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Sammanfattning 
I följande rapport behandlas en analys av Axel Larsson Maskinaffär ABs datanätverk. En modell av 

nätverket togs fram för att ligga som grund för resterande arbete. Dokumenteringsmetoden UML 

användes till de diagram som gjordes över nätverkets uppbyggnad. Datatrafiken i nätverket 

analyserade för att ta reda på bandbreddsanvändning vid normal och max belastning. Portspegling 

valdes som metod för att avlyssna nätverket och Wireshark användes som verktyg vid insamling och 

undersökning av data.  

Även befintlig IT-policy undersöktes och förslag till en ny arbetades fram tillsammans med riktlinjer 

för vad man bör tänka på vid framställning av en IT-policy. 

Resultatet av dataanalysen visade på att problemet som upplevts inte ligger i datanätverket utan i 

antingen servrar eller i CRM programmet Jeeves. 

Två förslag på IT-policy togs fram som redovisas i Appendix A. 

Abstract 
The following report covers an analysis of Axel Larsson Maskinaffär AB's network. A model of the 

network was developed to serve as the basis for the remaining work. UML documentation method 

was used for the charts that were made to illustrate the network. Data traffic on the network was 

analyzed to find out if the bandwidth usage at normal and maximum load. Port mirroring was chosen 

as method to listen to the network traffic and Wireshark was used as a tool for collecting and 

examining data. 

Also the IT policy was examined and a proposal for a new was developed together with guidelines on 

what to consider when making an IT policy. 

The results of the data analysis showed that the problem experienced is not in the data network, but 

in either servers or the CRM program Jeeves. 

Two proposals on the IT policy were developed as shown in Appendix A. 
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1 Introduktion 
Följande avsnitt tar upp projektets syfte, omfattning och teorier för resterande delar av rapporten. 

1.1 Inledning 
Axel Larsson Maskinaffär AB (refererat till som företaget) grundades 1949 när Axel Larsson erhöll den 

svenska agenturen för Audco kikventiler. Initialt var tanken att också sälja verkstadsmaskiner, därav 

namnet Axel Larsson Maskinaffär, men framgången med kikventilerna gjorde att verksamheten 

alltmer koncentrerades på produkter i och kring rörsystem. 

Idag är Axel Larsson Maskinaffär AB en av Sveriges ledande leverantörer av ventiler och instrument. 

Huvudkontoret finns i Upplands Väsby i Stockholm och lokala försäljningskontor finns i Göteborg, 

Malmö, Sundsvall, Skellefteå, Karlstad och Falun. 

Företaget är helt beroende av sitt interna nätverk för den dagliga verksamheten och därför är ett 

stabilt lokalt nätverk (LAN, även kallat nätverket i fortsättningen) av största vikt samt att all 

utrustning som ingår i nätverket fungerar som den ska. 

Efter en uppgradering av en del av företagets servrar samt företagets Customer Relationship 

Management[23] (CRM) system Jeeves[21], så började många av de anställda att uppfatta nätverket 

som långsamt. För att undersöka vad i nätverket som kunde vara orsaken till detta så användes dels 

dokumentationsmetoden Unified Modelling Language[30] (UML) vid illustration av modeller för 

nätverket samt programmet Wireshark[5] vid insamling av data i nätverket för analys.  

Förutom analys av datanätverket så ville även företaget att en genomgång och uppdatering av deras 

IT-policy skulle genomföras samt förslag på ny IT-policy skulle tas fram. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att göra en analys av företagets nätverk. En modell över nätverket ska göras 

som sedan ska ligga till grund för vidare analys och för att få dokumentation om hur nätverket ser ut. 

Datatrafiken i nätverket under normal drift ska samlas in och undersökas, för att försöka ta reda på 

om det finns några problem i själva nätverket som orsakar de störningar personalen märkt av i sitt 

dagliga arbete. 

Förslag till en ny IT-policy skall också framarbetas med hänsyn till företagets säkerhetsnivå och krav 

på tillgänglighet. 
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1.3 Omfattning 
Detta dokument kommer att omfatta en analys av företaget Axel Larsson Maskinaffär ABs lokala 

datanätverk, som delas in i två delar, samt en utvärdering och förslag till ny IT-policy att använda på 

företaget.  

I analysen ska både en modell av nätverket samt analys av datatrafiken göras.  

I första delen av analysen görs en modell över hela nätverket och vissa mer specifika delar. För att 

illustrera modellerna så används dokumentationsmetoden UML och för att kunna göra dessa UML 

diagram så används programmet Astah Community[1]. Modellerna kommer att baseras på den 

information som IT-administratör Mikael Aronsson har lämnat om strukturen av nätverket. 

