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Kurt Magnusson tlaq.art@gmail.com

Denna artikel har företagets data som utgångspunkt. Vad
händer vid ett kortare eller längre stopp? Hur mycket kostar
det oss och våra kunder? Vad säger lagen om hur våra data
får användas i molntjänster? Hur säkrar vi upp att vi både
följer lagarna och klarar att återställa systemen efter ett
avbrott?

Alla dessa frågor resonerar författaren om i denna reflek-
terande artikel.

1. Sammanfattning

IT-säkerhet avskräcker, men verksamhetsledningen kan inte
delegera bort eller glömma dessa frågor. IT-säkerhet
avseende både information och teknik hör hemma på led-
ningens bord.

Ett företag vars IT-stöd fallerar i en vecka löper en över-
hängande risk att gå i konkurs som direkt följd av haveriet.
Därför måste Informationssäkerhet ses som ett ledningsan-
svar, inte som IT-avdelningens lokala bekymmer.

I detta ansvar ingår att klargöra vikten av helhetssyn och
skapa förståelse för att det inte handlar om att säkra system
utan om att säkra deras data.

När molntjänsterna blir en del av företagets infrastruktur
ställer lagen särskilda krav. Se upp så att din organisation inte
bryter mot lagen!

2. Inledning

Jag körde en gång en säkerhetsgenomgång för en kommunal
förvaltning. Efter genomgången avtackades jag med orden,
”Det känns som vi haft besök av Smittskyddsinstitutet”. IT-
säkerhet avskräcker, känns tungt och krångligt. Men, tyvärr,
det är inte något som verksamhetsledningen kan delegera ut
och glömma. För 10-15 år sedan var det kanske så, men med
dagens integrering mellan administrativa system och pro-
duktionssystem håller inte denna attityd längre.

IT-säkerhet avseende både information och teknik hör
hemma på ledningens bord. Man kan inte ignorera att rygg-
raden i de flesta verksamheter av lite storlek numera är verk-
samhetens dataflöde. Utan detta stoppar verksamheten
omgående. Och värre blir det.
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Samtidigt är det inte alltid möjligt att bara byta ut det som är
gammalt. Hos ett företag hade vi ett pressystem, 100 m och
tre våningar högt. Anläggningen hade kostat 250 Mkr i
investering och i paketet ingick tre nätanslutna NT-datorer
från tidigt nittiotal, ej utbytbara. Sådana system måste finnas
i 15-20, kanske 30 år, och då måste vi skydda dem på annat
sätt.

3. Informationssäkerhet på 2010-talet

Informations- och IT-säkerhet har i praktiken inte förändrats
speciellt mycket sedan datorernas barndom, det är fortsatt i
hög grad samma frågor och risker som gäller. Problemet är att
risknivån höjts - skaderiskerna är mycket högre idag än för
20-30 år sedan.

Redan på slutet av 80-talet kom en amerikansk utredning
fram till att om en verksamhet använde IT-stöd och förlorade
detta i mer än vecka, var risken hela 20 % att verksamheten
skulle gå i konkurs inom ett år.

Idag är denna risk mångfalt större, särskilt när vi låter andra
hantera vår IT. Många företagsstrateger talar om för oss att
IT bara är en supportfunktion, likt lokalvård och andra
tjänster. Och visst stämmer det vad gäller tekniken, men hur
är det med de data som systemen hanterar?

Idag är information en nyckelresurs, ibland mångdubbelt mer
värd än de produkter som tas fram ur datat. IT - med all
besluts-, konstruktions-, tillverknings- och finansinformation
lagrad som ettor och nollor - har allt mer fått rollen som
verksamhetens nervsystem. Inte mycket gemensamt med
den supportfunktion som många organisationsstrateger lik-
ställer med IT.

Informationssäkerhet måste istället ses som ett ledningsan-
svar, inte som IT-avdelningens lokala bekymmer. En ledning
som vänder ryggen mot verksamhetens information är en
risk. Se till att ge informationssäkerhet rätt nivå i led-
ningsarbetet, inte som en supportfunktion, utan som den
kritiska säkring av verksamhetens nyckelresurser den är.

