot den tekniska utvecklingen, som teknik avdelningen 1-2 personer jobbar med och där 
ha de knappt en dator, det är mer känsligt givetvis. 
 
Vilka informationstillgångar ska skyddas? (15.31) 
Vad som är viktigt att skydda är våra servrar här. Materialet som de har på sina datorer i form 
av felsökningsprogram eller information, det ska inte skickas ut och kommas åt i det här 
fallet. Har du folk som bara är ute efter göra det här så ska det byggas upp med extremt med 
skalskydd, då får du lägga ut många miljoner på det och det har vi inte för avsikt att göra. Vi 
har ingen ny innovation som är värd att betala 10 miljoner för att få ett extremt med skalskydd 
på. Däremot måste folk förstå hur man ska använda det här, man måste förstå riskerna med att 
ha dator, password. Får någon annan tillgång till det kan utomstående lätt gå in på vårt 
nätverk och plocka upp den information dem skulle vilja ha. Det är det som folk ska förstå, 
vikten med att hålla ordning på prylarna och man ska använda det på ett lämpligt sätt. 
 
Nej, utbildningsarbetet idag är ur användarsynpunkt i form av att använda ett system. Inte 
säkerhetsmässigt är ingenting vi inte utbildat folk i, det ska vi ta hjälp utav sånt här. Nu talar 
Mikael då han är ute och utbildar alla våra tekniker ute i landet om säkerhetsfrågor och så. 
Men det är policyn som ska vara till den här hjälpen för få folk att läsa igenom. 
 
Kontaktperson kopplat till ett sån här är givetvis Mikael i första hand, mig i andra hand. 
 
Vilken roll har du och Mikael? 
Jag är ekonomi chef här och jag har hand om ekonomi, personal och IT för Linde Sverige. Det 
är en liten blandad kompott det där. Sen har jag en tjej på personal som har hand om lön och 
personal frågor, jag har Mikael på IT sidan sen har jag 5 st. på ekonomi sidan och reception. 
Det är blandat så jag är inte inne och petar så mycket i detalj, i alla fall inte på IT eftersom jag 
själv inte är låst på IT utan en lycklig användare av dem flesta verktyg. Framförallt Excel då 
på ekonomi sidan för det är min bakgrund. Det är ganska vanligt idag i vissa organisationer att 
du slår ihop IT personal och ekonomi, några typer av konstellationer. I och med vi säljer 
truckar, IT tjänster så blir IT en mindre funktion på sånt här. Skillnad vore om det var ett IT 
bolag. Det är min roll. Mikaels roll är praktiska mannen som ska rätta till alla fel. Han är 
tekniker precis, han är ingen systemadministratör. Jag förväntar mig att han ska kunna 
systemet förutom Lotus Notes (18.52) och lite annat. Om vi tar truck i maskin kort, SKALA 
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och sån där system, det ska han inte kunna. Han ska se till att kommunikationen och tekniken 
funkar, det är hans uppdrag. I och med vi finns över landet så måste vi ha nätverk, nu kör vi 
mycket terminal server också då. Så lite downtime som möjligt ska han se till vi har, det är 
hans huvuduppdrag och se till det funkar. Sen kommer vi så småningom titta på system sidan, 
men just nu köper vi tjänsterna. Dem truck kort och maskin kort är utvecklade applikationer 
som NetHouse som byggt åt oss. SKALA är nått som ägarna sagt att vi ska ha och vi har haft i 
många herrans år. Däremot blir det en annan sida då vi implementerar en service system, RPS 
för produktion, vi ska byta lönesystem och sånt här, då är det en annan femma. Då får vi en 
helt annan volym av komplexitet på system strukturen på verksamheten. Det är otroliga 
viktiga system, service system och RPS system. 
 
Jag har ett möta varje månad, varannan månad eller som vi startar upp innan semestern vad vi 
kallar super user möte. Vi har ett antal personer som är ansvarig, i och med vi inte har 
systemansvarig person så kör vi modellen att vi har key users på olika system. De hjälper till 
med systemmässiga frågor som dyker upp i den mån dem kan. I övrigt är det nått som ska 
utvecklas eller göras, då går vi utanför huset och köper tjänster. I det forumet så vill jag börja 
dra en sån sak, så de kan påpeka det också för det är också bra. Tentakler ute i verksamheten 
vad gäller användandet av verktyg och sånt här. 
 
Ska vi göra två versioner? En för dig… 
Nej gör bara en version så räcker det. Det andra tekniska får Mikael ägna sig åt i så fall. 
 
Då blir det en övergripande policy för Linde Sverige? 
Ja, det måste skrivas någonting om hur man ska hantera det på nåt sätt, i övrigt kan man 
hänvisa till den här policyn. Det är riktigt som du är inne på, alltså det är en övergripande IT-
policy, sen kan man ha delpolicies men jag tror inte att det ska vara en policy man bygger per 
system utan bara mer manualaktigt visa hur det ska användas. Det är mer det som kommer 
spegla i sån del. Ur policysynpunkt, om jag skulle skriva en själv, så skulle jag tänka i 
perspektiv att det först som en inledning skulle finnas en allmän del om IT och de verktyg vi 
har och varför det är så viktigt med säkerhet. Om det är lösenord, webbhantering, 
mejlhantering o.s.v. man tänker i form av innehållsförteckning vad man vill gå igenom för 
någonting. Det väljer ni själva men då jag själv sitter och funderar igenom ett upplägg va. Då 
är det lätt också efter man gjort en övergripande del så man kan hänföra till en kodhantering, 
lösenordshantering, mejlhantering eller webbhantering, det är lätt att slå i och titta också. Bara 
det inte blir 50 sidor så för det alltid en gräns vad folk orkar, vill läsa i det här fallet. 
Men jag skulle gissa den generella delen den är säkert inte mer än rent fysiskt 2-3 sidor. Det 
är vad man orkar ta till sig och läsa. Sen att man har 3-4 sidor på om det är olika system, 
lösenord eller vad det än är för någonting, hantering i det här fallet. Det här trasslar ni väl till 
på en vecka, ha ha... Ni måste väl hålla er till en viss struktur vad gäller uppsatsen men jag 
antar att det bara är en liten del av uppsatsen. 
 
Hur skulle du kategorisera företaget?  
Vi är ett säljbolag både vad gäller produkter och tjänster. Viktigt idag så säljer vi inte bara 
produkter, precis som bil handlaren så är inte produkten i sig du tjänar pengar på. Det är 
service och eftermarknad tjänar pengar på, det är viktigt att komma ihåg och det är vad vi 
lever på idag. Det är själva kärnan så att säga till Linde.  
 
Ni har haft en stor expansion nu. 
Ja. All utveckling sen bolaget startade 1954 har varit organisk fram till 2004. Vi hade ett 
helägt bolag uppe i Norrland, Ö-vik som heter Nordtruck. Marknadspotentialen är bara 6 % 
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norr om Dalaälven, vad gäller truckar. 2003 tog man också ett beslut köpa upp dem 
återförsäljare vi hade i Stockholm, Göteborg och Malmö och det skedde under 2004. Det 
officiella avslutet på Göteborg sista skedde 3 januari 2005. Då hoppade vi ganska snabbt från 
145 till 272 personer så vi har haft en ganska rejäl utveckling de sista åren. Det kräver en hel 
del annat vad det gäller och ledning av verksamhet, inte minst vad gäller IT kultur och IT 
upplägg. Förut kanske vi bara hade 100 datorer nu är det en bit över 200 datorer, det är säkert 
230 st. en vild gissning. Nya system, det är helt nytt på alla områden och IT är inget undantag. 
Alla områden krävs det förändringar i verksamheten för att det ska funka. 
 
