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Förord
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Tack alla intervjuade företag för Ert deltagande, tålamod och bidragande
av information!

Tack Göran Bryntse, Björn Olsson, Per Vendel, Tomas Olsson och Carin
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Inledning
Enligt STG:s skrift “Företagsledning och informationssäkerhet” medför
informationssäkerhet tillgänglighet till information i rätt omfattning efter
den funktion som informationen är avsedd att uppfylla. Informationen skall
vara åtkomlig för behörig användare och oåtkomlig för obehörig.

Enligt Inger Nordin på Validation AB kan information finnas i en mängd
olika former som t.ex. lagrad elektronisk, skriven på papper, skickad med
vanligt brev eller elektroniskt, visad på film och talad vid ett vanligt samtal.
I “Nytt om NIOTUSEN”, sidan 7 Nr 83 (1999), nämns de olika typer av
behov som ökar kravet på informationssäkerhet: Distansarbete, webb-
servrars tillgänglighet, mobilt användande av datautrustning och mobil-
telefoner vid konferenser eller möten. 

Stöld av informationsutrustning inräknas i den hotbild som företagen
måste analysera. Tidigare nämnda skrift visar på en undersökning gjord
av RRV (RRV 1997:33) för perioden 95-96. 350 Mkr anges som kostnad för
datorrelaterade stölder och genomsnittskostnaden för varje databrott
sätts i samma undersökning till 549 000 kronor. Några informationsrela-
terade förödelser nämndes av Inger Nordin, DNV Certification AB, vid en
presentation på Grafex mässan 2001. “15 000 sjukhusjournaler hittade
på soptipp, 30 000 lösenord till internetkonton frisläppta på internet, 25 per-
soner på utvecklingsavdelning hoppade av till konkurrent, banker betalar
mångmiljonbelopp till utpressande crackers, 300 000 kontokortsnummer
stulna varav en del publicerades på internet och Ericssons resultat i pressen
innan tid”.

Det bör, enligt STG:s certifieringsstandard SS627799, finnas skydd av
information mot förlust och offentliggörande som kan medföra skada för
företag eller person samt samhälle. Informationen skall dessutom skyddas
mot avsiktlig eller oavsiktlig förändring, i rätt omfattning. STG nämner
tre termer, ur ett kostnadsperspektiv, som ger företag nyckeln till fram-
gång: 1. Avbrott i produktionen 2. Förlorade kunder 3. Skadat förtroende
på arbetsmarmarknad. 
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Bakgrund
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Grafisk Assistans
AB som är intresserade av att få en god analys av grafiska företags sätt
att arbeta med informationssäkerhet. Projektet kan förhoppningsvis vara
en vägledning för kunder till Grafisk Assistans AB, som pekar på vilken
typ av information som behöver skyddas mer än annan information. Dess-
utom skall rapporten bidra till ett effektivt lösningstänkande för tryckerier
om hur ett effektivt genomförande av informationssäkerhetsarbetet kan gå
till. 

I de företag som arbetar med någon form av kvalitets- och miljölednings-
system finns en del av informationsäkerheten med. Dessa ledningssystem
saknar dock vissa delar som återges i speciellt utformade informationssäker-
hetssystem. Idag finns främst en effektiv standard, SS627799, för detta i
Sverige.   

Syftet med informationssäkerhetarbete är, enligt SS627799, att: säkra
verksamhetens fortlevnad och kontinuitet, skydda tillgångar från hot,
inkludera skydd av information som gäller sekretess, riktighet och till-
gänglighet. Sekretess betyder att användare enbart har tillgång till den
information de är behöriga till och att ingen obehörig kan komma in i
informationssystemet. Riktighet i information är säkerställning av otill-
åtna ändringar och påverkan av olika information. Tillgänglighet inne-
bär att informationen är tillgänglig i rätt omfattning, när den behövs av
behöriga användare. Inom tillgänglighetsbegreppet ingår också spår-
barhet; information skall kunna spåras tillbaka till källan.

Företaget bör genomföra mål samt upprätta styrmedel, policy, tillämp-
lighet och en kontinuitetsplan. Informationssäkerhetspolicyn, tillämplig-
heten och kontinuitetsplanen utformas, utvärderas och anpassas efter
uppsatta mål och aktuella styrmedel. Genom en ständig utvärdering
ändras kontinuitetsplanen om mål och styrmedel ej uppfyller en effektiv
informationssäkerhetsplan.
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Syfte
Projektets syfte är att utreda två tryckeriers och ett pappersbruks behov
av informationssäkerhet enligt rekommendationer som STG (Allmänna
Standardiseringsgruppen) ger i sin certifieringsstandard SS627799.  

Mål
Målet är att få reda på hur känsliga tryckerierna och pappersbruket är för
momenten produktions- och avbrottsplanering med avvikelserapportering,
olika typer av trycksak, digitala nätverk med åtkomst och mjukvaruhante-
ring, extern kommunikation, lösa pappersdokument och information på
dataskärm samt leverans med offert- och orderhantering.

Metod
Litteratur som nämns i referenser analyseras och  frågeställningar utar-
betas. De skall uppfylla rapportens syfte och mål och ligga till grund för
behandling och utredning vid samtliga av kommande företagsundersök-
ningar. 

Enligt syfte och mål kommer frågorna att besvara moment som: sek-
retessavtal, riskanalyser, datasystem och produktion. Datasystem kommer
att analyseras mer djupgående enligt fördjupningsdelen. För dataanalysen
används konsultföretaget Protect Data’s hemsida samt intervjuer med IT-
chefer på undersökta företag.

Besök planeras hos Pappersbruk X, Tryckeri A och Tryckeri B. Under-
sökningen är uppbyggd på intervjuer med nyckelpersoner i nämnda företag
inom kvalitetsarbete. Intervjuresultat som redovisas i rapporten beskriver
hur det praktiska arbetet ser ut inom företagen. Det intressanta är hur
arbetsupplägg med rutiner, kontroller, sekretess, åtkomst av olika typer av
information med mera ser ut i nuläget. 

Efter besök hos samtliga av företagen sker ett handledarmöte med Björn
Olsson på Grafisk Assistans AB. Undersökningsresultaten från företags-
besöken kommer då att utvärderas i samspråk med Björn Olsson vid det
handledarmötet. Dessutom bestäms tid för ett avslutande utvärderingsmöte.

Intervjuresultaten utarbetas genomgående enligt principen: företagens
sätt att arbeta med informationssäkerhet avseende momenten i målform-
uleringen jämfört med rekommendationer ur väsentliga kapitel som STG
ger i certifieringsstandarden SS627799. Kapitlen, ur standarden, som
behandlas är: säkerhetsorganisation, klassificering och kontroll av till-
gångar, personal och säkerhet, fysisk och miljörelaterad säkerhet, styr-
ning av kommunikation och drift, styrning av åtkomst, övervakning av
systemåtkomst och användning samt kontiniutetsplanering.

Behov av STG-rekommendationer, riskanalyser och säkerhetslösningar
kommer att utarbetas från intervjuresultat och byggs metodiskt upp av:
produktions- och avbrottsplanering med avvikelserapportering, trycksak och
känslighetsnivå, digitala nätverk med åtkomst och mjukvaruhantering,
extern kommunikation, lösa pappersdokument och information på data-
skärm samt leverans med offert- och orderhantering.  
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Resultat av undersökningarna redovisar behov av informationsäkerhet
och de lösningar som används för säkerhetslösningar inom varje moment
i undersökningens målformulering. En diskuskussionsdel behandlar ut-
vecklingen inom informationssäkerhetsarbetet och en slutsats dras om
behov av informationssäkerhet hos de undersökta företagen.

Avgränsningar
Endast de företag som är nämnda i metodavsnittet kommer att undersökas.
Detta beror på att undersökningen ej får bli för omfattande och att dessa
företag har kommit en bit på väg med informationssäkerhetsarbetet.

Momenten som analyseras är: produktions- och avbrottsplanering med
avvikelserapportering, trycksak och känslighetsnivå, digitala nätverk med
åtkomst och mjukvaruhantering, extern kommunikation, lösa pappers-
dokument och information på dataskärm samt leverans med offert- och
orderhantering. Mitt fördjupningsmoment är datasystem då detta är
grunden för förståelse av informationssäkerhet i dagens företagskommu-
nikation. 

De undersökta företagen kommer ej att jämföras med varandra. Företagen
har olika målgrupper och kundbehov. Då kundbehov påverkar företags-
behov av informationssäkerhet så går det inte att värdera rätt eller fel
sätt. Inget av de undersökta företagen är certifierat för informations-
säkerhet och därför är fullständig redogörelse av SS627799 av mindre
intresse.

Av mindre intresse är också en ingående analys av kommunikation
med underleverantör, då dessa ej ingår i informationssäkerhetsarbetet
på något av de undersökta företagen när det gäller känslig information
mot tryckeri eller pappersbruk. 

Kapitlet “Efterlevnad” i rekommendationsdelen av certifieringsstandarden
SS627799 kommer ej att behandlas.

Referenser från de tre undersökta företagen är anonyma efter önske-
mål från ett av företagen.
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Genomförande
I genomförandedelen behandlas följande kapitel för en effektiv undersök-
ning med korrekta resultat: 1. Certifieringsstandard SS627799, 2. Data-
system, 3. Intervjuade företag, 4. Grafisk informationssäkerhet, 5. Resultat
och 6. Diskussion.    

1. Certifieringsstandard SS627799 
Begreppen som är hämtade från den svenska certifieringsplanen SS62
7799 beskrivs här kortfattat efter en intervju med Inger Nordin, på
Validation AB i Stockholm, relaterad till egen analys av certifierings-
standarden.

Tre huvudkällor ger organisationens säkerhetskrav: Säkerhetsrisker,
legala och kontraktuella krav samt principer, mål och krav. Säkerhets-
risker lokaliseras med hjälp av riskanalys som är en integrerad del av
säkerhetsarbetet. Riskanalyser ger kunskap om företagets hotbild och
identifierar lämpliga åtgärder.

Legala och kontraktuella krav är bindande krav mot handelspartners,
underleverantörer och leverantörer av service. Samtliga samarbetspartners
mot organisationen bör ha en gemensam standard. Principer, mål och
krav skall finnas angående informationsbehandling för att stödja verk-
samheten.

Informationssäkerhetsspolicyn med de tre huvudkraven är att bibe-
hålla konkurrensfördelar, säkerhet av styrning i informationens infra-
struktur och säkerhet av styrning mot avbrott.

1.1 Styrande och redovisande dokument
Enligt Inger Nordin har informationssäkerhet att göra med ”säkerställande
av att behöriga användare vid behov har tillgång till information och till-
hörande tillgångar”. Information kan vara styrande och redovisande doku-
ment som användaren bör ha tillgång till. Styrande dokument betyder att
användaren skall utföra en arbetsuppgift och redovisande dokument är
bekräftelse på utförd uppgift. En tryckoperatör skall dokumentera åtgärd
vid avvikelse. Tryckaren bekräftar sin “Skall göra”-uppgift genom en
avvikelsedokumentation, vilket är det redovisande dokumentet.