4. Helhetsbedömning av vår information

Vilka delar av de data vi hanterar är kritiska för verksamhe-
ten – vad kan vi tappa och vad får vi absolut inte tappa? Vad
kräver olika myndigheter runt om i världen att vi ska kunna
redovisa, kanske om 30 år?

Detta är frågor som ledning och styrelse behöver ställa till sig
själva, inte till IT-avdelningen eller mellanchefer. Dessvärre
sker detta alltför sällan – min erfarenhet är att de flesta
organisationer hanterar verksamhetsdata styvmoderligt, tills
systemen går ner och allt stannar. IT ses som en
supporttjänst som bara irriterar till följd av stigande kostna-
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der och krävande medarbetare i kombination med de stopp
som förlamar verksamheten vid system- eller teknikfel.

Samtidigt tillåts starka mellanchefer bygga egna lösningar
utanför verksamheternas standarder och därmed utan möj-
lighet för systematisk support. Inte sällan motiveras detta
med ”Vi måste för att hinna”, ett påstående som i många fall
tyvärr är sant, men att arbeta på detta vis ökar riskerna
enormt i och med att dessa lösningar alltid saknar professi-
onell support för Informationssäkerhet.

Så hur bör vi lösa vi denna konflikt mellan flexibilitet och
säkerhet? Genom att
ta rätt beslut på rätt nivå
få hela verksamheten att förstå att det handlar om
verksamhetens krav och behov, inte individers egna
stuprör
klargöra att det handlar om helhet, inte olika underav-
delningar
lyfta frågan om informationen och informationens värde
till styrelserummet, så att grundbesluten om just data tas
högst upp, inte i linjen.
tydliggöra att data är verksamheten.

Notera nu att vi inte pratar om system utan om de data som
hanteras i systemen. Systemen är ointressanta, i många fall
finns flera olika produkter som kan hantera samma infor-
mation. Men informationen finns endast som en samman-
hängande entitet.

Här är problemet med dagens IT- och med informationssä-
kerhet: Där vi för bara 5-10 år sedan hanterade flera olika
informationsflöden hör all verksamhetsdata ihop idag som
direkt följd av dagens uppkopplade värld. En robot ute på
bandet eller ett dropp i en sjukhussal är ett resultat av ett
flöde, som har sitt ursprung in ledningsbeslut. Sammanhanget
syns inte alltid, men idag är det regel, snarare än undantag.

Det betyder att den starke mellanchefen som installerar sin
egen server eller köper en molntjänst för in funktioner som
kan störa helheten. Låt oss föreställa oss att vår mellanchef
köper en molntjänst. Vad för data sänds nu ut ur verksamhe-
ten, på vilket sätt, vart, vem har kontrollen över tjänsten,
vem ser till att tjänsten följer gällande lagar och regler, hur ser
deras säkerhetskopiering ut samt, när vi lämnar tjänsten, vad
lämnar vi kvar?

Lägg till detta att om inte alla Internetkopplingar mellan oss
och molntjänsten är säkrade av nätleverantörerna, finns ett
par enkla kommandon som kan få de elaka att låtsas vara just
en av dessa nätleverantörer som måste passeras på vägen.
Sedan kan de i lugn och ro inspektera all trafik mellan oss och
molntjänsten (eller motparter). Med våra användar-ID och
lösenord kan de därefter till och med logga in på tjänsten och
fritt surfa runt i våra data.
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Fantasier? Knappast. År 2000 ansvarade jag för min dåva-
rande arbetsgivares IT-säkerhet och internetbaserad kom-
munikation. En morgon tidigt i februari fick jag ett samtal från
den IT-ansvarige vid vårt schweiziska dotterbolag. Ingenting
fungerade, all kommunikation var utslagen. Till saken hörde
att kommunikationen var outsourcad, vi hade 4
driftleverantörer och en produktleverantör inblandade.