Den andra delen av analysen består av att mäta datatrafiken i nätverket, det vill säga undersöka hur 

mycket av den tillgängliga bandbredden som används vid normal drift samt undersöka om det finns 

någon oönskad datatrafik. Insamling av data från nätverket görs genom så kallad portspegling i en 

switch[29] och med hjälp av programmet Wireshark. Portspegling kan göras i mer avancerade switchar 

och innebär att switchen konfigureras så att all trafik från en eller flera valda portar replikeras till den 

port som du vill lyssna på. Nackdelen med detta är att det dels tar upp kapacitet i switchen och att 

om det är väldigt mycket trafik i nätverket så kommer data att gå förlorat eftersom en enskild port 

har lägre kapacitet än alla andra portar tillsammans och alltså inte klarar av så mycket data. 

Utvärdering av IT-policy görs genom att titta på företagets säkerhetsbehov och gå igenom hur en 

allmän IT-policy ser ut och sedan ta fram ett eller flera förslag på IT-policy som är lämpliga att införa 

på Axel Larsson Maskinaffär AB. 

1.4 Vad är en modell och varför UML 
En modell är en förenkling av verkligheten, ett sätt att visa hur verkligheten ser ut på en sådan 

detaljnivå som krävs för just den specifika situationen. 

En modell av nätverket görs för att på ett enkelt sätt få en bild av hur olika delar hänger ihop. 

Beroende på detaljnivån på modellen så kan man använda den i olika syften. En förenklad modell 

som beskriver delarna i nätverket generellt och visar på vilket sätt de olika enheterna är 

ihopkopplade kan till exempel användas för enklare felsökning. När man hittar vilken enhet som de 

troligen är problem med kan man gå in och titta på en mer detaljerad modell över just den enheten. 

En mer detaljerad modell kan till exempel ange Internet Protokoll (IP) adress och liknande 

information om olika enheter. 

Modellerna över nätverket är gjorda i programmet Astah Community och med metoden UML. 

Dokumenteringsmetoden UML används i detta arbete, trots att den är övervägande utformad för 

systemutveckling (läs programmering), då den med stor fördel kan anpassas för just nätverk. Om ett 

program såsom Astah Community används och modellerna/diagrammen är väl genomtänkta från 

början så är det enkelt att i efterhand, som nätverket ändras, uppdatera modellerna/diagrammen för 

att beskriva den nya verkligheten.  
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1.5 UML symboler 
Nedan beskrivs hur det olika UML symbolerna används och vilken betydelse de har i de diagram som 

redovisas senare. 

Class: Objektet class används till att beskriva en enhet i nätverket, till 
exempel en dator, switch eller skrivare. Attribut som tillhör objektet class 
används för att lägga till information om objektet, till exempel namnet på 
skrivaren och vilket IP nummer den har. 
 

 

Actor: Bilden symboliserar en användare eller grupp av användare. 

            
Uses: Uses är en symbol som visar att någonting används för att 
genomföra sitt arbete eller viss sorts arbete. Till exempel att en dator 
använder ett nätverk för att kunna skicka ett skrivjobb till en skrivare.  
 

 

Association (Kommunikation): Symbolen visar att kommunikation sker 
mellan  två enheter.  
 

 

Composite (Sammansättning): Visar ett beroende mellan två enheter, till 
exempel är ett operativsystem beroende av en dator. Den svarta 
rektangeln pekar på det objekt som det andra objektet är beroende av.  
 

 

Node: En node representerar en fysisk enhet eller plats. 
 

 
 

 

 

 

1.6 IT-policy 
I denna del förklaras vad en IT-policy är och varför man bör ha en väl genomtänkt sådan. Det finns 

mycket mer att säga om en IT-policy, än vad som nämns här, då det skulle bli för mycket för 

projektet. [Källa för information om IT-policy är http://www.secure-it.se/policy_book/1.htm ] 

1.6.1 Vad är en IT-policy? 

En IT-policy är ett dokument som beskriver i detalj vad olika användare har för rättigheter och 

skyldigheter när det använder företagets utrustning. Dokumentet grundar sig på företagets rutiner, 

filosofi, säkerhets strategier och andra policys. Dokumentet beskriver behörighet, integritet och 

tillgänglighet kring information och informationssystemet det vill säga nätverket och dess resurser. 

1.6.2 Behörighet, integritet och tillgänglighet 

Behörighet handlar om att se till att varje enskild person enbart har tillgång till den information som 

personen har rätt till. Som exempel kanske bara de personer som jobbar på ekonomi avdelningen på 

företaget ska ha tillgång till de program och filer som hanterar detta. 

http://www.secure-it.se/policy_book/1.htm
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Integritet är att se till att den information som finns i företagets system är äkta och korrekt. 