Vad har ni för personal omsättning? Marknadsmässigt? 
Jag vet inte hur marknaden är, personal omsättningsmässigt är det inte så jätte hög. Jag vet 
inte den senaste procenten från förra året men skulle tippa på den ligger mellan 5-7 % och det 
är också en gissning, kommer inte ihåg vad jag skrev i årsredovisningen. Skulle gissa på den 
är ganska normal. 
 
Hur rör det sig i samband med konjektur? Nu är det hög konjektur 
Jag har bara varit här när det vart hög konjektur och vart i Telecom när det var låg konjektur 
så det var en annan rotation. Men det är inte personalen i sig som roterar utan det är 
uppsägningar och nedläggningar. Det är en mogen bransch och stabil marknad så att den har 
inte samma upp- och ned –g ångar som Telecom sidan. Nu kommer inte Telecom sidan ha 
samma upp- och ned – gångar framöver, för eller senare blir det också en mogen marknad. Så 
svängningarna blir inte lika stora, det är redan infasat så det blir mindre vågor. 
 
Vad gjorde du på Telecom? 
Jag jobbade kabel tv när jag kom från skolan en gång i tiden. Jag pluggade på högskola en 
gång i tiden och gick ut 1991. Inom kabel tv sidan jobbade jag med ekonomi. Västerås, 
Karlskoga och Stockholm sen var jag på Ericsson i Kumla. Jag var VD och platschef på ett 
teknikföretag och jag var lyckligt lottad att lämna verksamheten innan det dog. Jag har bott i 
Tyskland i två år efter det och jobbat därnere i två år. Jag kom hit efter Tyskland vistelsen för 
två år sen. 
Ja det ska gudarna veta, här har det inte existerat regelverk. Det där är en förändrings process 
som startar i samband med uppköpta, det startar lite samband med uppköpet 1997 från Linde. 
Dem har aldrig toppstyrt Linde Sverige speciellt mycket utan levererat man resultatet här i 
från så får man hållas. V i blev sålda till Goldmansucks för några veckor sen och det har 
betalat 4 miljoner euro för det här, dem betalade mycket pengar för det här och då är det klart 
man vill ha mer tillbaks. Då blev det ett ökat tryck och fokus på lönsamheten och den 
förändring vi förväntar oss av. Plus det blir ett närmare steg till börsen och det ger också ett 
ökat tryck. Men förväntar oss inte större förändringar på Linde Sverige rent organisatoriskt. 
Där ren ??? bolag har köpt oss, hade det varit ett konkurrent som hade köpt oss så hade vi 
behövt byta system. Det som händer är att dem vill se oss optimera resultatet för att vi ska bli 
så börs mogna som möjligt för att de kan få ut mer pengar… (33.08) Om 3-4 år är själva 
tanken. Så där kommer vi förmodligen märka skillnad och vi har redan gjort det sista 1-1,5 
åren så har fokus ökat väldigt mycket på ekonomi sidan. IT sidan vill jag påstå att Linde 
generellt inte är bra på alltså utan där ligger vi efter. Linde äger inte, precis som i Sverige och 
äger de 100% av Linde, det gör dem inte i andra länder utan dem har bara en viss del utav 
återförsäljare och sånt där eller så äger de ingenting utan har bara partavtal med återsäljarna. 
Då kan du inte gå in och diktera villkor, vilka system man ska köra eller hur dem ska jobba 
och sånt där. Man ser till man har bra system i produktions verksamheter man äger själva. 
Men sen är det en blandad kompott runt om i världen, det kommer man nu att styra upp mer 
och mer för det krävs högre hastighet på information och kommunikation. Men jag tycker 
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fortfarande vi har en relativ stor frihet som bolag, definitivt. Det hänger alltid ihop med att 
levererar du vad ägarna önskar så lämnar dem ganska bra ifred. Nu hör vi hög tryck på 
ekonomi och haft det över ett års tid. Det är inte så konstigt då man har dem här uppköps 
aktiviteterna och det blir fokus på cash. Låga resultat och vette katten, det är en helt annan 
femma. 
 
Interna i en organisationen och det ä lite öppet.. 
Det är öppet och det kommer ändå krävas en omställning, det är både på gott och ont. Är du 
100 anställda så jobbar du på ekonomi när du har ett bolag som är 100 anställda. 270 anställda 
så ökar omsättningen så smalnas det av lite mer. Då krävs det lite mer expertis på vissa 
områden. En viss avsmalning kommer det ske på många tjänster och det har redan ökat i det 
fallet men det är naturligt som det onda eller goda. 
 
Ska policy vara roll betonad? Alltså göra en anpassad för ekonomer? 
Nej den ska vara generell för Linde Sverige. I policyn så ska ju givetvis ansvarig IT är ju den 
funktion som jag har i det här fallet då. Men sen också då man hänvisar vad gäller frågor så 
ska de gå till Mikael som är IT och mig i det här fallet då man hänvisar i policyn. Kör alltid 
funktion aldrig namn i policy, det är dödstöten och man slipper då uppdatera.  
 
Ingår det någon säkerhetsklausul i kontraktet? 
Tystnadsplikt har du med och den finns ju generell i lagen om anställningar o.s.v. Men sen på 
vissa funktioner skriver du speciella avtal, speciellt på ledande funktioner så har vi speciell 
del om tystnadsplikt. Du tar aldrig upp hur du ska hantera din dator utan generell information 
som man har får man inte lämnar vidare. Det gäller all information oavsett om det är 
datamässigt eller pappersmässigt. Men den gäller bara vissa funktioner, det gäller ledande 
befattningar har du speciella avtal med, tystnadsplikt och uppsägningstid. Jag skulle hellre 
säga skriva att det gäller alla oavsett vilken typ av avtal man gör så har man en tystnadsplikt 
när man jobbar i ett bolag. När du skriver på en anställning för ett bolag så har du per 
automatik så får du inte gå ner till krogen och berätta vilka förändringar man gör, det ska man 
inte göra. Det ligger i en anställning i sig.  
 
Det är en viktig område i alla fall, en policy? 
Ja precis och då ska man nämna, det är jätteviktigt att nämna, man ska inte hänvisa till nått 
avtal då man skriver på utan i allmänna ordalaga. På en hel del funktioner så har du speciella 
avtal eller hel del men många funktioner har vi speciella tystnadsplikt och avtal. Jag skulle 
istället i en IT policy vända perspektivet, vad som kan hända med information som kan 
komma ut, vikten av att bibehålla information i bolaget, oerhört viktigt. Åter igen på Linde 
har vi inte extremt mycket jättekänslig information. Personligen är mer risk faktorn med 
webben, den är det mer risk för virus o.s.v. Den tycker jag är vårat största dilemma. Laptop är 
ett arbetsverktyg ingen leksak. Jag hade tänkt mig så att ni kommer att skriva ihop ett förslag 
och sen skickar ut ett förslag till Mikael, mig, Bengt och Karl så läser vi igenom och träffas 
tillsammans, tycker till om det.  
 
Vilka olika policyn får vi titta på? 
Personal pärmen definitivt sen har vi en gigantisk bildband (40.43) med policy och den ligger 
på just våran VD, men det har inte kommit ut än. Vi har lusläst den efter semestern men han 
har inte hunnit med det än så det är på utgång när som helst och ska skickas ut till all personal. 
 
Kan man få kika på den rent för att få samordna det? 
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Ja, till slut kommer ni se på vilken nivå det är skrivet så vill säga. Jag kan säga till Lena att 
printa ut en kopia. Det är telefon policy, besöks policy o.s.v. Bara för att folk ska ha hjälp hur 
vi, det handlar mycket om att vårda Linde namnet externt också mot våra kunder och 
leverantörer. Vi har tre övergripande mål: Nöjda kunder, nöjd personal och ett resultatmål. De 
är dem övergripande målen för bolaget i sig.  
 