Efter ett tag fick jag nog och krävde av de två inblandade nät-
leverantörerna att ge mig logglistor över kommunikationen,
något jag själv inte hade tillgång till. Det visade sig att vår
trafik gick via en loop i USA för avlyssning, och detta straffade
vår trafik med en halv sekunds tidstillägg, vilket räckte för att
förstöra allt för oss.

Idag är det enklare och mer osynligt att göra det de gjorde.
Det räcker med leverantörer som slarvar med sina nätkonfi-
gureringar och någon som har en Internetrouter med något
som heter span-port och en ”Helmer”-dator, en populär
hemmabyggd parallelldator baserad på supereffektiva gra-
fikkort och IKEA:s hurts ”Helmer”, egentligen avsedda för
bildbehandling.

Så är våra data säkra? Enligt min mening inte - vilket i sig inte
är en katastrof, men det kräver att vi har en strategi och ett
tänk som minimerar den risk vi utsätts för. Att vi inser att
ryggraden i vår verksamhet är de data som flödar genom
organisationen. Att dessa data inte är en biprodukt, utan
nyckeln till vår överlevnad. Och att målet inte är att bli abso-
lut säker, för det kan vi aldrig bli utan att kostnaden för att nå
vår information överstiger dess värde, samtidigt som den är
säkert lagrad.

Att vi inser vårt ansvar, med andra ord.

5. Bedömningsprocessen

Vilken information är den viktigaste för oss? Det beror på vad
vi gör - är vi en myndighet, ett tjänsteföretag eller ett till-
verkande företag? Det beror också på vilka lagrum vi styrs
av. Om vi hanterar persondata eller är underställda SOX,
EuroSOX, Basel2 eller Prince-ramverken är vi hårdare styrda
än andra organisationer. Lyder vi under något av dessa
ramverk finns nämligen definitioner på exakt vilka data som
myndigheter med flera ser som viktiga. Men är det en sann
bild? Det kanske finns annan data i verksamheten, utan vilken
vi inte ens överlever några timmar. Ta t.ex. Just-in-Time-
data. Om ett sådant flöde dör eller manipuleras, vad händer
då? Kan vi återskapa ett korrekt flöde? Eller finns annan
operativ data som är kritisk för oss?

För att kunna besvara dessa frågor krävs en dataanalys av
verksamheten - att vi kartlägger vilka data som faktiskt finns
och som faktiskt används.
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Låt oss ta industriella produktionssystem som exempel, alltså
robotar och PLC-system. Vad händer om ett sådant störs eller
slås ut? Denna typ av system bedömdes förr som ointressanta
vad gäller yttre hot, men sedan 3-4 år tillbaka (bland annat
genom trojanerna STUX, Duqu och Flame), har vi sett hur
dessa effektivt kan döda hela produktionsenheter.

Kartläggningen ger oss ett underlag för att bedöma vilka
säkerhetsnivåer olika datagrupper skall ges, alltså vilka
säkerhetslösningar och IT-funktioner som krävs. Här är vik-
tigt att notera att denna typ av kartläggning inte är en
engångsföreteelse utan ett löpande arbete som ingår i den
informationssäkerhetsansvariges grunduppgifter.

Hur? Om egen kompetens eller tid saknas finns förstås alter-
nativet att hyra in en lämplig konsult. Ett annat alternativ är
att kontakta en högskola med systemvetarutbildning - där
kan många gånger finnas en magisterstuderande som söker
ett exjobb.

Gör det inte krångligt, gör det enkelt, men överskådligt.
Se till att interna resurser säkras, så att den som gör det,
intern eller extern, faktiskt får den information som
behövs.
Ju större verksamhet desto större insats och krav på
professionalitet.

6. Revision och lagfrågor

Att dokumentera besluten och ställningstagandena enligt ovan
är förstås A och O. För t ex ett företags finansavdelning är
detta en självklar och integrerad del av arbetet. Samma sak
borde gälla för IT-revisioner - de skall vara en naturlig del av
vår verksamhet och ske med viss regelbundenhet eftersom de
anger basen för vår IT-verksamhet.