1.2 Skydd av information
Genom sekretess har användare enbart tillgång till den information de är
behöriga till, då ingen obehörig person kan komma åt information som
finns på informationssystemet. Riktighet betyder skydd mot otillåtna
ändringar och otillåten påverkan. Säkerställningen medför att informa-
tion är komplett och riktig. Tillgänglighet uppnås då information är till-
gänglig i rätt omfattning av behöriga användare. Information skall dess-
utom vara spårbar, det vill säga kunna spåras till källan. Målet är att ha
sekretess, riktighet och tillgänglighet för information i företaget och i
affärsförbindelser. 

Per-Olof Larsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Informationssäkerhet inom grafiska företag

12



1.3 Riskanalyser
I det ideala sättet att arbeta med informationssäkerhet ligger riskanalys-
momentet i centrum. Genom att värdera information i förhållande till
kostnader för ett effektivt säkerhetssystem, beslutas om hur mycket
resurser som kan avläggas inom det aktuella området. Det kan vara till
exempel ett effektivt virusprogram som skall förhindra åtkomst av speciell
information. Kostnaden för virusprogrammet sätts i relation till det som
företaget kommer att förlora i kostnad, intäkt och rykte om den speciella
informationen kommer ut. På detta sätt bör företag genomföra riskanalyser
på all information som på något sätt dokumenteras, skickas på e-post
eller talas från mun till mun.

Tillgång till information kan inkludera information via ett nätverk,
direkt fysisk tillgång till informationssystem eller att dela databaser. All
tillgång innebär säkerhetsrisker. Genom att beakta tillgänglighet och
arrangemang av utläggning kan riskanalyser identifiera säkerhetsrisker.

Efter identifikation av hotbild kan åtgärder genomföras: kundavtal är
en uppsättning säkerhetskrav som styr rutinernas innehåll och tillämpning.
Innehållet kan vara lagliga och kontraktsenliga krav vad gäller tjänste-
nyttjande och leverans. Andra åtgärder är kontroller och tillämpningar
för att säkra trovärdigheten hos teknik och verksamhetsprocess för till-
handahållande av tjänster. Exempelvis skyddar kryptografiska kontroller i
digitala nätverk verksamhetsinformation som klassats som känslig. 

1.4 Styrmedel
Styrmedel identifieras med hjälp av riskanalyser. Styrmedel kan vara
implementering av rutiner, vilka säkrar de traditionella sätten som tal
och skriftliga dokument för kommunikation och informationsbehandling.
Samtidigt bör e-post och andra mindre traditionella sätt att utbyta
information säkerställas. 

Säkerhetsutbildning av medarbetare är ett annat styrmedel som gör
att medvetenhet och kunskap hos medarbetare minimerar säkerhetsrisker
i informationsbehandlingsarbetet.

1.5 Målsättning
Företagets målsättning kan vara att ha en plattform för utveckling av
informationssäkerhetsarbete. Företaget skall inge förtroende för kunders
affärstransaktioner och utveckla minimering av skador om något händer.
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2. Datasystem
För att få en grundläggande förståelse av hur informationssäkerhets-
arbete fungerar i praktiken inom den grafiska branschen, redovisas de
vanligaste funktionerna och säkerhetslösningarna inom datanätets upp-
byggnad innan kapitlet Grafisk informationssäkerhet. På detta sätt und-
viks förklaringar om avancerade datafunktioner i företagsundersökning-
arna. Alla förklaringar för olika datasystemfunktioner här är hämtade
från IT-cheferna på Tryckeri A och Tryckeri B, dokumentation från
Grundläggande programmering 5 poäng, Högskolan Dalarna och råd från
Protect Data’s hemsida.

2.1 Uppbyggnad
Det lokala nätverket, som kallas för LAN, omfattar de servrar som endast
arbetar inom tryckeriets interna verksamhet. LAN betyder Local Area
Network och är dataenheter inom själva byggnaden. Ett intranet inom ett
företag är uppbyggt av flera LAN till ett WAN, vilket betyder Wide Area
Network. Detta nätverk är till för kommunikationen mellan flera LAN.
Innehållet i det lokala nätverket beror på det informationsbehov företaget
har samt hur informationen skall delas. 

I ett större tryckeri finns information upplagd systematiskt på data-
servrar. Servrar är databashanterare som innehåller datainformation.
Det är ej lämpligt att lägga nätserver tillsammans med databasserver.
Vid större lösningar har man databasservrar för sig och webbservrar för
sig. 

-På en File Transfer Post-server kan kunderna lägga filer för tryck och
hämta instruktioner för filhantering samt ICC-profiler. 

-En driftsserver har hand om information för produktion av trycksak
samt dokumentation av tillverkningsprocess. 

-En utvecklingsserver har hand om internt nätverk med rutiner för alla
arbetssysslor vid produktion och utvecklingsarbete.

2.2 Brandvägg
En brandvägg är ett datastängsel som reglerar användare och stänger
ute obehöriga från det lokala nätverket. I en mindre organisation an-
vänds ofta en brandvägg med tre ben. Användaren utifrån anropar ett
Internet Protocol-nummer, i brandväggen, som är en adress tillhanda-
hållen kunden av tryckeriet. Användaren hamnar då i brandväggen. Där
stoppas vissa typer av trafik med hjälp av vald programmering av brand-
väggen. 

IP-numret (Internet Protocol nummer) finns endast på en plats i brand-
väggen. I brandväggen byts användarens IP-nummer till ett internt IP-
nummer som den yttre världen inklusive användaren ej vet om.
Användaren skickas antingen till en Demilitary-zon (DMZ-zon) där mail- ,
webb- och File Transfer Post-servrar står, eller vidare in i det lokala nät-
verket (LAN). Om till exempel en användare skickas till DMZ-zonen kommer
den aldrig in i företagets lokala datorer. Enda sättet att då komma vidare
är att gå in i brandväggen ytterligare en gång.
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2.3 Virtual Private Network
VPN betyder Virtual Private Network och består av LAN uppbyggda av
tunnlar in i andra publika nätverk. Med hjälp av kryptering byggs det
lokala nätverket upp av tunnlar så att det ser ut som att det vore ett
lokalt nätverk, därav ordet virtual. Kryptering innebär att mottagare är 
tvungen att ha en nyckelkod för att kunna läsa information och vid behov
ytterligare en nyckel för att ändra information.

Med hjälp av en tunnel garanteras säkerhet då bara användaren kan se
informationen mellan tunnelstationerna. På detta sätt byggs ett virtuellt
privat nätverk. Nätverket är dock ej lokalt då det används över internet.

2.4 Databas
Informationen i databasen hanteras av en databashanterare. Idag används
relationsdatabas. Säkerhetsfunktioner är inbyggda i relationsdatabaser.
Det rör sig om behörighetssystem. Behörighetssystem i databashanterare
beror helt på hur applikationer utnyttjas. Applikation är den program-
vara som fångar in samt bearbetar och återlagrar datainformation. 

Structured Query Language (SQL) är ett språk som används för att ställa
frågor på databaser. SQL-servrar har en del inbyggda funktioner som kan
delas in i systemfunktioner som returnerar information från matematiska
funktioner, datumfunktioner och funktioner för att konvertera mellan olika
data-typer.

Databasformulär skickas in i webbservern. Sedan skickas databas-
informationen till insidan av företagsnätets databasserver (i LAN). 

2.5 Demilitary Zone
DMZ betyder demilitariserad zon, en neutral zon, som varken är företagets
eller internetanvändarens zon. Denna zon är till för servrar som vänder sig
till kunder eller partners. DMZ eller extranätet som det även kallas är till
för användare som företaget ej tillåter ytterligare åtkomst.

2.6 Arbetsgång
Genom att genomföra säkerhetsanalyser och nulägesanalys av tryck-
verksamheten kan företaget, enligt Protect Data, sedan följa en stegvis
plan mot ett slutmål som innebär en full SS627799-certifiering. Detta
medför att tryckeriet får en styrkt seriös säkerhetsprofil, vilken förbätt-
rar företagets position på marknaden. Anledningen är de ökande krav på
säkra digitala informationsflöden som tryckeriernas kunder ställer.

Tryckeriet gör först en riskanalys av information och arbetar med en nivå-
indelning av sin information enligt SS627799. Intern och extern kommu-
nikation samt informationsregister skall säkerställas enligt certifierings-
kraven. Det kan vara fråga om användaridentifiering, åtkomstkontroll,
säkerhetskrav på system och programvaruskydd.

Beroende på tryckeriets säkerhetskrav, oavsett om tryckeriet skall certifi-
eras eller ej, finns fyra olika interna säkerhetsnivåer hos det informations-
säkerhetsspecialiserade konsultföretaget Protect Data.
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2.6.1 Nivå ett 
Består av tre lösningar: brandväggsskydd, antivirusskydd på datorerna och ett
lokalt hårddiskskydd. 

2.6.2 Nivå  två
Innehåller nivå ett samt antivirusskydd av mail-server och en filtreringstjänst
av olämpliga webbsidor. Med hjälp av filtreringen behöver tryckeriet ej
oroa sig för att anställda lägger ned tid på irrelevant surfning under
arbetstid.

2.6.3 Nivå Tre
Består av nivå två samt intrångsdetektering. Olika mätpunkter placeras
ut i nätverket som indikerar och rapporterar intrångsförsök.

2.6.4 Nivå fyra
Innehåller nivå tre samt förändringskontroll på interna system. Med
hjälp av ett dataprogram söks, genom en scanningfunktion, nätet genom
så att en lägsta nivå av säkerhet uppnås.

2.7 Säkerhetslösningar

2.7.1 Persondator
Om kunduppgifter finns lagrad i datorer kan användaridentifiering och
hårddiskkryptering skydda från obehöriga. En användare behöver då
först identifiera sig med användarnamn samt lösenord för att komma åt
informationen. Pointsec är Protect Data’s rekommendation för detta. 

Fördel: Lösningen gör att en hög säkerhet kan hållas samtidigt som
användandet av programmet är enkelt.

2.7.2 Distansarbete
En gateway installeras mellan det interna nätverket och internet (Alcatel
Secure VPN Gateway). Gateway är ett allmänt begrepp: Det är en tjänst
som kan fungera på olika sätt efter det behov som ställs. En E-mail gate-
way kan konvertera och förmedla mail. Ett exempel på gateway är en
tjänst som konverterar olika dataformat.

En gateway installeras dessutom på de arbetsstationer som skall
användas (Alcatel Secure VPN Client). Med hjälp av brandväggarna kan
distansarbetet ske över internet.

Fördelar: Skydd av arbetsstationer från hot på internet och hög till-
gänglighet.

2.7.3 Virus
Virus anses som det vanligaste hotet mot företag. Antalet nya virus ökar
med 300-400 per månad. Ett virusangrepp kan ödelägga en organisation
med stopp i produktion och kommunikation. Med hjälp av program som
endast kontrollerar ny eller förändrad data på server och/eller person-
dator upptäcks snabbt virus. Sophos Anti-Virus hjälper för att skydda
central administration och minskar belastningen på persondatorerna.
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Fördelar: Mer effektiv fördelning av resurser och personal då viruspro-
grammet endast kontrollerar ny eller förändrad data, skydd av intern och
extern kommunikation, förhindrar dålig publicitet, medför dataintegritet
och effektivt skydd ur kostnadssynpunkt.