Vad lägger man i nöjd personal är det kopplat till policyn? 
Ja visst är det så. 
 
Tillgängligheten är fokus tycker du? 
Ja visst är det så men vi måste ha en hög säkerhet också. Det där får man titta på för det beror 
lite på också hur man hanterar sånt. Vi eller Mikael körde in ett nytt filter för några veckor.  
Det var värst i somras då han tog det första och körde in det då fick vi inte fram ett mejl 
nästan från Tyskland. Han låste alltså LMHD eller nått sånt där och det heter allt som kommer 
därifrån, det var lite overkill kanske. Men det går att öppna om man vet om det. Det var inte 
tanken och av någon orsak fanns den bokstav kombinationen med som filtret plockade upp. 
 
Hur gjordes uppdelningen av mapparna? Var det din eller Mikaels idé? 
Nej det var ingen jättearbete bakom vill säga men det var så enkelt förra året vi satt och 
plockade med information så kunde alla i hela bolaget gå in på nästintill all information. Så 
var inte tanken att det skulle vara så. Du ska ha den information du behöver för att utföra ditt 
arbete på professionellt sätt, vilket innebär att det finns massor av information du inte behöver 
ha tillgång till. Vi hade en offert, låg nästintill öppen, så Karl månar (44.55) kunde hämta upp 
den om han ville. Det är inte så han får se utan det är bara en riskminimering egentligen 
genom att de antal som jobbar med ska ha tillgång till det. Så utanför PÖ och PÖ så har 
Mikael styrt upp mer och mer accesser till de olika biblioteken. Det har skett efterhand 
Bengt har ju talat vad en service tekniker ha tillgång till för information sen ska Mikael styra 
upp det i bibliotek och säkerhetsnivåer. 
 
Har det arbetet gjort för alla avdelningar?  
Nej, PÖ och PÖ sker det på olika ställen. Vi har ju mycket egen och gemensam då. Ta 
ekonomi funktionen så har du egen och gemensam, gemensamt kommer alla åt och den ska 
alla komma åt eller om vissa fall styr vi ekonomiska rapporter till vissa regionchef som bara 
dem kommer åt. Där kommer de in och där kan dem hämta upp informationen. På egen ska 
princip bara ekonomi avdelningen och vissa andra funktioner vad jag tycker, så lednings-
gruppen har tillgång till väldigt mycket sen har inte alla tillgång till varenda ekonomisk 
rapport.  
 
I gemensam är det skriv/rättigheter då? 
Japp, det är vanliga Excel dokument man kan ändra i. 
 
Sker det backup? 
Det sker backuper och det kan ni fråga Mikael om, vilken säkerhets lösning han har på 
backuperna., det tycker han säkert är jättekul och börjar skratta. Vi har kört band backup i 
många år och sen skulle vi byta under somras, vi lägger ut den externt då vi ett bolag i 
Stockholm som inte håller på med nått annat än backup och data. Nu vet jag inte om han har 
köpt in det men det skulle ha skett i augusti och september. Sen hade dem inte den tekniska 
lösning som dem lovade som vi egentligen ville ha så man har utvecklat vissa saker. 
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Har ni avtal med leverantören? För om de går i konkurs vad händer med er data, 
förstörs den då..? 
Ja vi har avtal men pengarna är inte mycket att lägga ut på sånt här utan det är mer 
säkerhetsfråga. Alternativet är att vi skaffar fler servrar här inne och kör speglingar här då på 
ett annat sätt, men det är för att ta bort från Mikaels arbete. Har du extremt duktiga folk som 
inte gör nått annat än nästintill spionera eller dra information från bolag. Man skulle kunna 
ställa sig utanför med en bärbar med kommunikationsutrustning för att läsa av vad vi talar 
om, vad vi skickar för typ av information, det går absolut att göra. Å andra sidan är vi inte FN 
utan vi håller på med truckar. Skalskyddet ska vara anpassat efter verksamheten. 
 
Finns det nått skrivet med målet med säkerhetsarbetet? 
Nej det gör det inte. Policyn är ett viktigt redskap för ledaren runt om i landet, vad man får 
göra och inte göra. Istället för att alla ska ringa runt och fråga om allting, det är därför policyn 
fyller en viktig information. Där har den en väldigt stor funktion. Vissa är ju skitduktiga på 
datorer och vissa mindre duktiga. Av dem som är duktiga vill jag testa mer om vad som är 
lämpligt ibland men då är det lätt för chefer att ta en diskussion. De är vad Linde kommit fram 
till, hur vi ska använda våra verktyg istället för att hitta på nått unikt för varje. Vi brukar göra 
så när det kommer nått nytt köra ut via ledningsgrupp, regionchefer, servicechefer och sen får 
dem sprida vidare. Ta exempel resultat och annat jag skickar ut, det går ut till alla dem här. 
Dem är ju närmare sina medarbetare. Ta region syd t.ex. service chefen där kanske har 30 
personer, dem är utspridda från Karlskoga till Helsingborg. Han träffar inte dem varje dag 
utan det är per telefon men dem samlas där med jämna mellanrum och då kör man igenom 
sånt här vanligtvis, kvartalsvis t.ex. då har de allting förebrett och klart så de kan informera.  
 
Man blir inte dränkt i grejer? 
Man kan inte beskylla oss att dränka våran personal i papper även om vi inte har bra verktyg 
utan mycket mer i såna fall via möten man ger information. Vi har nästan inte haft några 
policyn här nästan, vi har en bil policy men det är en av få.  
 
Är det nått mer Mikael kan bidra med? 
Han är ju ute och träffar all folk så han har säkert funderingar och sånt där. Men man får inte 
göra så tekniskt som han vill ha säkerligen. 
 
Den tyska policyn att den inte har använts någonting alls. Den tyska policyn har använts men 
inget som vi skickat ut till folk. Mikael sätter ut vad de ska ha lösenordsmässigt och så vidare. 
Men det är ingen mall som skickas vidare. Vi implementerar i såna fall komplement till den 
där, svensk version av IT policy så det är inte så vi gör en egen variant. Policyn ska inte strida 
på den där men sen behöver den inte gå lika långt i vissa fall som den gör, det är ett svenskt 
komplement vi talar om. Skillnaden vore om du skriver tvärtom än vad det står i den, hur du 
ska använda utrustningen, då är det en annan femma. En förändring sker med ett telefon-
samtal med Tyskland.  Vi har även fått från Tyskland en sån där Golden Conduct som är 
väldigt vanligt vad gäller uppförande och vad gäller etik och moral. 
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9.4  Transkribering 4 
 
Intervju 2006-11-28 IT-tekniker Mikael Rosholm kl. 10 
 
(Vi berättar om de tidigare intervjuerna…) 
 
Kan du berätta lite allmänt om din roll här på företaget? 
Jag är IT-ansvarig och är ansvarig för rubbet i princip. Jag är ansvarig för allt från 
telefonsupport till planera inför framtiden. 
 
Du tar hand om den tekniska biten? 
Ja, rubbet. Till och med mobiltelefoner. 
 
Hinner du med? 
Nej, det gäller att prioritera. Vi tar in extern hjälp vid behov. 
 
Men det blir gjort? 
Ja… förr eller senare. Vissa saker blir ju skjutna på framtiden i det längsta. Vi har ju 250-300 
användare, varav virka tvåhundra som har bärbart. Sen ligger vi ju inte i framkant här på 
Linde direkt, det är inte prioriterat i koncernen. Vi börjar från noll vad gäller säkerhet, 
praktiskt taget. De senaste åren har det skett, som ni ju redan hört, en expansion. Jag kom hit 
för ett och ett halvt år sedan. Förut fanns det ingen säkerhet, helt enkelt, det var bara någon 
IT-tekniker som kom hit en gång i veckan. 
 