Dessvärre finns ett stort motstånd mot revisioner hos många
IT-organisationer. Men faktum är att IT-revisorns förmåga
att identifiera både bra och dåliga exempel på IT-säkerhet är
rena rama guldgruvan för att förbättra verksamheten.

Så hur förbereder vi oss bäst för en IT-revision? Svaret är -
Inte alls, vi anpassar verksamheten så den alltid stämmer
med revisionsramverket. Kom ihåg att även om vi revideras
mot ramverk som SOX, EuroSOX eller Basel2 är det i första
hand våra egna regler vi måste visa att vi kan leva upp till.
Om vi inte klarar det har vi troligen antagit ett för hårt infor-
mationsramverk som inte är förankrat i verksamheten.

Vem ändrade vad och när?
Vem har access och varför?
Vem har ansvar för att kontrollera och dokumentera
givna accesser?
Vem äger de olika systemen och har de möjlighet/kun-
skap att utföra sitt uppdrag?
Vem borde äga ett system?
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Vem säkerställer och verifierar att de har de rätta förut-
sättningarna för att utföra sina uppdrag?
Vem kontrollerar att säkerhetskopior görs och fungerar?

Kan vi svara på dessa frågor har vi kommit långt, kanske
täcker det 80 % av vår informationssäkerhet. Teknik- och
lagfrågor återstår. En del sådana frågor är särskilt viktiga, t ex
säkring av data inom externa tjänster/molntjänster samt hur
vi lever upp till personuppgiftslagstiftningen.

Låt oss nu ta en närmare till på hur PUL/Safe Harbor kan
påverka IT-avdelningens åtaganden:

En populär molntjänst är Salesforce. Många mindre svenska
verksamheter tycks idag använda Salesforce för sin CRM-
verksamhet. Andra använder MS Azure och Amazon Cloud,
tjänster som levererar serverkapacitet "på kran". Dessa leve-
rantörer deklarerar att de lever upp till kraven enligt Safe
Harbor hos amerikanska handelsdepartementet. Samma sak
kan gälla serveradministration via en IT-firma med folk
sittande i Indien. Men betyder detta att vi får använda dem?
Svaret är - kanske.

Personuppgiftslagstiftningen begränsar bl a hur persondata
får passera territoriella gränser, och även var persondata får
förvaras. Så framförallt om det gäller tredje person finns idag
en stor risk att själva användandet av en molntjänst innebär
ett brott mot personuppgiftslagstiftningen.

För att hantera dessa hinder krävs kontrakt som ger oss till-
låtelse att lagra och hantera data i de aktuella tjänsterna, t ex
anställnings- eller andra kontrakt som har en formulering som
ger oss rätten och i fall av en motpart, att denne är fullt
medveten om sitt ansvar att skaffa tillåtelse från inblandade
enskilda. Reglerna är tydliga här - den som skapar persondata
har alla skyldigheter att följa upp att datat hanteras enligt
fastslaget regelverk.

7. Säkerhetsstrategi

För att i praktiken kunna leva upp till lagens krav och våra
egna åtaganden behövs ur säkerhetssynpunkt en säkerhets-
strategi. Några viktiga punkter:

Ha en säkerhetspolicy ni kan följa, en som är realistisk.
Det finns många bra exempel på nätet, t ex hos våra
kommuner. Även KTH har en lämplig guide
(http://itsakhandbok.irt.kth.se/) för lite större företag
och för mindre finns en svensk säkerhetswebb
(http://www.secure-it.se/policy.htm). Välj och modifiera,
så policyn passar verksamheten.
Ledningen måste verifiera policyn, det fungerar inte
annars. Det är ett ledningsbeslut, inget annat.
Ha en accesskontrollprocess som används, även om det
bara är ett excelark per system. Kom ihåg att spara ver-
sioner vid ändringar för att möjliggöra spårbarhet.
Systemägare/förvaltare skall vara aktuella och inte ”bara
för de kan”. Det skall finnas en koppling mellan system
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och ansvarig, så att framförallt accessprocessen följs och
ändringar meddelas den som hanterar accesser i
systemen.
Systemägare/förvaltare måste även finnas för moln-
tjänster. Även om de finns utanför väggarna är de ur ett
dataperspektiv en del av IT-infrastrukturen. Samma
omfattning och ansvar som för övriga system, bortsett
från systemunderhåll.
HR måste ha en process som meddelar personalför-
ändringar till systemansvariga. Denna rapportering bör
även innefatta konsulter och andra externa parter i och
med att vi måste kunna hantera även dessa.
Använd systemloggböcker för loggning av alla beslut och
ändringar i systemen. Majoriteten av alla IT-stopp sker
på grund av att någon ändrat något och inte meddelat
detta.
Ha ansvariga systemägare/förvaltare, processer och
loggböcker även för outsourcade och molntjänster.
Samma hantering som för de interna systemen och
tjänsterna, med andra ord!
Ta in IT-revisorer, helst en gång per år, och lyssna på
dem. Ställ frågor. Det kan vara avgörande för att säker-
ställa verksamheten.
Säkra datat, oavsett om ni kör lokalt, outsourcat eller i
molnet. Verifiera regelbundet att säkerhetskopior faktiskt
kan återläsas också.
Skapa en katastrofplan där ni har gått igenom alla möjliga
och omöjliga scenarion och tagit medvetna beslut.

8. Exempel på riktlinjer för säkerhetsarbetet

Gör informationssäkerhetsreglerna enkla och lättfattliga
Lägg ansvar där det hör hemma och följs upp och se till
att den ansvarige har mandat att åtgärda problem. Allt
för många sitter med ansvar, men utan mandat att
besluta om åtgärder.
Dokumentera ändringar.
Se till att lösenordsreglerna är både kloka och säkra: Vår
hjärna klarar att samtidigt hålla 4-7 saker i minnet. Ställ
därför krav som tar hänsyn till detta, t ex max ett byte
per kvartal, men med starka lösenord. Idag minst 10
tecken, blandat av minst tre av grupperna små, stora
bokstäver, siffror samt tecknen !#¤%&@£$õ- _

Eller varför inte använda en engångslösengenerator
somUbikey/SecurID, alternativt ett lösenordsprogram där
användarna kan spara olika lösenord och får automatisk
inloggning. Angående det sistnämnda, välj inte vilka som helst,
utan från en erkänd webbplats som Cnet.com eller större
kommersiella leverantörer.

Sluta använd ftp och telnet, använd ersättarna sftp och
ssh som kör krypterad trafik.
Skydda webbinloggningar med SSL krypteringscertifikat.
Bygg webb enligt dagens regler, d v s följ W3C och
OWASP-gruppernas ramverk (IT-folket vet vad det är
för ramverk; om inte, skall de lära sig dem).
Håll alla system uppdaterade, speciellt Windows- och
Mac-datorer. Idag är Mac:en lika känslig för virus/tro-



janer som Windows!
Om ett system tvingar er att ligga kvar med gamla
OS/databaser, sätt in extra krafter på att a) byta det till
ett som inte behöver specifika versioner av operativsys-
tem eller databaser mm, eller b) isolera dem på ett stängt
VLAN med kraftigt strypt kommunikation.
Kör inte produkter som MS SQL*Server eller Windows
SMB mellan olika organisationer. Protokollen är inte
säkra.
Tillåt inte externa användare att gå rakt in till det interna
nätverket - ha skyddssystem som webb- eller ssh-
proxyn, där extern trafik stoppas och sedan ”tunnlas” in
till interna resurser.
Spara inte persondata av någon typ utanför Sverige, se
kommentar om molntjänster ovan.
Om icke-europeiska systemadministratörer kommer in i
systemen, måste alla vars inloggningsuppgifter och/eller
persondata finns på det aktuella systemet ha godkänt
detta.
Revidera hela systemet minst vart annat år.

 