2.7.4 E-post
Icke relevant material och virus skall ej finnas i e-postens kommunikation.
Mail- och Webbsweeper är program som innehållskontrollerar mail och
webbtrafik innan de når användaren.

Fördelar: Säker kommunikation på mail och webb.

2.7.5 Användaridentifiering och åtkomstkontroll
För att få en bra åtkomstkontroll är användaridentifiering ett måste.
ASP (Active Server Pages) förknippas med Microsofts IIS (Internet
Information Server) som i sig körs på en Windows NT-maskin. Istället för
att döpa en webbfil till .html döps den till .asp, vilket ger IIS möjlighet att
köra de scripter som finns inkluderade i filen.

Då användaren kopplar upp sig mot en ASP-server bör både ASP:n och
användaren kunna identifiera varandra. För att få en säker kommunikations-
kanal i nätverket mellan två noder kan programmet Alcatel VPN användas
för identifiering. Mobiltelefoner kan säkras genom att företaget får
identifieringskontroll, med hjälp av autentiseringsdosor, för fasta och
mobila slutanvändare.  

Ett införande av programmet “Entrust Public Key Infrastructure”
erbjuder kunderna en säkrare webbkommunikation och optimerad miljö
för kommunikationen: företag-företag och företag-kund.

Fördelar: användare kommunicerar säkert med andra användare med
hjälp av identifiering, åtkomstkontroll, kryptering och digitala signaturer.

2.8 Översikt
I det lokala nätverket finns arbetsstationer (Clients) som beroende på
behörighet har åtkomst till interna dataenheter. Användaren hamnar i
brandväggen för vidare slussning till vald server i extra nätverk (DMZ-
zon) eller ut på internet. Användare på Internet slussas från brandvägg
till DMZ-zon. Se figur 1.
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2.9 Kommunikationsflöde - exempel
I brandväggen sätts en policy om informationsflödet. På en “fysisk” burk i
DMZ-zonen garanteras till exempel åtkomst på port 80, vilket är IT-
protokollet eller IT-tjänsten från kunden. Kunden har genom IT-tjänsten
rätt till att läsa information på webplatsen. Inifrån företaget har användare
vid en dator (arbetsstation) en öppning i brandväggen som automatisk ger
tillgång till att läsa samt uppdatera webplatsen om ny information skall ges
till kunder. Se figur 2. 
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3. Intervjuade företag

3.1 Tryckeri A

3.1.1 Verksamhet
Företaget består av tre produktionsavdelningar (prepress, bokbinderi och
tryckeri), försäljningsavdelning och admininistrativ avdelning (ekonomi,
personal och IT). Alla arbetar efter Admera (verksamhetsstyrningssystem).
Admera innehåller bland annat produktionsplanering, kvalitetsinformation
(produktinformation och processinformation), kvalitetsledning och försälj-
ning. Ekonomipersonal arbetar efter ett annat system (ekonomisystemet
Etobia).

Årsredovisningar, prospekt på nya bilmodeller samt information om
börsnoterade företag är exempel på trycksaksproduktionen. Enligt IT-
chefen är målsättning för företaget “En hundraprocentig anpassning till
kundens önskemål. Säkerheten får kosta vad det kostar”.

3.1.2 Kommunikation 
Säljare tar kontakt med kund. Upp till 10 olika offertförslag kan utarbe-
tas innan tryckeriet är överens med kunden. När offerten är färdig sker
en planering av tryckjobbet. Tryckeriet beställer plåtar och material. 

Ingen bildbehandling sker inom byggnaden då bildbyråer levererar
färdiga bilder på en FTP-server. Efter leverans från bildbyråer samman-
ställs bildutskjutning för tryck. Ett samspel sker mellan säljaren och projekt-
ledaren under processens gång.

Förutom File Transfer Post-server används fax för kommunikation med
kunden. Även leverantörer får order via fax. Alltså används ej E-mail eller
mobil i kommunikation med kunden. Kunden lämnar den färdiga förfrågan
via säljare till projektledaren. Inga databaser används för dokument utom
tryckfiler.

3.1.3 Riskanalyser
Ett effektivt PDF-flöde med minimala produktionsavbrott är ett krav. Det
största problemet i avvikelserapporteringen är att få alla att rapportera vid
minsta förekommande avvikelse. 

Den digitala arkiveringen ställer krav på back up-system om något
skulle inträffa. De flesta felen i företagets datasystem är operativsystemfel.
Efter en helg när systemet skall startas brukar det ta en stund innan allt
fungerar då startrutinerna går långsamt och trögt. 

Eftersom nya uppdateringar av pågående affärsavtal ständigt sker, så
krävs det en smidig uppdateringsprocess av all databasinformation samt
databasprogram. Det har tidigare hänt att papperslagret har försvunnit vid
uppdateringar. Därför krävs en god testrutin för uppdateringsprocessen.

Information på dataservrar och datastationer måste säkerhetsanpassas
efter kundkrav. Mail kommer mer och mer, vilket innebär att tryckeriet
måste säkerhetsanpassa digitala vägar avseende mail- och dataservrar.
Framför allt ökar kravet på säkerhet då alla medarbetare har tillgång till
E-mail.
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Vid avbrott och avvikelser i produktionen bör det finnas rutiner som med-
för att hela offerter ej behöver göras om till färdig trycksak. Ökat om-
arbete medför höga kostnader och missnöjda kunder.

3.1.4 Utveckling
Följande säkerhetslösningar är under utveckling och är förhoppningsvis
färdiga i slutet av 2002:
- En kontroll samt ändringsnyckel hos tryckeri mot leverantör och kund.
Nycklarna är koder som låser upp mail för påsyn och ändringar. Detta
medför en enväg- samt tvåvägskryptering som säkerställer känslig
information via nätet.
- Tryckeriet är certifierat mot SS627799.
- All faxinformation kommer att sändas digitalt. Det omfattar offert- och
orderbekräftelser. 
- Ett dataföretag kommer att ha hand om lagring av data.
- Intrångsförsök externt och internt har IT-chefen hand om (redan klart). 
- Med hjälp av “Watch Dog”-program kan IT-ansvarig kontrollera om
någon är inne på det interna nätet. Därmed ges kontinuerlig information
om säkerheten på File Transfer Post-servern (redan klart).
- Produktionspersonalen har ej tillgång till utvecklingsservrar (redan
klart). 

3.2. Tryckeri B

3.2.1 Verksamhet
Företaget består av avdelningarna ekonomi, försäljning, prepress, tryckeri,
projektledning, bokbinderi och IT. Prepress tar emot material från kund,
lämnar provtryck till kund och svarar på tekniska frågor. Projektledning
tar emot uppdrag, på CD eller mail, som skall bli trycksak och lämnar
ifrån sig dokument till prepress som skall förädlas till trycksak. Tryckeri
tar emot plåt, från prepress, som används för underlag i tryckprocessen.
Bokbinderi skär falsar och stansar färdig upplaga som sedan går vidare
till expedition för leverans till kund. IT ansvarar för företagets digitala
nätverk och åtkomst inom detta.

Alla former av trycksaker ingår i tjänsterna: broschyrer, foldrar, böcker,
kataloger, ekonomisk information, årsredovisningar och bokslutsrapporter.
Någon definierad nivåindelning av trycksaker förekommer inte. 

Tryckeri B är försiktigare än Tryckeri A i anpassningen till kundens
önskemål. Enligt IT-chefen arbetar företaget efter en öppen policy inom
tryckbyggnaden. Risken för informationsspridning ökar då för mycket
sekretess gör människor nyfikna.

3.2.2 Kommunikation
Sex till sju säljare är ute i fält och får offertförfrågningar från kunder.
Projektledare i tryckeriet tar hand om offertförfrågning och skriver in alla
förutsättningar i databasprogrammet File Maker. Med hjälp av offertupp-
gifter från databasen får projektledaren snabbt och smidigt fram en kalkyl
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i File Maker. En offert skickas snabbt tillbaka till kunden i Portable
Document Format. En kund kan gå in och ändra en PDF-fil med rätt pro-
gramvara. Ändringar i PDF:n kan dock upptäckas med digitala signatu-
rer men detta används ej då behovet ej finns än så länge. Ofta skickas
PDF-filerna på mail från och till kund. Några underskrifter på papper
förekommer vanligtvis inte som bekräftelse på en order. 

När företaget fått en order tas en orderbekräftelse fram mot bakgrund
av de uppgifter samt eventuella ändringar som finns i File Maker. Genom
hela arbetsflödet ligger den färdiga ordern i File Maker och inga pappers-
underlag med orderuppgifter används därmed i produktionen. Med hjälp
av ordernumret får man all information om tryckjobbet vid varje avdelning i
tryckeriet på dataskärm.

Projektledare tar emot materialet och gör mottagningskontroll, fyller i
kundmateriallista, vilken finns tillgänglig för prepressoperatör som skickar
materialet i retur till kunden. Prepressoperatör meddelar projektledaren om
kundmaterialet är skadat och returnerar kundmaterial till projektledare
efter avslutat arbete. Kunderna kan lämna sina dokument till företaget
via externa lagringsmedia (flyttbara media). Tryckeriet kan ta emot
dokument levererade på CD, Zip, Syquest, Jaz, och diskett.

Förfrågan kommer från kunder direkt eller via en försäljare till projekt-
ledaren som senast påföljande arbetsdag gör en övergripande teknisk och
affärsmässig rimlighetsbedömning om huruvida tryckeriet kan agera
som en fullgod leverantör utifrån företagets affärsidé.

Förutom FTP-server används  E-mail eller mobil i kommunikation med
kunden. Kunden lämnar den färdiga förfrågan via säljare till projekt-
ledaren. 

3.2.3 Riskanalyser
Företaget arbetar uteslutande med digital kommunikation mot kunder,
vilket ställer höga säkerhetskrav på File Transfer Post-servern. Krypterings-
rutiner, användaridentifiering och intrångsskydd bör finnas. Dessutom
krävs ett säkert PDF-flöde vid bekräftelse av offerter så att otillåtna
ändringar ej sker. För närvarande finns dock ej behovet avseende skydd
av riktighet i PDF-filer. 

3.2.4 Utveckling
Fem olika dotterföretag kommer att sitta inom samma byggnad i Stock-
holm. Sekretessavtal blir då viktigare för de företag som förr arbetat i
avskilda lokaler. Ett nytt säkerhetstänkande har just börjat ta form.

Företaget har än så länge inga planer på en certifiering inom informations-
säkerhet men har börjat analysera c.a. 10 punkter ur certifieringsstandarden
SS627799, vilka är av intresse för en säkrare informationshantering.
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3.3 Pappersbruk X

3.3.1 Verksamhet  
Pappersbruket är certifierat mot SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO14001.
Huvudprodukten är standardtidningspapper. Även specialkvaliteter,
vilka används till reklamblad, bilagor m.m. samt journalpapper för vecko-
tidningar, söndagsbilagor och liknande tillverkas. Företaget betonar
resultatorientering med områden som produktivitetsutveckling i förbätt-
ringsprogram, kostnadsmedvetenhet samt eftersträvan av rätt produkt-,
pris- och marknadsstruktur. Bruket innefattar bl.a avdelningarna under-
håll, marknad, anläggning, utveckling, ekonomi och personal. Varje
avdelning arbetar efter styrande dokument från kvalitetsledningssyste-
met och arkiverar sedan redovisande dokument i pärm efter att arbets-
uppgift genomförts. 