Har du tagit intryck av IT-policyn? 
Jag har läst den, men inte så mycket mer. Jag undrar om ens Jonas har läst den. Det är ingen 
som hinner med sånt. För det första måste man ju översätta den, och det man kan applicera på 
Linde Sverige får man ju använda helt enkelt. 
 
Har du använt de delpolicies som finns, t ex lösenordshantering? 
Nej, de gamla lösenordsreglerna ligger kvar. Det är alldeles för dåligt, i och för sig, men det är 
ingen som hunnit med än så länge. Vi får gå igenom AD (Active Directory) (04.00) efter 
hand, där vi styr. Man kan säga att Linde Sverige är självständigt, praktiskt taget, och att vi 
behöver få ordning på säkerheten. Därav att ni sitter här ☺ 
 
Kan du berätta om befintliga säkerhetsmekanismer? 
Vi har ju satt upp ett DMZ (Demilitarized Zone) då, till att börja med. Mejlserver ligger 
publicerad ut mot Internet, den låg ju oskyddad innan, nu ligger den med DMZ emellan, lite 
osäkert men... Sen har vi ju ändrat lite regler i brandväggar, så det är rensat. För att koppla 
upp dig utifrån måste du använda VPN-uppkopplingar. Där använder vi Ciscos klienter på 
maskinerna. Nästa steg är att börja använda engångslösenord i mobiltelefonerna, men dit har 
vi inte hunnit ännu. Sen har vi köpt en Trend Micro’s säkerhetspaket – antivirus, brandvägg, 
spyware etc. – och satt in en proxyserver, så vi kan välja vilka sidor användarna får besöka. 
Sen finns det andra fördelar med att använda en proxyserver, men eftersom vi inte informerat 
personalen om det än, så kommer jag inte gå in på det nu. Men en proxyserver registrerar vad 
du gör och när du gör det, men eftersom man inte får göra det utan att meddela så gör vi det 
inte.  
 
Brukar du informera användarna? 
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Nej, möjligtvis ge dem en smäll på fingrarna om det är nåt särskilt, men eftersom de inte är 
övervakade idag, så vet vi ju inte vad som pågår. Som administratör kan man ju göra vad man 
vill – man kan läsa deras mejl, och se vad de sysslar med. Men nästa fråga då, av en mer 
filosofisk karaktär, är vem som ska övervaka den som övervakar? Och vem ska övervaka den 
som övervakar den som övervakar, och så i all oändlighet. Någonstans måste man dra en 
gräns. Det finns ingen policy idag på detta, och det ska ju inte med i den allmänna policy utan 
får väl bli ytterligare sedan, vilka moraliska regler o.s.v. som ska styra. 
 
I de befintliga policyn finns det en Code of Conduct, där det står att FN-stadgan ska 
gälla. 
Ja, precis. Den har jag inte läst i och för sig. Men det kan ni ju göra på D-uppsatsen sen. 
 
Du läser inte användarnas post idag? 
Nej. Bara på uppdrag, om de ringer och ber mig kolla något speciellt. Det är nog inte så 
intressant ändå, inte på det här företaget. 
 
Är det mycket blandat, privat och arbete? (09.00) 
Det är alldeles för mycket privat på datorerna, ja. Vi vill egentligen inte att användarna ska 
använda datorerna till annat än jobb-grejer, och det har vi ju tänkt att styra upp. I dagsläget 
har även alla bärbara datorer adminstratörsrättigheter, vilket innebär att de kan installera vilka 
program som helst. Det har vi planer på att strypa efter hand. När jag får automatiska mejl om 
virusangrepp på datorerna, någon dag var det upp till 2500 stycken, då är de inne på fel sidor 
helt enkelt. 
 
Kan du spåra vad de kopplar upp sig på? 
I dagsläget kan vi inte spåra vad de gör för något, men vi har planer på att göra det. Då kan vi 
använda proxyn till att bestämma vad de får och inte får göra. Nu är det mycket porrsidor och 
annat. För mig skulle det frigöra mycket tid om jag kunde gå från detta med att rensa datorer 
och ominstallera. Jag ser gärna att de bara går ut på jobbrelaterade sidor, och att man har 
kontroll så att de inte kan besöka vad som helst. Sedan är ju frågan vem som ska sätta policyn 
på vilka sidor man inte får besöka… Det blir en ledningsgruppsfråga. Nyheter o.s.v. har jag 
inga betänkligheter emot, det är mera fulsidor så att säga som jag vill stoppa. Hacking, 
cracking, porr, sprit, spel…  
 
Vet de om att de inte får göra det? 
De vet om att de inte får göra det de gör. De vet inte om att de kan bli upptäckta, även om vi 
inte övervakar i dagsläget. Det är framförallt sektorn servicetekniker som är problematisk, och 
de kan vi inte övervaka, de som är ute på fältet med sina laptops. MSN tillåter vi, det har vi 
inte stoppat än, det skulle i sådana fall vara fildelning och sådant som inte är okej. Vi har 
tänkt införskaffa programvara för inventering av datorernas programvara, titta vem som har 
en massa mp3 och så vidare. Det är inte okej, jo möjligtvis om de har köpt det och lyckats 
installera det, så kanske. Det får vi fundera över. Annars går det ju att spela dvdskivor eller 
cdskivor, om du vill. Sedan får man skilja på mig som privatperson och professionell person. 
 
Vore det lämpligt om detta fanns i policyn? 
Du ska inte ladda ner inga olagliga program, och nedladdning i allmänhet ska vara väldigt 
begränsat. När man laddar ner från Lidnes datorer är det ju Linde som gör olagligheter, och 
går du ut på en olaglig sajt med Lindes datorer så lämnar du ju spår efter dig, och det är inte 
den imagen Linde vill ha. 
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USB-grejer då, och att jobba med grejer hemma för att sedan ta med sig till jobbet? 
Tanken är att vi ska köra ut 3G-kort, och att de ska ha bärbara och då jobba mot server. Då 
finns det ingen anledning att ta det på usb-minnen, egentligen. Men det ska ju vara samma 
regler om du sparar det på usb som om du sparar det på en hårddisk. Det är ju en mobil 
hårddisk, i princip. Likadant med telefoner och sånt. Tanken är att dokumenten ska öppnas 
och arbetas på från serversidan, möjligtvis synkroniserat från klienten. Det finns ställen du 
kan koppla upp dig på idag, men med nya Turbo-3G ska det ju bli lite andra hastigheter. 
Kommer man upp med 3Mbit i alla fall så kan de ju arbeta på distans. Dessa möjligheter ska 
ingå i policyn, hur man hanterar det. Det är ju samma sak på dina vanliga dokument på 
hårddisken. Allt du har på din dator ska på något sätt vara jobbrelaterat. En anställd får t ex 
inte låta en familjemedlem låna ut datorn för nöje eller så. Eftersom det inte finns någon 
policy så kan man ju inte gå ut med något heller. När policyn väl finns får man se till att den 
efterföljs. Datorn är ett arbetsredskap, och det ska framkomma tydligt. Det är bara jag som får 
surfa på annat *skratt* 
 
Krypteras datorerna idag? (17.00) 
Nej, det är inte det mest prioriterade. Det känns inte som vi har så jättemycket 
företagshemligheter – det är ju inte som vi är Bofors eller så. Det är inte så stort behov av 
sekretess. Visst, det försvinner några datorer, oftast stölder. 
 