Tillgänglighet är att de system som används för dagligt arbete finns tillgängliga så att det inte 

påverkar företagets arbete. IT är till största delen enbart ett verktyg i företag men om det inte 

fungerar så påverkar det oftast väldigt stora delar av organisationen och kan även vara dyrt när 

systemen inte fungerar som de ska. 

1.6.3 Varför ska man använda en IT-policy? 

En IT-policy är till för att det ska finnas klara regler för vad varje användare får och inte får göra och 

vad konsekvenserna blir vid brott mot policyn. En IT-policy har som syfte att hjälpa till att skydda 

företagets tillgångar och utrustning genom att upplysa personalen om vad som gäller vid användning 

av resurser i nätverket. 

Det finns ofta en falsk trygghet i företag kring IT-säkerhet men även om man har de nyaste systemen 

så kan saker gå fel om inte användarna vet hur de ska användas eller administratörerna saknar 

kunskap för att sköta dem. 

Att ha en väl genomtänkt IT-policy underlättar också för de anställda då det blir klart och tydligt hur 

och vad de ska göra i olika situationer. 

1.6.4 Vad som krävs 

Det finns åtminstone två faktorer som krävs för att en IT-policy inte bara ska bli ytterligare ett 

dokument som ingen bryr sig om. 

Dokumentet behöver ha en ägare, en person som har fullt ansvar för att IT-policyn uppdateras och 

följs.  

Det behöver finnas stöd från högsta ledningen i företaget för att det ska gå att införa en IT-policy. 

Det tar tid och resurser att ta fram och införa en IT-policy och utan stöd från högsta ledningen finns 

risk att det inte får den prioritet som krävs. Därför är det av största vikt att den person som har 

ansvar för att införa IT-policyn i företaget kan förklara för ledningen på ett sådant sätt att det förstår 

vikten av en väl fungerande och genomarbetad IT-policy. 

 

1.7 Risker 
De risker som finns i projektet är 

 Att tiden inte räcker till för att slutföra projektets alla delar. 

 Att inkoppling i nätverket för att avlyssna trafiken inte fungerar som tänkt. 

 Att analys av insamlad data från nätverket inte går att analysera på grund av inte tillräckligt 

bra utrustning. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för att genomföra projektets olika moment. 

2.1 Arkitektur, beskrivning och representation 
Information om hur nätverket fungerar och hur det är ihopkopplad delgavs av IT-administratör 

Mikael Aronsson. Inga dokument om detta har funnits att tillgå. Baserat på den informationen 

gjordes fyra olika modeller. Modellerna är gjorda i programmet Astah Community som är ett gratis 

verktyg för att tillämpa dokumentationsmetoden UML.  

De fem diagrammen som gjorts är  

 Översikt över nätverket på huvudkontoret 

 Information om servrarna 

 Översikt hela Axel Larsson Maskinaffär AB 

 Användningsfall beroenden 

 Logisk vy av Axel Larsson Maskinaffär AB 

Nedan följer beskrivning för hur var och en av dessa diagram ska tolkas och användas. 

Översikt över nätverket på huvudkontoret 

I denna modell, som är den viktigaste för resterande arbete, beskrivs hur alla enheter i nätverket är 

sammankopplade och på de ställen där det var lämpligt så har även ytterligare information lagts till 

för att göra det enklare att förstå sammansättningen av nätverket. Man kan i detta diagram lätt se 

vilka enheter som är ihopkopplade och på så vis använda det för att till exempel felsöka eller som i 

detta projekt ta reda på var den bästa platsen är att koppla in sig i nätverket för att kunna avlyssna 

kommunikationen mellan de enheter som är av intresse. 

Information om servrarna 

Denna modell togs fram för att det skulle finnas ett lätt sätt att överblicka alla servrar som finns i 

nätverket samt vilken server som hanterar det olika tjänster som tillhandahålls i nätverket till 

exempel vilken server som har hand om e-post tjänsten. 

Översikt hela Axel Larsson Maskinaffär AB 

Denna modell visar enbart sammankopplingen mellan huvudkontoret i Upplands Väsby och de fem 

lokalkontoren ute i landet. 

Användningsfall beroenden 

Detta är en modell som visar på hur olika delar i nätverket antingen använder eller är beroende av 

varandra. Denna är också bra att använda vid felsökning. 