3.3.2 Kommunikation
Säljorder går in i ett orderhanteringssystem. Informationen från order-
hanteringssystemet läggs in i ett produktionsplaneringssystem. I systemet
finns information om papperskvalitet, vilken tid ordern skall köras och på
vilka maskiner. Kontroller görs för produktion med avseende på maskiner
och produktionsutrymme samt tidsaspekter. Information som ligger i
produktionsplaneringssystemet läggs in i kvalitetsinformationssystemet
för drift och magasinssystemet för emballering/magasin (Se figur 3 på
sidan 23).

Säljbolag har hand om den dagliga kontakten med kunder och tar
emot förfrågan från kund om produkt. Förfrågan går från säljbolaget
till marknadsavdelningens säljkoordinator. Varje säljkoordinator har sin
egen geografiska marknad; kommer en förfrågan från Tyskland får en sälj-
koordinator som arbetar mot Tyskland ta hand om denna. De flesta gånger
sker förfrågan på telefon. Marknadsavdelningen tar kontakt med produk-
tionsplanerare som kontrollerar lönsamhet avseende plats för produktion på
maskiner,  produktionsutrymme och tidsaspekter. 

Lönsamhet ses över och kalkyler görs för att se hur mycket företaget
får betalt för ordern. Efter bedömningen kontaktas säljbolaget som i sin
tur kontaktar kunden. Efter klartecken går säljordern in i ett order-
hanteringssystem, vilket ligger i ett försäljningssystem. Med hjälp av
informationen från orderhanteringsprogrammet kommunicerar marknad
med produktion och ordern läggs in i produktionsplaneringsprogrammet.
I programmet finns information om papperskvalitet, vilken tid ordern
skall köras och på vilka maskiner. 

Planerarna kan se om plats finns för ordern då andra ordrar köres
inom samma kvalitet. En tambor innehåller ett antal pappersrullar och
måste ge maximal utdelning med minsta spill. Plats skall alltså finnas för
kundens bestämda antal rullar så att hela pappersbanan blir utnyttjad.
En produktionsplanerare lägger ut körningen på pappersmaskinen. Efter
färdig pappersprodukt läggs rullar i magasinet. I magasinssystemet finns
information om var transporten skall ske och vilket transportsätt som
skall användas.  
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Ett intranet är kopplat till moderkoncernens hemsida, vilket innebär att
företaget har en direkt anslutning och kan gå in och titta på siten vid behov.
Direkt kontakt bedrivs ofta med e-mail mot moderkoncernen. Det händer
att PDF-filer skickas med E-mail.

3.3.3 Riskanalyser
Information om priser, recept, utvecklingsprojekt, tryckutvärderingar
och test av ny utrustning får ej lämna pappersbruksbyggnaden.

3.3.4 Utveckling
För närvarande finns inga planer på ett utvecklat informationssäkerhets-
arbete inom något område.
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Marknad Utveckling Produktion

Kvalitetsledningssystem
- Styrande dokument                                             

Kvalitetsinformations-
system

Rullhanteringssystem

Försäljningssystem

Magasinssystem

Inköp, underhåll- och förrådssystem

Produktions-
planeringssystem

Ekonomisystem

Säljorder

Magasin

Figur 3.
Säljorder går in i ett orderhanteringssystem. Informationen från orderhante-
ringssystemet läggs in i produktionsplaneringssystemet. I systemet finns infor-
mation om papperskvalitet, vilken tid ordern skall köras och på vilka maskiner.
Kontroller görs för produktion med avseende på maskiner och produktionsutrymme
samt tidsaspekter . Information som ligger i produktionsplaneringssystemet läggs in
i kvalitetsinformationssystemet för drift samt utveckling och magasinssystemet för
emballering/magasin.

Varje avdelning arbetar efter styrande dokument från kvalitetsledningssystemet
och arkiverar sedan redovisande dokument i pärm efter att arbetsuppgift genom-
förts. 



4. Grafisk informationssäkerhet
Detta kapitel är fakta hämtade dels från intervjuer och dels från certifierings-
standarden SS627799. Information om företagen är uttalad av IT-chef
samt verkställande direktör hos Tryckeri A, IT-chef och produktions-
ansvarig samt kvalitetschef hos Tryckeri B och kvalitetschef samt system-
ansvarig på Pappersbruk X. 

Enligt intervjuer har båda tryckerierna börjat utveckla ett ökat infor-
mationssäkerhetsarbete. Tryckeri A satsar på en full certifiering av
standarden SS627799 i slutet av 2002 och Tryckeri B har börjat behandla
tolv punkter ur samma standard, vilka är intressanta för deras verksam-
het. Pappersbruk X har inga planer i nuläget för ett utökat informations-
säkerhetsarbete.

Huvudrubriker ur rekommendationsdelen från certifieringsstandarden
SS627799 är moment, vilka innehåller råd på hur företag kan lägga in
informationssäkerhet oavsett företagets typ av verksamhet. 

En kortfattad förklaring bekrivs nedan för varje huvudrubrik, ur certi-
fieringsstandardens rekommendationsdel, och jämförs med företagens
säkerhetslösningar på standardens olika rekommendationer. Detta visar
var företagen väljer att lägga in informationssäkerhet i verksamheten.

4.1 Säkerhetsorganisation
Riktlinjer visar i detta kapitel roller och ansvar internt och externt angående
beslutsgång. I kapitlet rekommenderas en rad punkter, på sidan 19 i
SS996277, som  bl.a. kontrakt med samarbetspartner, kund och leverantör
avseende organisationsresurser, skadeståndsförhållanden och förpliktelser
enligt avtalet. Under rubriken “Skydd av tillgångar” bör säkerställning
av information definieras och bl.a. innefatta överenskommen tidpunkt för
förstörelse eller återlämning av information.

4.1.1 Ansvar och skadeståndsförhållanden - Tryckeri A  
Kundavtal styr ansvarsfördelningen av tryckinformation hos Tryckeri A.
Kunden bestämmer den säkerhet som tryckerierna skall uppfylla för
kundens trycksak. Tryckerierna har genom kundkrav press på sig att
uppfylla en hög säkerhet när den behövs. 

Ansvar för felfri vara beror på hur varan är såld. Ansvaret kan vara
delat mellan företag och fraktföretag. Avtal med kund styr fraktsättet.
Stor kostnad behöver ej läggas på trycksak som det ej är bråttom med.  

Kundens krav på tryckeriet styr arbetet med säkerhetsrutinerna.
Faktorer som styr kundavtal är: Volym, avstånd, fraktsätt, hastighet,
kostnad och vilken säkerhet som erfordras. Vid fri försäljning från lager
har kunden ansvar för att ordna frakt. Från att trycksak är ombord på
fraktfordon går ansvar för säkerhet över till kund. Vid högkänslig infor-
mation sker direktfrakt, vilket innebär att trycksak levereras med bil
utan mellanlastning. Faktorerna hastighet och säkerhet är då höga. Flyg
med kurir är ett annat sätt vid frakt av högkänslig trycksak. Vid låg-
känslig trycksak kan frakten gå med båt.
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I avtalet finns en försäkringdel för fel uppkommet under frakt. Frakt-
företaget har ett ansvar och en försäkring som täcker fel. Olika kombina-
tioner i leveranssätt kan förekomma beroende på kundens behov. Till
exempel bil till båt till bil.

4.1.2 Säkerställning av information  
Tryckerierna har valt att lägga resurser på en säker hantering av tryck-
saksframställningen och säker PDF-hantering mot kund med kundav-
talet som kontrakt. I kundavtal finns överenskommen tidpunkt med
kund, vanligtvis efter publiceringen då sekretessrutiner ej gäller längre.
Dessutom definieras, i kundavtalet, krav på sekretessavtal för anställda
att ej använda någon information från trycksak utanför tryckeribyggnad. 

Definierade rutiner för sekretessbelagd trycksak finns hos både Tryckeri
A och Tryckeri B. Tryckeri A låser in överblivna ark i angränsande rum och
samtliga tryckfiler behåller tryckeriet en längre tid. Det kostar för mycket att
göra om ett feltryck från grunden en gång till. Filerna förstörs sedan tryck-
saken är känd av allmänheten och ej längre är sekretessbelagd.

Hos Tryckeri B vägs Kostnadsaspekt in i säkerhetstänkandet vid hantering
av överblivna ark. Vid årsredovisningar vill gärna kunden ha så många
exemplar som möjligt och alla ark brukar tas till vara för försäljning. Vid
högsta sekretessgraden, prospekt innan börsredovisning o.d. , samlas alla
överblivna tryckark in och skärs sönder för hand. Spillet går sedan till
lokal pappersåtervinning då tryckeriet får betalt i kostnad per kilo. Det
innebär att leveranskostnad ofta täcks upp av förtjänst på pappers- spill.

Hos tryckeri A skickas, när utskjutningen är klar, en PDF-fil till kunden
för en bekräftelse om att allt är klart för tryck. Några förslag på bekräftelse-
rutiner finns under utveckling: kunden skriver ut ett papper från PDF-filen
och skriver under detta. Kryptering är ett annat sätt då kunderna, med hjälp
av en digital signatur tillhandahållen av tryckeriet, får skriva under PDF-
filen. 

4.2 Klassificering och kontroll av tillgångar
Företaget får råd om bedömning av informationstillgångar och hur de skall
nivåindelas avseende säkerhetsarbetet. Med hjälp av nivåindelningen kan
företaget få reda på lämpliga skyddsåtgärder.

Som ett av delmålen rekommenderar STG på sidan 40 i SS627799, “att
säkerställa att informationstillgångar ges lämplig skyddsnivå”. Företagets
behov av särskild hantering och skyddsnivå anges med hjälp av klassi-
ficering. Ett lämpligt antal skyddsnivåer bör definieras.

4.2.1 Klassificering 
Lämpliga data bör, enligt STG, märkas utifrån värde och känslighet för
företaget. Onödiga extrakostnader bör undvikas genom att undvika över-
klassificering, enligt STG. Tryckeri A och Tryckeri B arbetar enligt policyn
att ha hög säkerhet när det behövs, som före publikation av känslig tryck-
sak och lägre sekretess för trycksak vid mindre känslighet för offentlig-
görande. 
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För tryckerierna gäller samma klassificeringsprincip som SS627799 anger:
att ansvaret för klassificeringen av informationen ligger hos ägaren av
informationen. Vid klassificering av känslig trycksak har alltså  kunden
ansvar för detta. 

Eftersom kundavtalet styr sekretess från tidigare resonemang så ger
kundavtalet också klassificering av trycksakens känslighet. Tryckerierna
bör alltså dels tillgodose kundavtalet och dels undvika extra omkostnader
som ett allt för komplext klassificeringssystem kan bidra till. Hos tryckeri-
erna anses (innan publikation) bilprospekt högst klassificerat följt av
börsinformation och därefter årsredovisningar. 