Datorerna får inte lämnas i bil eller obevakad, det bör finnas med i policyn också till exempel. 
Sen att det sitter post-it lappar på datorerna med lösenord är ju heller inte särskilt lysande, 
några skriver lösenordet med tusch på datorerna. 
 
Fingeravtrycksläsare är inte aktuellt? 
Nej vi har inte tittat på några biometriska lösningar. Det jag tittat på är engångslösenord via 
mobilen. Du loggar in med datorn på servern med ditt vanliga lösenord, och där genereras ett 
sms som skickas till användarens mobiltelefon, med vilket användaren sedan loggar in helt 
och fullt på företagsnätverket. I dagsläget måste man ange användarnamn och lösenord för att 
komma in i VPN-tunneln. När den mobillösningen kommit ingång kommer man få ange 
användarnamn och lösenord, stopp, engångslösenord. Tanken är att om du blir av datorn så 
måste tjuvarna även komma åt din mobiltelefon för att de ska kunna komma in i systemet. Det 
blir en säkrare lösning än idag, för dagens datorer om de blir stulna så kan man få tillgång till 
systemet, speciellt om lösenordet sitter fastklistrat på datorn. Om en dator blir stulen är det 
också viktigt att det inte finns sparat dokument lokalt på denna. 
 
Hur är det med programvarorna? Är inte de hemliga? 
Jo, det är samma sak med truckarna som med moderna bilar som heller inte kan felsökas utan 
speciell programvara. Så sitter du som enmansföretagare så vore kanske trevligt att få Lindes 
programvara för då kan du kolla på Lindes truckar. Dessa program lagras visserligen lokalt på 
serviceteknikernas datorer, men skyddas tillräckligt via ett årslösenord som vi får från 
moderkoncernen vilket innebär att efter ett år är programvaran obrukbar. 
 
Hur ser strukturen ut på servern? (24.00) 
Det finns en server för SQL, en för Mejl, en för Filserver, och lite annat smått och gott. Vad vi 
jobbar på är att SQL-servern tänkte vi köra i kluster så vi får redundans. SQL-servern är 
hjärtat i företaget, där SQL-databasen ligger som affärssystemet (SKALA), säljstödssystem 
(ASCENT) och maskinkort är kopplade till SQL-databasen. Går SQL-servern ner så stannar 
hela verksamheten. Vi har just satt igång egna backup-diskar så vi har backup ordentligt. 
Datan läggs ut externt till Stockholm idag, men det fungerar väl sisådär, det är lite problem 
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med överföringshastigheten. Det finns ju risker med att lägga ut data externt också. Det finns 
planer på att bygga ett nytt serverrum, så vi har servrarna på två ställen – backupen skild från 
serverparken. Tyvärr blir det inom samma lokal än så länge, men det är planer på att bygga en 
fristående inom samma tomt, och då blir det ju ett skydd rent fysiskt. 
 
Du kör på common-sense..? 
Det jag lärt mig på utbildningen, men inga metoder och sånt. Det är ju liksom bara att tänka 
efter vad vi behöver, och kanske bolla med extern hjälp. IT-användningen är ju låg på det här 
företaget och därmed minskar ju behovet av större grejer. Ska man köra metoder och annat 
skräp behöver man ju fler än en person på IT-sidan, men jag gillade heller aldrig den biten på 
universitetsutbildningen. Jag tycker det är klart överreklamerat – det får ni gärna skriva ut 
också *skratt* Det är ju i princip bara för de som ska bli forskare, inget du har användning för 
i verkliga livet. 
 
Du håller på och utbildar just nu? (27.00) 
Ja, jag håller i en utbildning i Lotus Notes, vårt mejlsystem. Jag tillbringar ett antal timmar på 
lite olika ställen för att lära folk att skriva ett mejl och bifoga en fil. Det är den nivån på det 
befinner sig på. Vi utbildar användarna i programmet. Ingen utbildning sker i säkerhetstänk 
idag, men tanken är att det ska följa med sedan när säkerhetspolicyn integreras med de andra 
policyerna. 
 
Du åker över hela Sverige alltså? (27.56) 
Ja, upp till Gävle i princip. Det är ju uppdelat, det finns ett fristående företag uppe i Norrland 
som heter Nordtruck, men där är vi inte involverade i alls. De ligger inte så långt fram heller, 
de funderade väl på att skaffa ett antivirusprogram *skratt* 
 
Informationsklassningen ni har gjort på filservern för serviceteknikerna, hur långt har 
ni kommit med den? 
Nej inte mycket, det är väl något som ska gås igenom, det gäller bara att alla involverade har 
tid. Det är väl lite si och så med vilken information som ligger på vilken server och vem som 
har tillgång till den. Vi har börjat lite smått och släckt bränderna vi upptäckt. Det 
grundläggande har vi gått igenom. Vi styr ju behörigheten till enskilda mappar idag, men det 
behöver gås igenom från början med grupper och användare. 
 
Det kommer fasas ut i och med ni ersätter filhanteringen med applikationer?  
Ja, antingen SQL eller Access-databas. Men det kommer fortfarande finnas dokument på 
filservern, presentationer och allt möjligt. 
 
Så det finns ett behov av kontroll? 
Javisst, offerter för säljarna är ju det stora problemet för det lilla antalet 
 
Hur skiljer sig säljarna från serviceteknikerna? Är det samma problem? 
Ungefär samma, lite mer sofistikerade kanske, inte samma problem med vilka sidor de är ute 
på. Ja de är samma användarroll (Internet) med olika behörighet, de behöver inte och har inte 
samma program i sina datorer, det finns det ingen anledning till. 
 
Det är du som sköter alla bärbara så du vet vad det finns för program? 
Jag vet vad som borde finnas. Men vi ska skaffa inventeringsprogram som undersöker 
datorerna. Det är för hög behörighet överlag på datorerna egentligen. Alla har en 
behörighetsklassning, men de är administratörer på sina datorer och det är för högt, efter 
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vilken avdelning du är så har du en behörighet och sen kan man skilja på vad du ska komma 
åt på respektive mapp. ”Gemensam” och ”egen”. Gemensam är mer öppen. Enskilda 
användare (på en annan avdelning) kan få tillgång till egen (vid behov). 
 
Användarmässigt är det mer uppförandekod som ska gälla? 
De kommer bara åt vad de blivit tilldelade, men självklart ska de inte missbruka andra 
dokument du kommer åt. Du ska bara komma åt sådant som är jobbrelaterat är den stora 
grejen. Det ska inte vara några klienter för pokersajter liggandes på datorerna, det får de sköta 
på sin fritid med sina privata datorer. 
 
Vilka områden tycker du IT policyn bör ta upp? 
Mejl, surfning, programinstallation osv. Förvaring av lösenord, förvaring av dator. 
 
Användarna sätter egna lösenord idag? 
Ja, men vi sköter det med en policy till viss del, minimilängd osv. Men det kan vi skärpa till 
efter hand, det är sex bokstäver idag. Vi kan inte se vilka lösenord de satt idag, men vi kan 
sätta hur lika det får vara föregående periods lösenord osv. Idag byts det var 6:e vecka, det 
kan man ju snäppa till också om man vill. Servicetekniker byter bara när de kopplar upp mot 
domänen. 
 
Du kan sätta regler för vad de får göra? 
Hur ofta de måste ändra, hur många tecken och vilken sorts tecken. 
I policyn kan man ju sätta att det ska vara 6-8 tecken blandat stora och små tecken och siffror. 
 