Hos Pappersbruk X är information kring utvecklingsprojekt, tryck-
utvärderingar, examensarbeten och test av ny maskinutrustning sekretess-
belagd. Klassificering förekommer ej.

4.2.2 Särskilda hanteringsrutiner 
STG betonar att rutiner för märkning och hantering av information enligt
klassificeringssystem bör gälla varje informationsklass, elektronisk eller
fysisk. Märkning bör ske med fysiska etiketter eller märkning på elektronisk
väg. 

Rutiner rekommenderas dessutom för kopiering, överföring via tal,
inklusive mobiltelefon och utdata på bildskärm. Inget av de analyserade
företagen har speciella hanteringsrutiner eller märkning av information
ur känslighetssynpunkt för dessa aktiviteter. 

Vidare ger STG rekommendationer om hanteringsrutiner och märkning
av tryckta rapporter, lagringsmedia (band, CD, disketter och kassetter),
elektroniska meddelanden och filöverföringar. Samtliga intervjuade före-
tag har hanteringsrutiner för detta. Klassificeringsmärkning är dock ej
uttalad från företagen. Speciella hanteringsrutiner finns för magnetband,
elektroniska meddelanden, sekretessbelagda tryckfiler, överblivna konfi-
dentiella tryckark, tryckutvärderingar, utvecklingsprojekt, test av ny
maskinutrustning, trycksaker som årsredovisningar och börsprospekt
samt inoffentliga bilprospekt.

Tryckeri A utvecklar enväg- och tvåvägskryptering samt kryptering av
E-mail mot kund. Dessutom försöker företaget separera kundernas mate-
rial för sig och CTP-teknikernas material för sig. Det innebär olika servrar
för kunders tryckfiler och intern tryckeriorganisation. Om kunder ej har
några större säkerhetskrav så säkras tryckeriets organisation genom att
ha separata servrar för de olika avdelningarna. En File Transer Post-
server används och en Virtual Private Network-server tillkommer inom
en snar framtid.

4.3 Personal och säkerhet
I kapitlet beskrivs hur stöld, misstag och bedrägeri eller dylikt kan und-
vikas. Ett mål är att “minska risker för mänskliga misstag, stöld, bedrä-
geri och missbruk av resurser” (Ur SS629977, sidan 23). Upptagna
moment är: sekretessavtal och befattningsbeskrivningar och definiering
av ansvar, rättigheter och skyldigheter samt utbildning och övning i
säkerhetsarbetet.
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4.3.1 Sekretessavtal 
Tryckeri A har sekretessavtal med anställda att ej sprida någon tryck-
information utanför tryckeribyggnaden. Medarbetare får skriva under ett
avtal att all information som ses eller hörs ej får spridas utanför företagets
byggnad. 

Leverantörer är ej sekretessbelagda, då all känslig information bearbetas
inom tryckeribyggnad. Sekretessavtal skrivs med kunden under produk-
tionens gång och förstörs sedan trycksaken offentliggjorts. Ett grundmål är
dock att alltid säkra den egna organisationen med sekretessavtal för med-
arbetare. 

Pappersbruk X har sekretessavtal för alla inblandade avseende information
om utvecklingsprojekt, examensarbeten, tryckutvärderingar åt kund och
priser. Det innefattar mobiltelefon, tal och information i all annan form. 

4.3.2 Rättigheter och skyldigheter
För de tre företagen i undersökningen gäller bestämmelse om behov i
arbetet för att få använda bärbar dator. Detta är alltså en rättighet för
anställda om behov finns.

4.3.3 Definiering av ansvar
Kunden är ägaren av tryckprodukten hos Tryckeri A samt Tryckeri B och har
därmed ansvar för klassificeringen enligt tidigare resonemang (se rubrik
4.2.1).

Utvärderingar av projekt, hos Pappersbruk X, sker i mötesform med alla
inblandade. Att ansvaret för att säkerheten hålls innanför väggarna
ansvarar projektledaren för, vilken oftast är utvecklingsingenjör.

4.3.4 Befattningsbeskrivningar 
Hos alla tre företagen finns befattningsbeskrivningar i verksamhets-
styrningssystemen. 

Hos Tryckeri B ligger ansvaret för kundprojekt  hos projektledaren
med tydliga rutiner för bl.a. leverans. Projektledaren ansvarar för att pro-
duktions- tider i kalkylen är rimliga och överensstämmer med produktio-
nens bedömning. Projektledaren kontrollerar även med kunden om något
är oklart för att kunna fastställa produktionstid. Om det sker några för-
ändringar av jobbet uppdaterar projektledaren kalkylen. När kalkylen
har prissatts skrivs en offert ut av projektledare eller säljare som innan
den skickas till kunden, granskas av säljare eller VD. Vid eventuella kom-
pletteringar kontaktas säljare eller projektledaren där de kompletterande
uppgifterna uppdateras i File Maker och en ny beräkning utförs som
resulterar i en ny offert. 

Projektledaren har huvudansvaret för att säkerheten hålls även hos
Tryckeri A. En kontrollant från kunden finns med och kontrollerar
sekretessen på operatörsnivå inom tryckeriet vid högkänsliga tryckjobb. Vid
extra högkänsliga tryckjobb används endast en kontakt, projektledaren,
mot kunden. Annars kan flera kontakter användas. IT-chef, kvalitetschef
och miljöansvarig ansvarar för utbildning av anställda för att upprätthålla
en hög kontinuerlig säkerhet i alla arbetsrutiner. 
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4.4 Fysisk och miljörelaterad säkerhet
STG ger exempel på skydd mot obehörighet av information, skador och
andra störningar. Några exempel som behandlas är: Stängsel, larm,
passagekontroll, skydd av utrustning och driftsskydd av elförsörjning. 

På sidan 32 i SS627799, under “Allmänna åtgärder” bör målet vara att
hindra att information och informationsbehandlingsutrustning äventyras
eller stjäls. Bestämmelser bör “övervägas” för policy bland annat om
blank skärm, tomt skrivbord fritt från lösa pappersdokument och att
ingen programvara får lämna företaget om godkännande ej ges. Andra
skydd kan enligt STG vara bland annat nyckellås och lösenord för pålogg-
ning. Fax och telexmaskiner bör bevakas.

4.4.1 Policy 
Samtliga intervjuade företag litar på sina medarbetare att ej sprida
information och behovet av till exempel mobila datorer i dagligt arbete styr
tillgång av dessa. Inget av de intervjuade företagen har dokumenterade
rutiner för blank skärm, tomt skrivbord, kommunikation på mobila telefoner
samt annan talkommunikation eller rutiner för medtagande av datorer.

Enligt VD:n för Tryckeri A är huvudsaken att användaren ej visar för
obehörig det som står på skärmen vid sekretessbelagd information.
Medarbetare får alltså ta med sig bärbara datorer, olika lagringsmedia
och mobiltelefoner utanför tryckeribyggnaden. Företaget litar till med-
arbetares omdöme att ej sprida företags- eller kundinformation vid
användande av mobil eller bärbar dator. 

Effektiv lösenordsrutin samt att faxen ej används för sekretessbelagd
information hos Tryckeri A, medför att STG:s råd om bevakning av fax ej
behövs.

Medarbetare hos Tryckeri B får ta med sig bärbara datorer, olika lag-
ringsmedia och mobiltelefoner utanför tryckeribyggnaden. Endast om behov
finns i dagliga arbetet kan medarbetare arbeta med bärbar dator mot modem
eller bredband med hjälp av krypteringstunnlar till tryckeriet. Något sekre-
tessavtal för detta finns ej.

Pappersbruk X har behov av mobiltelefon när säljkoordinator bedriver
kommunikation med kund men inga säkerhetsrutiner om detta är uttalade
i intervju.

4.4.2 Skydd mot obehörighet  
Inget av de två tryckerierna har lösa pappersdokument av känslig natur
liggande framme på arbetsstationer. Både Admera och File Maker, vilka
är de aktuella verksamhetsstyrningssystemen hos tryckerierna, bevarar
och behandlar samtliga dokument digitalt. Därmed undviks risken för
förlust eller åtkomst av information på lösa pappersdokument. Eftersom
pappersdokument, förutom tryckark, knappt existerar på Tryckeri A och

Per-Olof Larsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Informationssäkerhet inom grafiska företag

28



Tryckeri B så blir följdaktligen den digitala informationen mycket viktig
i riskanalysmomentet. Hårdare krav ställs på behandling av digital
information vad gäller kryptering, behörighet, säkra digitala vägar och back
up-system. 

Behovet av säker digital behandling av digital information, står mycket
högt värderat hos Tryckeri A som skall införa enväg- och tvåvägskryptering,
SMS-indikation mot obehörig aktivitet och avancerad lösenordsrutin. Om
tryckeriet ej uppfyller kraven från kunder så vänder de sig till ett annat
tryckeri. Generellt sett ökar därför kraven på ett säkert digitalt flöde med
krypteringsrutiner då kunderna vill ha det så. Inom tryckbranschen är
detta ett helt nytt tänkande även om det har funnits en tid inom andra
branscher. Tryckeriet följer även STG:s rekommendation i certifierings-
standarden (sidan 33 i SS627799) om datormedia i låsta skåp. 

Pappersbruk X har dokument i pärmar. Varje avdelning arbetar efter
styrande dokument från kvalitetsledningssystemet och arkiverar sedan
redovisande dokument i pärm efter att arbetsuppgift genomförts. Risk
finns därmed för lösa pappersdokument.

4.5 Styrning av kommunikation och drift
Kapitel 8  i SS627799 behandlar säkerhetsrutiner som passar in på utrust-
ning för informationsbehandling. Rutiner bör vara inriktade på ansvars-
fördelning, uppföljning av incidenter och deras undvikande i framtiden
samt återställning av system efter avbrott. I delmålen ingår säkerställ-
ning av säker drift av informationsbehandlingsutrustning, skydd mot av-
brott, minimering av risk för systemfel och skydd av riktighet i program
och data.

4.5.1 Säkerställning av säker drift 
Alla undersökta företag har verksamhetsstyrningssystem som hjälp-
medel för att styra produktionen optimalt med så lite omarbeten som
möjligt. Medarbetare vet exakt vad som skall göras av styrdokument i
systemen och kan lägga in bekräftelse efter utförd arbetsuppgift. Gemen-
samma verksamhetsstyrningssystem för tryckerier och samarbetspart-
ner innebär dessutom att tryckerierna snabbt kan få bekräftelse från
kund vid förändring av tryckprodukt.

4.5.2 Skydd mot avbrott - Tryckeri A 
Kvalitetsansvarig bedriver statistik över avbrott och avvikelser för att ha
en effektiv åtgärdsplan om vanligt förekommande fel samt åtgärder.
Problem finns dock i dokumentation av korrigerande åtgärd vid avvikelse
i produktion hos Tryckeri A. Detta innebär att alla medarbetare ej alltid
dokumenterar vid avvikelser. Behovet av bättre förankring av policy är
uttalad av IT-chefen. Dessutom arbetar företaget mot ett gemensamt verk-
samhetsstyrningssystem som även innefattar bokbinderiet, vilket ej kan
rapportera vanliga fel digitalt idag. 

Vid avbrott eller avvikelse skrivs avvikelserapport i driftssystemet av
ansvarig personal. Problem som medför att processen ej fungerar som den
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skall rapporteras i avvikelserapporten. En digital signatur visar vilken
avdelning som rapporten kommer ifrån. En kvalitetsansvarig genomför
statistik på vanligt förekommande fel och utvärderar resultaten varje dag.
Detta arbetssätt har bidragit till stora kostnadsbesparingar i felsöknings-
arbetet för företaget. 

Den nuvarande största spårbarhetskällan vid fel och avvikelser ligger i
koder i tryckpressarnas inställningar. Allt som sker i tryckpressarna kan
läsas av  under produktionen i driftsdatabasen där viktiga styrvärden visas
automatiskt. Det sitter speciella givare i tryckpressarna som indikerar till
databasprogrammet det som sker. En klocka visar avbrottstid och när
avbrottet eller avvikelsen skett. Än så länge är bokbinderiet ej utvecklat på
lika optimalt sätt som tryckpressarna men kommer att få motsvarande
uppbyggnad inom en snar framtid. I och med ett mer manuellt arbete med
bland annat limprovning finns ännu ej möjligheten till samma felsök-
ningsförutsättningar. Företagets strävan är att kunna få hela trycksaks-
tillverkningen inom samma process. 

Alla avvikelser skrivs och arkiveras digitalt och pärmar förekommer inte
vid arkiveringen. När datafel har åtgärdats skrivs åtgärder och typ av fel
ner i digitala loggböcker. Var tionde minut sker en scanning av samtliga
driftdata med hjälp av en SQL-server där  driftdatan sparas.  Sedan
sparas informationen från servern på digitalt band vilket arkiveras varje
dag. Informationen på de digitala banden medför att företaget kan backa i
felsökningsarbetet i stora tidsperioder så att kostnaderna för felsökningen
ej blir för stora.

All återrapportering sker i dataprogrammet Admera, vilket är ett speciellt
dataprogram framtaget för tryckbranschen. Både tabeller och ifyllnads-
kvoter kan fyllas i. Programmet är Word-baserat.

4.5.3 Skydd mot avbrott - Tryckeri B
Hos tryckeri B ligger verksamhetsstyrningsprogrammet File Maker inom
hela produktionskedjan. Materialåtgång anges och tryckaren bekräftar
tryckningen genom en “stämpla in” funktion i File Maker. När trycket är
färdigt ger tryckaren en bekräftelse på att tryckjobbet är färdigt. På detta
sätt ges uppgifter för tidsåtgång för tryckningen. Samma förfarande med
materialåtgång och tidsåtgång gäller också för bokbinderiet. Expeditions-
avdelningen tar fram sin flik i File Maker, skriver in ordernumret och
skriver ut etiketter som sätts på kartonger för leverans. På etiketterna står
typ av produkt och kundens adress. Prepress skall skriva in avvikelser, för-
bättringsförslag i loggen. 

Vid fel i produktionen görs en ny digital ersättningsorder och det doku-
menteras vilket fel som medfört avbrott samt vilka åtgärder som vidtagits.
Detta förfarande är till för att tryckjobbet ej skall bli dubbelt så dyrt vid
omtryck då extra kostnader vid felet bokförs på ersättningsordern som
behandlas separat vid en efterkalkyl.

Prinergy är ett program som endast använts några månader av koncernens
tryckerier. Programmets stora fördel är att hela tryckflödet bearbetas av
samma programvara och minskar de fel som kan uppkomma i produktionen. 
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Inkommande PDF-fil bearbetas fram till färdig utskjutning på tryckplåt.
Programmets preflight-funktioner medför felmeddelanden som talar om
vilka eventuella fel som förekommer under resans gång samt hur de skall
åtgärdas.

4.5.4 Skydd mot avbrott - Pappersbruk X
Hos operatören finns ett styrsystem samt ett kvalitetssystem för mätning
av ytvikt, fukt och tjocklek.  All nödvändig information till operatören finns
för att kunna köra och bevaka pappersmaskinen samt utföra åtgärder vid
eventuellt larm. För att underlätta underhållet ingår integration med
kvalitetsledningssystemet och ett kameraövervakningssystem där kameror
är placerade på strategiska platser i maskinen för att kunna se vad som är
fel vid ett eventuellt larm.

Vid avbrott eller avvikelser används loggböcker, vilka finns vid vissa
maskiner, för arkivering av vidtagna åtgärder. Andra skiftlag använder
fortfarande papper men detta skall utvecklas mot digitala loggböcker.
Skiftlaget noterar stopp och stopptider. Det är inte alltid felet lokaliseras
men om så är fallet så dokumenteras felkällan också.

Driftsektionen, bestående av en sektionschef, ett antal förmän och skift-
laget, granskar och utvärderar avvikelser och avbrott i produktionen vid
pappersmaskinen och har övergripande ansvar för att dokumentation av
korrigerande åtgärder samt återrapportering följs. Utvecklingsavdelningen
har dock ansvar för att motsvarande arbetsprocedur följs vid avvikelser av
kvalitetsdata för varje pappersmaskin i kvalitetsinformationssystemet.

I kvalitetsledningssystemet finns verkningsgradsmål för papperspro-
duktionen. Det innebär att pappersmaskinerna skall ha en viss verk-
ningsgrad vid en viss hastighet, verkningsgrad vid planerade stopp och
verkningsgrad av oplanerade stopp. Sedan följer sektionen vid pappers-
maskinen upp de stopp som förekommer. Underhållsavdelningen försöker
utvärdera verkningsgraden av hur väl de oplanerade stoppen hanteras och
vad som gör att det blir stopp. I många fall är det systemet som krånglar.

Systemgruppen har behörighet att ändra mätutrustningsinställningar
i kvalitetsinformationssystemet för att få optimal tillgång till avvikelser.
On line-apparatur visar värden på skärmar i kontrollrummet vid pappers-
maskinerna. Om gränsvärden ändras i tillverkningsföreskrifterna för
papperskvaliteter så måste systempersonal ändra inställningarna i kvalitets-
informationssystemet så att inte felaktiga datavärden blir varningsmar-
kerade och värden utanför det nya toleransområdet blir omarkerade i
produktionen.

Prince är ett databassystem för rullhanteringen. Man vet vilken tid,
vilken tambor och vilken maskin rullen kommer från. Detta ger en bra
spårbarhet och egen identitet för varje rulle. Innebörden blir för kunden att
det blir lätt att spåra rullen vid fel eller avvikelser. Information från
Prince läggs in i kvalitetsinformationssystemet som medför spårbarhet
inom pappersbruket för de som behöver tillgång till detta. Databaserna
interagerar på detta sätt i produktions- och utvecklingsarbetet.
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4.5.5 Skydd av riktighet i program och data
På grund av de många fel som uppkommer vid överföring av PDF-filer
från bildbyråer, funderar Tryckeri A på att gå upp till en mottagnings-
hastighet på minst två Megabits/sekund. För närvarande delar företaget
två Mbit/sek bredband med fyra andra användare.

Alla kör Windows NT eller Windows 2000 i hela byggnaden på grund
av fördelar med att få tag på mjukvaruprodukter samt inloggningsfunk-
tionernas rutiner. Idag har företaget nästan samkört MAC och PC-systemen.
Risken finns dock att PC-trafik i MAC-datorerna kan förändra bilder och
därför är företaget försiktigt med en eventuell total integrering. En
omvandling av tryckbilden sker vid utkörning på plåt. I produktionen
används ju enbart PC och en MAC-behandlad bild blir då följdaktligen
omvandlad när den går ut från prepressavdelningen.

4.6 Styrning av åtkomst 
Ett av delmålen i certifieringsstandarden är att nå säkerhet i tillämp-
ningssystem och data. Projekt och underhållsmiljöer bör kontrolleras
noga och systemändringar kontrolleras så att de ej försämrar säkerheten i
systemet eller i driftsmiljön. 

Anpassning av viktiga krav utifrån företagets verksamhet bör gälla kontroll
och åtkomst av olika system. Behörighetsgrad, registerhantering och logg-
hantering, lösenord, avtal med anställda och kunskapshantering (hos anställ-
da) är några exempel på hjälpmedel.

Enligt SS627799, sidan 60, bör användare av tillämpningssystem och
underhållspersonal ha åtkomst av information baserat på krav i indivi-
duella tillämpningar. Målet är att “förhindra obehörig åtkomst av infor-
mation i informationssystem”. Men STG betonar också att utsedda behö-
riga personer bör ha åtkomst till informationen. Dessa personer kan vara
underhållspersonal och systemägare. Vidare bör säkerheten ej äventyras
i system där informationsresurser delas.

4.6.1 Åtkomst 
Hos Tryckeri B har varje medarbetare i de olika avdelningarna ett avdel-
ningsbaserat lösenord som ger tillträde till den information som behövs
för att kunna genomföra arbetet. Om en medarbetare glömmer lösenordet
frågar han sin arbetskamrat. Lösenordet blir aldrig ogiltigt vid ett visst
antal felaktiga inslagningar.

En önskan från IT-chefen är att ha inloggningen kopplad till PC:ns
inloggning. På detta sätt kan uppgifter i servern reglera vilka ställen i
nätverket som medarbetare får tillträdesrätt till. File Maker kan dock ej
kopplas på detta sätt. PC:ns egen inloggning gör att en klient kan spara
sina arbeten med åtkomst genom ett eget lösenord och därmed blir detta
säkrare än produktionens databassystem då hela avdelningar har till-
träde till samma information. Utifrån säkrar olika brandväggar åtkomst
av det lokala nätverket men åtkomst i tryckeribyggnaden brister alltså i
databassystemet. Kunden har inte tillträde till File Makers databas men
vissa register ur databasen finns tillgängliga på en DMZ-server som
automatiskt uppdaterar registren på webben.
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Hos Tryckeri A sätts inloggningsbehörigheten på personbasis. Behörighet
kan styras så att rätt personal snabbt kan ändra styr- och gränsvärden
för att hindra eventuella fel, när förändringar sker i processer eller för
produkt.

Åtkomsten för Tryckeri A:s verksamhetssystem Admera är nivålagd.
Alla medarbetare har tillgång till en grundinformation men ej information
som är behörighetsrelaterad. Behörigheten är indelad i grundnivån och tre
övernivåer. Liksom de flesta andra företag som arbetar med känslig
information så har tryckeriet brandväggar som skall hindra intrång.
Dessutom används “Watch Dogs”, vilka är dataprogram som läser av nätet
och visar vilka användare som är uppkopplade mot företagets servrar, både
innanför samt utanför brandväggarna. Programmen känner av om någon
försöker tränga sig genom en brandvägg och datorenheter upptäcks som
ej hör hemma på nätverket. 