Har ni några uppföljningsplaner om det skulle hända någonting, nätet går ner, 
katastrofplaner? 
Vi ber en bön *skratt* Vi kommer försöka placera det i olika lokaler för att undvika brand, 
översvämning, jordbävning eller vad det nu kan vara. Rummet som servrarna står i är inte ens 
brandklassat. Backuper är nästa steg, nu har vi backuper utanför huset också, men 
förhoppningsvis kommer det igång ordentligt. Jättebra men ytterligare huvudvärk. Vi ska 
kolla om det går att läsa tillbaka om någon månad när vi fått upp hastigheten. 
 
Policyn ska ha så enkelt språk som möjligt, inga tekniska termer eller nåt. Helst 
teknikoberoende. 
 
Vilka säkerhetsmål skulle du vilja se, CIA, då era data inte är så hemliga? (38.40) 
Sekretess och integritet är väl underordnat. Tillgängligheten ska vara hög. Data får ju inte 
ändras, men tillgängligheten är högst prioriterad av dessa tre ben. Men ska du kunna ha hög 
tillgänglighet måste du sedan kunna lita på de andra två också. 
 
Ska ni ha några super-users på filservern? 
Nja, det är mer personer som har support på vissa program de kan bra och försöker besvara de 
frågor som kommer. Är det av teknisk natur så slussas det vidare till mig. En super-user som 
kan det och använder programmet samlar de frågorna. De är användare som är duktiga på 
programmet och som jag hänvisar till när det kommer upp specifika frågor om detta. 
 
Vilka risker kommer med de här nya 3G-korten? (40.46) 
Då kommer du ju åt nätverken var du än är. Det är både fördelen och nackdelen. Nästa år 
kommer det integrerade 3G-nätverkskort i datorerna, då man enbart stoppar in simkortet i 
datorn, men idag används separata instickskort. Ett hundratal används idag i ett första skede. 
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De surfar in på nätverket via VPN, men det går att komma ifrån det genom att ta bort proxyn. 
Jag får in datorer som har massor av roligt skräp på, så helt klart surfas det på annat än vad 
som berör jobbet. När IT-policyn fastställs kommer vi ha något konkret att peka på. 
 
Skulle du vilja köra säkerhetsutbildning? (43.00) 
Ja, det vore väl bra… men det är väl tveksamt om jag kommer göra det. Det finns ingen tid. 
 
Det går att radera Windows-lösenordet idag, så har du bara kunskapen kan du göra det mesta. 
Men det tänker jag ju inte informera om. 
 
Kan du visa lite hur mappstrukturen ser ut och vad du pysslar med? (45.00) 
(visar på datorn) 
Här har du AD-servern. 
Här ligger SQL-servern, hjärtat i företaget. 
 
Den tekniska, administrativa biten kommer inte säkerhetspolicyn beröra? 
Nej, verkligen inte. På sikt kommer vi väl behöva en policy för detta också, men vi måste 
börja någonstans, och det blir användarbiten först och främst. 
 
Rensas det gamla dokument i mappar? 
Nej, det är ett problem, men det är användarna som måste göra det. En del kommer fasas ut 
när de nya systemen kommer igång. 
 
(visar ännu mer…) 
 
Det är bara jag (Micke) som kan ändra administratörsrättigheter, åtkomsträttigheter till 
mappar osv. 
 
Vilken approach föredrar du? 
Jag kommer inte slå på fingrarna, jag är mer skvallerbyttan som rapporterar till deras närmaste 
chefer. Det ska framgå i policyn att det får följder om man inte följer den. Vilka följder är inte 
upp till mig att bestämma, det blir en ledningsfråga, det lägger jag mig inte i. Men på andra 
företag kan det vara grund för avsked om man inte följer policyn, i grova fall. Ni får skriva 
ihop någonting så diskuterar vi det gemensamt. Men min personliga åsikt är att det måste 
finnas påföljder till en policy, annars följs den inte. 
 
Hur tycker du att den informativa inledning av policyn ska se ut? 
Ja… informera om att det är en farlig värld vi lever i. Sunt bondförnuft ska råda, om det finns 
något sådant kvar i världen. Arbetsrelaterat måste vara ett nyckelord, det är väl det viktiga. 
Man ska väl kunna komma åt Aftonbladet, kanske Blocket fast det är ett gränsfall. Var man 
ska dra gränserna är svårt, men det är inte mitt jobb. Det behöver inte framgå i policyn, utan 
vi kommer helt enkelt spärra de sidor vi inte tycker är lämpliga. Det finns tekniska 
begränsningar som ger en vink om vad som är tillåtet och inte. 
 
(55.00) Slut. 
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9.5  Frågeguide 
 
Presentera oss själva 
− Örebro universitet, Systemvetenskapliga programmet, C-uppsats / examensarbete 
− Montera inspelningsutrustning 
− Anteckna starttid. Anteckna time-stamps under intervjun 
− Är det okej om vi spelar in intervjun? Underlättar för dokumenteringen av vårt arbete. 
− Vad är det vi gör nu? Varför? Vad mynnar det ut i? 
 
Frågor till Bengt Alestig (Servicemarknadschef) och Karl-Johan Lindahl (Marknadschef): 
− Vad arbetar du med? Vad är din roll i företaget? 
− Vad gör man på en [servicemarknadsavdelning/marknadsavdelning]? 
− Kan du beskriva processen inom Servicemarknaden? 
 
Organisationsstruktur 
- Vi kommer till uppsatsen skriva om hur det här policyarbetet gått till, och behöver veta 

lite mer om i vilken typ av företag policyn görs i..?  
− Finns det idag några lagar eller regler som du eller din avdelning måste förhålla dig i 

arbetet (Den yttre kontexten) 
− Ansvarsfördelning 
− Vem i Sverige-organisationen är ansvarig för säkerhetsarbetet? (CIO/GSO/LSO/SA) 
− Avdelningsstruktur 
− Berätta lite om företagets och avdelningens mål och strategi. Organisationsmål? Strategi? 
− Vilket typ av företag är Linde Sverige? 
− Hur styrs Linde Sverige? (AB, Styrelse, Oberoende Sverige vs Tyskland) 
− Finns det några centrala dokument som beskriver organisationen som vi kan få ta del av? 
− Vilka nyckelpersoner finns inom företaget? 
 
Inventera nuläget 
• Berätta lite om din syn på säkerhet? 
• Vet du att det finns en IS-policy? (Är policyn implementerad i verksamheten?) 
• Ingår det någon säkerhetsklausul, tystnadsplikt eller liknande i anställningskontraktet? Har 

ni skrivit under något annat dokument som reglerar hur de anställda ska hantera 
informationen i verksamheten? 

• Har du läst några andra dokument eller riktlinjer angående informationssäkerhet eller 
hanterandet av information? (Har de läst policyn?) 

• Hur ställer du dig till säkerhetspolicies i företaget? 
* Viktigt med säkerhet, tillgänglighet, riktighet? 

• Hur hanterar ni informationsläckor? Åtgärdsplaner, disciplinära åtgärder) (Regelstyrt 
ledarskap) 

• Finns det några säkerhetsåtgärder idag som du kringgår eller misstycker? 
• Hur mycket kontakt har Sverige-organisationen med den tyska moderkoncernen? 

(Självständighet) 
 
Mål med säkerhetsarbetet 
− Lagar och regler för er specifika situation? 

(Datalagen, Lagen om skydd för företagshemligheter, Sekretesslagen, PUL) 
− Koppling till organisationsmål? (Control vs Trust, Ethicality) 
− Koppling till informationssäkerhetsmål (Konfidentialitet, Integritet, Tillgänglighet) 
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Informationstillgångar 
− Vilken information (exemplifiera) använder du och din avdelning i ert arbete? (Är 

informationen inventerad?) 
− Hur viktig är informationen? 
− Vad skulle hända om informationen försvinner, förstörs eller stjäls? (Finns det 

katastrofplaner?)  
− Är den informationen säkerhetsklassad? 
− Ansvarar du för någon information?' 
− Vem administrerar informationen? 
− Finns det riktlinjer för hur informationen ska användas? 
 