Ett bra hjälpmedel som varningsdetektor är SMS-meddelande på mobil-
telefonen. Mailen kan också kopplas till “Watch Dog”-funktionen. Detta
kan underlätta så att IT-chefen ej behöver titta på skärmen hela tiden för
att upptäcka dataintrång. Än så länge är SMS-funktionen under test
men mailen varnar för intrång, om en server är på väg att krascha eller
kopplas bort.

Inloggningen styr graden av åtkomst för medarbetarna. Inloggnings-
rutinen kan användas fem gånger innan stopp sker. Lösenorden byts ut
efter förutbestämda tidsperioder för varje medarbetare. Vid en automatisk
programfunktion varnas användaren för att lösenordet måste bytas ut
inom ett visst antal dagar. Om lösenordet ej bytts ut när tidsperioden gått
ut så blir användaren utloggad ur datasystemet.

Med hjälp av W-LAN, hos pappersbruk X, kan flera servrar dela på
samma kabel och försvåra åtkomst mellan respektive server. W-LAN
delar upp servrarna i flera olika datanät men fysiskt sett sitter näten på
samma kabel. Servrarna får på detta sätt olika adressområden och dato-
rerna kan ej kommunicera. På detta sätt störs t.ex. ej driftserver av
andra dataenheter.

4.6.2 Tillämpningssystem 
Pappersbruk X är det enda undersökta företaget, utifrån intervjuresultaten,
som arbetar i viss enlighet med STG:s rekommendationer avseende tillämp-
ningssystem. Förvaltningsråd är ansvariga för revisioner, uppdateringar,
användarvänlighet, att systemet är anpassat för vad det skall användas till
och att programvaror fungerar.

Tryckeri A och Tryckeri B använder endast IT-chef som ansvarig för
tillämpningssystemens säkerhet samt funktion med obegränsad åtkomst,
vilket ej rekommenderas i STG:s certifieringsstandard, sidan 86 (åtkomst-
kontroll av källprogramarkiv). Istället rekommenderas att riktighet i system
bör ansvaras av utvecklingspersonal, vilka är ägare till tillämpningsystemet.
Dessutom kontrollerar och dokumenterar förvaltningsråd att driften ej störs
vid förändringar i driftssystem. I SS627799 benämns dessa kontroller som
“Teknisk granskning av förändringar i driftssystem”.
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4.6.3 Systemändringar 
Hos Tryckeri A testas mjukvara på separat server skild från produktion i
upp till en vecka för att utesluta störningar vid installation. Testprogram
erhålles från leverantör. Eftersom nya uppdateringar av pågående affärs-
avtal ständigt sker, så krävs det en smidig uppdateringsprocess av all
databasinformation samt databasprogram. Det har tidigare hänt att
papperslagret har försvunnit vid uppdateringar. Därför krävs en god test-
rutin för uppdateringsprocessen. 

Vid programvaruinstallation sker grundlig funktionstest av programmet
med aktuella driftsdata på en server avskild från produktionen. När testet
utförts med tillfredsställande resultat kan programmet installeras på
driftsservern. För att vara helt säker på att allt kommer att fungera i pro-
duktionen vid en uppdatering av ett program kan IT-ansvarig testa pro-
grammet i upp till en vecka i avskild testmiljö. I testprocessen används
testprogram som testar dels fysisk hårdvarumiljö och dels mjukvaran
(programmet). Leverantörerna av programmen har dessa testprogram på
nätet som kan laddas hem. Även Bios-testprogram finns att hämta på
nätet. För Mac-enheternas säkerhet anlitas hjälp av konsulter utifrån, då
speciellt från de leverantörer, vilka levererat många av företagets maskiner.

Genom hela processen från order till färdig leverans används programmet
File Maker hos Tryckeri B. IT-chefen ansvarar för att funktionen av pro-
grammet säkerställs. Möjligheten finns att testa File Maker på separat
server skild från produktion.

Vid uppdatering av program, hos pappersbruk X, plockar programleve-
rantör in värden från produktionen och kör parallelltest med produktion
med personer som är ansvariga för projektet. Vid uppdateringar av nya
programprodukter, hos Pappersbruk X, tillhandahåller leverantören test-
versioner för funktionstest. Leverantören plockar in värden från produk-
tionen och kör test parallelt med de personer som är ansvariga för pro-
jektet. Sedan sker en utvärdering. 

4.7 Övervakning av systemåtkomst och -användning
Innan uppdatering och/eller utveckling av vissa informationssystem sker,
bör en viss säkerhet byggas in. Kapitel 10 i SS627799 finns exempel på olika
säkerhetskrav och underhållsrutiner, vilka bör ställas på systemen för att ge
säkerhet. STG rekommenderar också rutiner för att övervaka användningen
av informationsbehandlingsresurser. Målet är då att upptäcka obehörig
aktivitet. Även uppföljning och riskbedömning av systemfel samt samman-
koppling av system, rekommenderas.

4.7.1. Säkerhetskrav och övervakning
Lösenordsrutin är ett uttalat hjälpmedel mot obehörig aktivitet hos Tryckeri
A och Tryckeri B. Störst säkerhet har Tryckeri A, som kontinuerligt byter ut
och ogiltigförklarar inaktuella lösenord. Med hjälp av “Watch Dogs”-program
hos Tryckeri A, hålls IT-chefen underrättad om alla användare som är inne
på systemet. IT-chefen för loggbok på systemfel i drift och utveckling för en
effektiv uppföljning av systemfel. 
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Ansvaret för systemsäkerhet, hos Pappersbruk X, är effektivt fördelat
mellan medarbetare. De har en avancerad organisations- och systemupp-
byggnad som bygger på kommunikation mellan olika system med
inkommande order som utgångspunkt. Nyckelpersoner, i förvaltningsråd,
från systemansvariga avdelningar inom organisationen utvärderar kontinu-
erligt hur de olika systemen fungerar.

4.8 Kontinuitetsplanering
Kapitlet behandlar planering för verksamheten vid avbrott. Den egna verk-
samheten ställs mot de konsekvenser som avbrott i produktionen kan ge.
Syftet är att ge beredskap inför avbrott och ett bra förebyggande planerings-
arbete.

4.8.1 Förebyggande planeringsarbete  
Hos Pappersbruk X används digitala loggböcker för dokumentation vid
avbrott och avvikelser. Verkningsgradsmål av planerade och oplanerade
stopp med utvärdering gör att underhållsavdelningen kan få reda på hur väl
olika typer av avbrott hanteras samt vad de beror på. Behörighet och till-
gänglighet  av mätutrustningsdata gör att systemgruppen kan få maximal
information om avvikelser. De har behörighet att ändra mätutrustningsin-
ställningar om gränsvärden ändras vid utveckling av papperskvaliteter. På
detta sätt förhindras felindikationer av avvikelser utanför toleransområde. 

Digitala loggböcker används även hos Tryckeri A men förebyggande
planeringsarbete med planerade och oplanerade stopp är ej uttalat.
Statistik förs över dokumenterade avbrott och avvikelser av kvalitetchef.
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5 Resultat

5.1 Produktions- och avbrottsplanering med avvikelserapportering

5.1.1 Behov av STG-rekommendationer
Undersökningen visar att tryckerierna samt pappersbruket använder
gemensamt digitalt verksamhetsstyrningssystem med styrdokument,
enligt STG, och möjlighet att dokumentera för anställda. Tryckeri B och
pappersbruk X har detta för alla avdelningar och har möjlighet att
bekräfta utförda arbetsuppgifter. Tryckeri A har ej digital återrapportering
för bokbinderi men skall utveckla verksamhetsstyrningsystemet så att
det innefattar även bokbinderiet. Tryckeri A har även behov av en bättre
policy för förankring av dokumentation vid avvikelse hos anställda. 

5.1.2 Lösningar
-Tillgänglighet av behörighetsrelaterad information för medarbetare. 
-Styrdokument som klargör arbetsuppgifter och dokumentation av redo-
visande dokument för berörd personal i tryckeri och pappersbruk.  
-Implementering av rutiner i verksamhetstyrningssystem som motiverar
tryckare och prepressoperatörer att dokumentera avvikelser.
-Kvalitetsansvarig bedriver statistik över avbrott och avvikelser för att
ha en effektiv åtgärdsplan om vanligt förekommande fel samt åtgärder.
-Planerade och oplanerade stopp med verkningsgrad i produktion. Detta
medför en konstruktiv utvärdering i hanteringen av avbrott.
-Fullständig spårbarhet med tid, plats och maskin för produkt i verk-
samhetsstyrningssystemet, redan vid inkommande order, underlättar
felsökningsarbetet. Innebörden blir för kunden att det blir lätt att spåra
trycksak eller pappersrulle vid fel eller avvikelser.
-Digitala ersättningsorders medför kostnadsbesparingar vid avvikelser
för trycksak.
-Digitala loggböcker för dokumentation vid avbrott och avvikelser.
-Koder i tryckpressarnas inställningar medför den nuvarande största spår-
barhetskällan vid fel och avvikelser.
-Informationen från server sparas på digitalt band, vilket arkiveras varje
dag. Informationen på de digitala banden medför att företaget kan backa
i felsökningsarbetet i stora tidsperioder så att kostnaderna för felsök-
ningen ej blir för stora.
- Behörighet styrs så att rätt personal snabbt kan ändra styr- och gräns-
värden för att hindra eventuella felmarkeringar i toleransområde, när
förändringar sker i processer eller för produkt. 
-Databaserna interagerar  i produktions- och utvecklingsarbetet, vilket  med-
för att medarbetare snabbt får information.
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5.2 Olika typer av trycksak

5.2.1 Behov av STG-rekommendationer 
Tryckerierna är känsligast innan publicering av sekretessbelagd tryck-
sak. Definierad klassificering i policy enligt STG av olika typer av tryck-
sak förekommer ej, men kundavtalet definierar den säkerhet som kunden
behöver. Ansvar för vilka säkerhetsrutiner som behövs ligger alltså hos
kunden. Kundavtal kan se mycket olika ut men generellt sett är bilprospekt
och börsredovisningar högst klassificerat.

5.2.2 Lösningar
-Få inblandade med endast projektledare som kontakt med kund.
-Möten med överlämnande av tryckfiler inom tryckeribyggnad. Kund får
PDF-fil av tryckeri efter utskjutning och skriver ut samt skriver på inför
tryck som bekräftelse. Digital signatur som signering av PDF-fil är ett
alternativ.
-Överbliven pappersmakulatur samlas in och låses in i angränsande rum,
eller skärs sönder och går till återvinning. Vid behov skickas överblivna
tryckark till kund. 
-Plåtar låses in och förstörs efter publicering.
-Sekretessavtal används hos tryckerierna, för anställda, att ej använda
börsinformation och dylikt från trycksak. 
-Samtliga tryckfiler behåller tryckeri en längre tid då det kostar för
mycket att göra om ett feltryck från grunden en gång till. Filerna förstörs
sedan trycksaken är känd av allmänheten och ej längre är sekretessbelagd.

5.3 Digitala nätverk med åtkomst och mjukvaruhantering

5.3.1 Behov av STG-rekommendationer
Många av de rekommendationer som STG ger i SS627799 stämmer väl
överens med undersökta företags lösningar av åtkomst samt mjukvaru-
hantering. Separata testmiljöer finns för uppdateringar samt nya pro-
gram, likaså behörighetsrelaterad information på personbasis i de olika
databaserna. Både hos Pappersbruk X, Tryckeri A och Tryckeri B använ-
des detta. Tryckeri B har dock ett behov av personbaserad behörighet.

Tryckeri A och Tryckeri B använder endast IT-chef som ansvarig för
åtkomstkontroll av källprogramarkiv, vilket ej rekommenderas i STG:s certi-
fieringsstandard. Pappersbruk X arbetar mer enligt rekommendation att
använda ägare av system (förvaltningsråd) som kontrollerar samt dokumen-
terar och säkerställer drift i databassystem. 

5.3.2 Lösningar
-Åtkomst mellan olika databasregister minimeras med separata servrar
mellan avdelningar och server enbart för kundinformation. 
-W-LAN gör att servrar ej kan prata med varandra. 
-Personbaserad inloggning på PC gör att behörighet kan regleras efter
arbetsbehov så att obehöriga ej får ta del av information.
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-Interna databaser skyddas av brandväggar, “Watch Dogs” och krypterings-
tunnlar.
-Säker testmiljö för uppdatering av databasregister och dataprogram så
att ej processdata försvinner.
-Ej total integrering av PC-trafik i MAC-datorerna. Detta kan förändra
bilder, då risken finns att bildinformation förstörs.
-Stor mottagningshastighet på grund av de många fel som uppkommer
vid överföring av PDF-filer från bildbyråer. Minst två Megabits/sekund
utan delad bredbandsmottagning.
-Riktighet i system bör ansvaras av utvecklingspersonal med obegränsad
åtkomst, vilka är ägare till tillämpningsystemet. Utvecklingspersonal
ansvarar för att driften ej störs vid förändringar i driftssystem och tillämp-
ningssystemens säkerhet med tekniska kontroller. 

5.4 Extern kommunikation

5.4.1 Behov av STG-rekommendationer
Inget av de intervjuade företagen har behov av dokumenterade rutiner för
kommunikation på mobila telefoner samt annan talkommunikation och
rutiner för medtagande av datorer. Företagen litar på sina medarbetare att
ej sprida information utanför tryckeribyggnad. I kontakt med kund
används fax, E-mail och FTP-server (tryckfiler). Utvecklingen går mot
kryptering med digitala signaturer. Kund kan med rätt programvara ändra
PDF-filer. Tryckeri B har än så länge ej behov av digitala signaturer. 

5.4.2 Lösningar
-Säkra digitala vägar vid användande av bärbar dator. Krypteringstunnlar
mot tryckeriet för behörig användare.  Med hjälp av en tunnel garanteras
säkerhet då bara användaren kan se informationen mellan tunnelstation-
erna (Se rubrik 2.3).
-Säkra digitala vägar i kommunikation med kund. File Transfer Post-
server med åtkomst till en mapp, med lösenord, för varje kund. Utveckling
mot kryptering av E-post. 
-Mobila telefoner och datorer får endast användas om behov finns för detta
i dagligt arbete.
-Mobiltelefoner kan säkras genom att företaget får identifieringskontroll,
med hjälp av autentiseringsdosor, för fasta och mobila slutanvändare (Se
rubrik 2.7.5).
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5.5 Lösa pappersdokument och information på dataskärm

5.5.1 Behov av STG-rekommendationer
Inga lösa pappersdokument förekommer hos Tryckeri A och Tryckeri B
eftersom all dokumentation ligger i verksamhetsstyrningssystemen.
Därmed behövs ingen säkerhetspolicy för lösa pappersdokument.

Pappersbruk X dokumenterar information om avvikelser i pärmar,
vilket innebär risk för lösa pappersdokument.

Bestämmelse finns att ej visa behörighetsrelaterad information på
skärm för obehörig hos Tryckeri A. Behov av policy om blank skärm finns
ej hos något av de undersökta företagen.

5.6 Leverans med order- och offerthantering

5.6.1 Behov av STG-rekommendationer
I enlighet med rekommendation av ansvar, skadeståndsförhållanden och
säkerställning av information så bekräftas detta i kundavtalet hos Tryckeri
A. Från att trycksak skeppats ombord på fraktfordon så går ansvar för
säkerhet över till kund. STG.s rekommendationer kan anses vara upp-
fyllda för samtliga undersökta företag.

5.6.2 Lösningar
-Klara rutiner för krav i kundavtal. Olika rutiner skall finns för olika typer
av trycksak. 
-Prioritera högsekretessbelagda trycksaker ur kostnadssynpunkt vad
gäller leveranssätt och hastighet. 
-Kurirer säkerställer leverans. 
-Försäkringsdel hos fraktbolag skall täcka eventuella fel uppkomna vid
leverans. Orderbekräftelse skickas snabbt till kund när leveranstid kon-
trollerats av projektledare.
-Snabba leveranser med högt säkerhetsbehov kan ske med flyg och kurir. 
-Spårbarhet, som innebär att information om produkten kan spåras till
källan, ligger i fraktdokument. 
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5. Diskussion
Utveckling av informationssäkerhetsarbetet inom de undersökta företa-
gen är på god väg. Många effektiva lösningar visar en god trovärdighet av
den egna säkra verksamhetsprocessen ut mot kunder. Behoven styr ut-
vecklingen av arbete, resurser och kostnader som företagen lägger ner på
att säkra processer och information i olika form. Kunderna ställer högre
krav på tryckbranschen i den digitala hanteringen av information.

Tryckeri A förlorar sina kunder om de ej kan uppfylla kundernas ökade
säkerhetskrav. Företagets mål är att uppnå en certifiering mot SS6277
99 i slutet av 2002, vilket kommer att stärka deras konkurrensfördel
genom en ökad trovärdighet av verksamheten. För att genomföra detta
krävs ett omfattande arbete med rätt styrning redan från början.

Enligt intervju med Inger Nordin krävs kontinuitetsplan som ständigt
revideras i ett kontinuerligt utvärderingsarbete av styrmedel, vilka kan
vara implementering av rutiner hos anställda. Tillgänglighet, riktighet
och sekretess skall finnas av all information. Företagets informations-
säkerhetspolicy skall vara förankrad hos medarbetare med kontinuerlig
utbildning för förståelse av policy och ökad motivation för delaktighet
informationssäkerhetsarbetet. 

Företagen har väl utvecklade verksamhetsstyrningssystem som inne-
håller produktionsplanering, full spårbarhet, full tillgänglighet av behörig-
hetsrelaterad information, styrdokument, möjlighet till dokumentation
och bekräftelse av orderhantering samt leveranstid mot kund. PDF-flöden
blir säkrare med nya Prinergy-program. Kryptering gör mail-flöden och
FTP-server säkrare i kontakt med kund. Brandväggar, virtuella nätverk
och “Watch Dogs” skyddar effektivt lokala nätverk mot intrång.

Sammanfattningsvis kräver informationssäkerhetsarbetet en kontinuer-
lig uppdatering av styrdokument byggda på ledningspolicy. Denna policy
skall få alla medarbetare delaktiga för att verksamheten skall fungera
inom företag. Delaktigheten, motivationen och kunskapen om hur arbets-
uppgifter skall ingå i det omfattande informationsäkerhetsarbetet kan
endast uppnås genom kontinuerlig utbildning.  
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Slutsats
Tryckerierna A och B har ett behov av informationssäkerhet, enligt vissa
rekommendationer, som finns i certifieringsstandarden SS627799. 

Tryckeri A har en viss svaghet i produktion och avbrottsplanering. IT-
chefen vill ha en bättre förankring av dokumentation vid avvikelser och
avbrott samt ett verksamhetsstyrningssystem, vilket även innefattar
bokbinderiet. Detta för att få ett effektivare planeringsarbete i statistik-
uppföljning. 

Tryckeri B har en svaghet i digitala nätverk med åtkomst. Behov finns
av säkrare lösenordrutiner vid åtkomst av information. Tryckeriet följer
ej STG-rekommendation av personbaserad påloggning. Tryckerierna följer
i övrigt rekommendationer väl som avskilda testmiljöer för uppdateringar
och ny programvaruinstallation. 

Tryckerierna är känsliga för börsrelaterade trycksaker, inoffentliga bil-
prospekt och årsredovisningar. Effektiva säkerhetsrutiner finns för detta
i enlighet med STG:s rekommendationer. Båda tryckerierna följer STG:s
klassificeringsprincip att ägaren av informationen har ansvar för vilken
säkerhet som behövs vid trycksaksframställning. I övrigt finns ej någon
definierad nivåindelning av säkerhetsrutiner beroende på typ av tryck-
sak. Det är kundavtalet som bestämer säkerhetsgrad.

Tryckerierna är ej känsliga för lösa pappersdokument och information
på dataskärm. Lösa pappersdokument existerar ej , då allt dokumenteras
digitalt. Man litar på att medarbetare ej visar känslig information för
obehöriga. Samma policy gäller för mobiltelefon och mobila dataenheter.
Full tillit finns för att medarbetare ej sprider information om sekretess-
belagd information utanför tryckeribyggnad.

Många av STG:s rekommendationer om leverans är uppfyllda genom
bekräftelse av skadeersättning, säkerställning av information och
ansvarsfördelning i kundavtal.

Pappersbruk X har ej samma behov av informationsäkerhet som tryck-
erierna. De har kommit längre i kontinuitetsplanering, med effektivt
förebyggande av avvikelse- och avbrottsplanering. Organisationen är
större än tryckeriernas och har en mer utvecklad säkerställning av system-
drift med ansvar för underhåll och tekniska kontroller. Nivåindelning av
känslig information förekommer ej hos pappersbruket men behov finns
av sekretessavtal inom utvecklingsprojekt, tryckutvärderingar, examens-
arbeten, pappersrecept, test av ny maskinutrustning och priser.  

Slutsatsen är att de undersökta grafiska företagen har informations-
säkrat, efter verksamhetens behov, de undersökta momenten: produktion
och avbrottsplanering med avvikelserapportering, olika typer av tryck-
sak, digitala nätverk med åtkomst och mjukvaruhantering, extern kommu-
nikation, lösa pappersdokument och information på dataskärm samt
leverans med order- och offerthantering.
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Tidsplan

Vecka 15
-12:e April: Möte med X X på Tryckeri A. Redogörelse av arbetsflöde
angående tryck av årsredovisningar och annat informationskänsligt
materiell som ställer höga kvalitetskrav.

Vecka 16
-19:e April: Möte med Z Z på Tryckeri B. Redogörelse om ansvarsområ-
den, åtkomst av databaser, information mellan börspåverkade bolag och
ej offentliga prospekt som t.ex. nya bilmodeller. 

Vecka 18
-29:e April: Möte med A A och B B på Pappersbruk X.
-3:e Maj: Handledarmöte då undersökningsresultaten av frågeställnings-
grunderna från företagsbesöken utvärderas i samspråk med Björn
Olsson. Dessutom bestäms tid för ett tredje och avslutande utvärderings-
möte inför avslutande rapportskrivning som är färdig den 21:a Maj.

Vecka 22
-21:a Maj: Inlämning av examensrapport.
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