Frågor till Mikael Rosholm 
− Tidslinje för säkerhetsarbetet i moderkoncernen och i Sverige-organisationen? Vilka i 

Sverige-organisationen fick tillgång till policy-dokumenten och när skedde det? 
− Möjliga orsaker till att den officiella Linde-policyn ej används (?) 

* den är ej hanterbar, överskådlig 
* Ej implementerad (?) 
* Misslyckad då den ej implementerats sedan den skapades 2003 (?) 

− Är du medveten om att det finns obligatoriska delpolicies? 
− Spelar fackorganisationer någon roll i utformandet av eller implementeringen av IS-

policies inom LMH. (Är de anställda fackligt anslutna? Är du fackligt ansluten?) 
− Använder du SKIP – metoden? (Linde-policyn, nätverk) 
− Har det gjorts någon riskbedömning / riskanalys i företaget?  
− Vilka existerande säkerhetsåtgärder finns det idag? 
− (Är policyn implementerad i verksamheten i Sverige? Varför?) 
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9.6 Linde Material Handling Informationssäkerhetspolicy 
 
Datum: 2006-12-19 
Skapat av: Andreas Haraldsson & Henrik Nederman 
 
Policyansvarig och kontaktperson: Personal- och Administrationschef (PA). 
 
Frågor eller önskemål om förändring av denna policy riktas till PA. 
 
Målgrupp 
Målgruppen för denna policy är anställda på LMH. 
 
Mål 
Det övergripande målet med säkerhetsarbetet är främst att säkerställa informationens riktighet 
och tillgänglighet men även dess sekretess inom företaget Linde Material Handling i Sverige 
(LMH). 
 
Delmål 
Kontinuerligt utbilda anställa på företaget för att säkerställa att alla är insatta i och förstår de 
risker och hot mot IT- och informationssäkerheten som existerar.  
 
Alla ska känna ett ansvar för säkerhetsarbetet i sin arbetssituation och vara uppmärksam på 
och rapportera/åtgärda de säkerhetsbrister de upptäcker. 
 
All användning av datorutrustning och hantering av information ska ske ansvarsfullt och med 
hänsyn taget till säkerheten. 
 
Syfte 
Denna IS-policy (Informationssäkerhetspolicy) är till för att förbättra och upprätthålla 
säkerheten för företagets system, nätverk och datorer. Den syftar även till att öka 
säkerhetsmedvetenheten hos de anställda. 
 
För att alla ska kunna utföra sina jobb är det viktigt att datorer och kommunikationen i 
företaget fungerar, därav detta dokument. 
 
Rapportering av säkerhetsbrister 
Säkerhetsbrister rörande informationssäkerhet ska rapporteras till närmaste chef, PA eller IT-
ansvarig beroende på ärende. Exempel på säkerhetsbrister är avstängda antivirusprogram och 
brandväggar, upptäckta virusangrepp på datorn, borttappade lösenord och annat som tas upp i 
denna policy. 
 
Om informationssäkerhet 
Informationssäkerhet förväxlas ofta med IT-säkerhet (informationsteknologi), vilket omfattar 
säkerhet kring lagring och skydd av information med hjälp av IT. Informationssäkerhet å 
andra sidan täcker ett bredare område och omfattar all säkerhet kring information i 
verksamheten, oavsett hur det lagras eller vilka skydd som krävs för att upprätthålla 
säkerheten.  
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Säkerhetsbegreppet omfattar olika saker. Förutom sekretess omfattar det även riktighet och 
tillgänglighet. 

• Med sekretess menas hur viktig informationen är och i vilken omfattning den behöver 
skyddas. Exempel på sekretess kan lösenordshantering, att det bara är ägaren till 
lösenordet som ska känna till det, och att lösenord inte får komma på villovägar. 

• Riktighet betyder att information (t ex dokument på datorn) ska vara riktiga, alltså inte 
ändras eller förstöras bortom de behöriga användarnas kontroll. Exempel på detta kan 
vara dokumentanvändning där det gäller att kontrollera vem som kan ändra i 
dokumentet. 

• Tillgänglighet betyder att behöriga användare ska ha tillgång till den information de 
behöver, när de behöver det, för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

 
Om hot mot informationssäkerhet 
Det finns många möjliga hot mot säkerheten kring informationen i företaget. Många berör det 
rent tekniska och innefattar sådant som inte  berörs av denna policy. Men andra hot är mer 
verklighetsnära den normala användaren, och de beskrivs tillsammans med tillhörande 
säkerhetsåtgärder här nedanför. 
 
Internet 
Internet ska i första hand användas för arbetsrelaterade uppgifter. Nyhetsläsning och annat 
accepteras enbart om det utförs utanför arbetstid eller så att inte arbetsuppgifter försummas. 
 
Vissa webbsidor är designade för att infektera datorer med virus eller att fånga upp lösenord 
som användaren skriver in, så kallad ”phishing”. Webbsidor från större organisationer eller 
myndigheter kan anses vara säkra. Exempel på osäkra och ofta infekterade webbsidor är 
pornografisidor och olagliga sidor för piratkopierat material och verktyg så kallade ”warez”.  
 
Intranät 
Anställda ska ha tillgång till de dokument och den information som de behöver för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. PA har ansvar för att uppdatera 
rättigheterna till intranätet i takt med att arbetsuppgifter förändras. 
 
Det är inte tillåtet att använda annan persons konto för att logga in och jobba. 
 
Varje avdelning har på intranätet mapparna Egen och Gemensam. 
I mappen Gemensam finns dokument och information som alla inom organisationen behöver 
ha tillgång till. Avdelningsspecifika dokument ska placeras i mappen Egen. 
 
Datorer 
All IT-utrustning så som datorer och mobiltelefoner är egendom av LMH och ska användas 
enligt uppställda riktlinjer eller enligt manualen.  
Utrustningen ska främst användas för arbetsrelaterade uppgifter. 
 
Bärbara datorer eller annan portabel utrustning ska hållas under uppsikt så att inga obehöriga 
får tillgång till denna. Utrustning får inte lämnas i bilen eller på annat sätt lämnas obevakad så 
att obehöriga kan få tillträde till den. 
 
Endast programvara godkänd eller tillhandahållen av LMH får finnas installerade på 
datorerna. IT-ansvarig kan vid behov begränsa rättigheterna för användarna att installera 
programvara. IT- ansvarig kan kontrollera att endast godkända program finns installerade. 
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USB-minnen 
Användning av USB-minnen ska ske ansvarsfullt och med tillhörande säkerhetsrisker i 
åtanke. USB-minnen ska kontrolleras med antivirusprogram om de har använts i andra datorer 
än LMH:s egna.  
USB-minnen är lätta att tappa bort och därför bör all viktig information finnas 
säkerhetskopierad på annan plats.  
 
E-post 
E-post ska användas på ett ansvarsfull sätt. Det är till exempel inte tillåtet att skicka eller 
vidarebefordra spam, kedjebrev mm.  
 
All korrespondens via e-post är LMH:s egendom. E-post-adress tillhandahållen av LMH ska 
endast användas i arbetsrelaterade sammanhang, detta för att minska mängden spam och 
virus. 
 
Personlig e-post får endast läsas på nätet, så kallad webmail (tex. Hotmail) i sådant fall får 
inga filer bifogade till brevet laddas ner eller öppnas, detta för att minimera risken för ex. 
virusspridning. 
 
Ofrivilligt erhållen e-post av påträngande karaktär, ofta kallad spam, bör aldrig besvaras då 
dessa ofta är utskickade automatiskt. Om avsändaren av spam-breven får svar på dessa, ge-
nom en uppsägning av prenumerationen eller ett klick på en länk, bekräftas bara e-
postadressen vilket leder till ytterligare spam. Istället bör IT-ansvarige kontaktas för att få 
bukt på de aktuella spam-breven. 
 
Försiktighet ska iakttas vid öppning av bifogade filer till e-postbrev, om inte bilagan är väntad 
och avsändaren är tillförlitlig. Särskild försiktighet bör iakttas när det gäller ovanlig eller 
oväntad e-post eller bilagor. Bilagor används oftast för att överföra virus eller annan skadlig 
kod. 
 
Skadlig programvara 
Vid all användning av datorer ska anställda vara uppmärksamma så att skadlig programvara 
(virus, spyware, malware etc.) inte infekterar datorn. Skadlig programvara är ett högst reellt 
hot och drabbar nästan uteslutet alla som inte är skyddade med antivirus- och 
brandväggsprogram när de är uppkopplade och surfar på Internet. 
 
Om virusprogrammet varnar för att datorn är infekterad, och programmet inte redan åtgärdat 
problemet, kontakta IT-ansvarig för att få vidare instruktioner och hjälp. Medan du väntar på 
instruktioner, iaktta följande: 

• Stäng inte av eller starta om datorn. Virus kan ibland förstöra datorn vid en omstart. 
• Det är bra att skriva av meddelanden som antivirusprogrammet visar. På så sätt kan du 

bättre förklara problemet för IT-ansvarig per telefon. 
• Dra ur nätverkskabeln eller 3G-kortet till datorn, för att på så vis hindra att virus sprids 

till andra datorer sammankopplade i nätverk. 
 
Lösenord 
Använd inte lösenord som kan kopplas till din person (Mellannamn, namn på partner, 
födelsedatum mm.) Dessa är enkla att gissa sig till för illasinnade personer. 
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Lösenord ska bestå av minst 6 tecken, med stora och små bokstäver blandat med siffror. Ex 
”lpP23m”  inte ”Karlsson”.  
TIPS! Ett sätt för att lättare komma ihåg lösenordet är att förkorta en mening som är lätt att 
komma ihåg och använda första bokstaven i varje ord för att konstruera lösenordet, Ett 
exempel: ”Jag har 2 hundar hemma på gården” blir lösenordet ”Jh2hhpg”. 
 
Lösenord får ej förvaras tillsammans med utrustningen, t ex att fästa papperslappar på 
skärmen. Lösenordet är personligt och får inte spridas till andra personer.  
Lösenord kan med fördel lagras i kodminne på mobiltelefon eller motsvarande. 
Om minneslappar mot inrådan ändå används, bör dessa skrivas på sådant sätt att det inte är 
uppenbart vad lösenordet är ämnat för.  
 
Om lösenord till datorer eller annan utrustning kommer i orätta händer ska detta åtgärdas 
snarast, för att undvika intrång från obehöriga. Behövs hjälp med detta meddelas IT-ansvarig 
så att lösenordet kan bytas ut. 
 
Det är viktigt att inte använda funktionen för att komma ihåg lösenord i webbläsaren. Detta är 
för att obehöriga inte ska få tillgång till lösenorden. Micke konfigurering? 
 
Anställda ska på ett ansvarsfullt sätt hantera sitt/sina lösenord. Lösenordet är personligt och 
får under inga omständigheter lämnas ut, kommuniceras via e-post eller nämnas till obehöriga 
via telefon.  
 
Trådlösa nätverk (WLAN/3G) 
Vid uppkoppling med trådlös utrustning ägd av LMH (dator, PDA eller liknande som kopplar 
upp sig med WLAN eller 3G-kort) mot publika trådlösa nätverk (trådlösa hot spots på hotell, 
flygplatser, vanlig 3G-surfning) uppstår potentiella säkerhetshot. De viktigaste är: 

• “Sniffing” (övervakning, loggning) av all utgående och inkommande datortrafik. 
Obehöriga kan snappa upp viktiga och känsliga uppgifter, som kan användas i 
illasinnade syften. Därför är det av stor vikt att bara använda LMH:s egna krypterade 
uppkoppling (VPN) för att surfa eller utföra arbetsuppgifterna. 

• Obehöriga kan olovligen skaffa sig tillgång till utrustningen, vilket kan resultera i att 
filer sparade lokalt på datorn kan förstöras, ändras eller stjälas. Därför måste alla 
fildelningsfunktioner på datorn vara avstängda, och filer inte vara sparade lokalt utan 
endast på LMH:s nätverk. 

• Inga andra nätverk än av LMH godkända får användas för att koppla upp sig med 
LMH:s utrustning. Där ingår dator-till-dator nätverk och egna hemmanätverk. Det är 
bara tillåtet att använda LMH:s egna krypterade uppkoppling (VPN) för att surfa eller 
utföra arbetsuppgifter. 

• För att ha ett grundläggande skydd måste datorerna ständigt ha antivirusprogram och 
brandvägg installerade och påslagna. 

 
Utskrifter och viktiga papper 
Det är viktigt att inte lämna viktiga dokument tillgängliga för obehöriga under vistelse utanför 
LMH. På samma sätt som du inte får lämna kvar mobiltelefon, bärbar dator eller annan 
utrustning i bilen eller på allmän plats, så får du heller inte göra det med utskrifter eller andra 
viktiga papper. Anställda förväntas hantera information ansvarsfullt både inom och utanför 
LMH:s väggar. 
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9.7 Telefonintervju 
 
Anteckningar från telefonintervju med Jonas Hellnemo 2006-12-21 kl. 14:19. 
 
Hej, har du läst igenom policyn som vi skickade till dig? 
Ja, det har jag, och jag har redan hunnit göra lite ändringar i den, men i det stora hela är den 
bra. 
 
Vilka ändringar var nödvändiga? 
Jo, det var lite småsaker. Jag och Mikael lade till några fler saker under Internet-
användningen, det var några regler som vi ville skulle finnas med. Och under lösenord så 
gäller 7 tecken nu, det ändrade vi också. 
 
En annan grej som vi nog kommer ändra är inledningen, där det var lite för mycket 
förklarande stycken om Sekretess och sånt. Jag vet att det är sånt ni gör i skolan, men i 
företagsgrejer skriver man inte så mycket om det. Man skriver mer om vad människor ska 
göra eller inte göra. Så dessa avsnitt förkortar vi nog ner en aning. Men det får bli efter nyår, 
eftersom vi har bokslut att göra innan dess. Men då ska vi sätta oss ned och göra de sista 
justeringarna. 
 
Ok, det var i utbildningssyfte vi tog det med. 
Ja, jag förstod det, men vi förkortar nog ner det lite. 
 
Kan du skicka den färdiga kompletterade policyn sedan? 
Givetvis, det kan jag göra. Men jag vet inte om den blir klar till ni skulle lämna in uppsatsen, 
men jag skickar den sedan när den är färdig, i januari blir det nog. 
 
Vad tyckte du annars om policyn? 
Jo, vi kommer annars att använda den rakt av, det blev jättebra. Vi kommer lägga den till våra 
ISO-policies, och på sikt kommer den användas i företaget. 
 
Det var roligt att höra. Vi hoppades ju att den skulle komma till användning. 
Ja, och den kommer användas. Stort tack för ert arbete. 
 
Tack själv. Det vore roligt att träffas en sista gång sedan, efter att policyn är klar. 
Ja, det får vi göra. Jag mejlar policyn och meddelar när det blir färdigt, någon gång i januari 
förmodligen. 
 
(Slut telefonintervju) 
 
 
 