Logisk vy av Axel Larsson Maskinaffär AB 

Denna modell är framtagen för att visa att lokalkontoren är beroende av att huvudkontorets nätverk 

fungerar.  
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2.2 Arkitektur, mål och avgränsningar  
Målet med projektet är att analysera det befintliga nätverket och skapa en modell för att beskriva 

hur det ser ut och är sammansatt. Dokumentationsmetoden UML ska användas som metod för 

skapandet av modellerna. Ytterligare så ska företagets IT-policy undersökas och förslag till en ny 

uppdaterad IT-policy ska sammanställas. 

2.3 Metod vid analys av nätverket 

För att kunna analysera datatrafiken i ett nätverk så måste man på något sätt vara inkopplad i 

nätverket. Det finns ett antal olika metoder för att göra detta. I det här projektet valdes det som 

kallas portspegling då det var det alternativ som var mest lämpligt. En dator kopplades in i switchen 

på en utvald port och den trafik som skulle avlyssnas speglades dit.  

2.3.1 Verktyg 

I den dator som anslöts till switchen installerades programmet Wireshark. Wireshark är ett gratis 

open-source[24] program för paket analys. Wireshark är ett av de mest använda analys verktygen för 

datanätverk i världen och används bland annat just till felsökning av nätverkstrafik. 

2.3.2 Mätpunkt 

Var anslutningen i nätverket skulle ske bestämdes av var i modellen det ansågs mest lämpligt. 

Anslutning gjordes i switch 1 (se modell Översikt över nätverket på huvudkontoret i Appendix A) 

eftersom de på så vis gick att samla in datatrafik till och från alla servrarna i nätverket och också 

samla in datatrafiken som gick ut till Internet. 

2.3.3 E-post undersökning 

För att få veta vilken typ av problem personalen på Axel Larsson Maskinaffär AB uppfattade med 

nätverket så genomfördes en e-post undersökning. I denna e-post undersökning så frågades om olika 

uppgifter såsom vilket program de använde när de upplevde att nätverket var segt samt under vilka 

tider. Det frågades även om de använde några icke arbetsrelaterade programvaror för att ta reda på 

om det var vanligt förkommande med till exempel program som strömmar ljud och film. E-brevet 

med frågorna finns i sin helhet att läsa i Appendix A.  

2.3.4 Insamling av data 

Då datamängden i nätverket var så hög så bestämdes att separera insamling av data från servrarna 

och Internet. Så en dag användes till att samla in data från all kommunikation med servrarna och en 

dag samlades data in från kommunikation med Internet. 

När datorn som användes för insamling av data vad ansluten till switchen så kunde data börja samlas 

in.  

Då data från servrarna skulle samlas in så konfigurerades switchen på sådant sätt att all data från de 

portar som servrar var inkopplade på speglades till den port som analys datorn var ansluten till och 

när data till och från Internet skulle samlas in så speglades den port som hantera all kommunikation 

med Internet till analys datorn. 
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2.3.5 Analys av insamlad data 

Den analys som genomfördes av datatrafiken i nätverket var dels att ta reda på hur mycket 

bandbredd som användes för att se om nätverket var underdimensionerat eller om något program 

tog upp väldigt mycket bandbredd. Detta gjordes genom att använda de sammanställningsverktyg 

som finns inbyggda i Wireshark som visar bredbandsanvändning i medeltal. Det andra som gjordes 

var att titta på den information som Wireshark presenterar om datatrafiken för att se om det var 

möjligt att finna någon trafik som inte borde vara där. Detta gjordes genom att filtrera trafiken med 

olika filter för att få ner mängden data att gå igenom. 

Eftersom orsaken till analysen av datatrafiken var att nätverket uppfattats som långsamt men inga 

mer specifika orsaker så var fokus för genomgången av datatrafiken att försöka hitta ”skräpdata” i 

nätverket som till exempel gamla skript som inte längre används och kanske försöker kommunicera 

med servrar eller datorer i nätverket som inte finns eller bytt IP adress.  

 

2.4 IT-policy 
I detta avsnitt beskrivs metoden för arbetet med att ta fram en ny IT-policy för Axel Larsson 

Maskinaffär AB. 

2.4.1 Metod 

För att ta fram en ny IT-policy till Axel Larsson Maskinaffär AB så har först de gamla policys som fanns 

på Axel Larsson Maskinaffär  ABs intranet[35] lästs igenom för att få en uppfattning om vad som gäller 

nu. 

Till stor del har information om vad som är viktigt för en ny IT-policy diskuterats med IT-

administratörerna Mikael Aronsson och Björn Sonnevi används som underlag. Övrig information som 

ligger till grund för beslut har funnits genom att söka på Internet och gå igenom den information som 

hittats där. 

Då olika användare har olika rättigheter i nätverket så valdes att utvärdera flera olika områden på IT-

policy. Följande olika områden valdes att undersökas 

 Användare 

 Besökande 

 IT-administratörer 

 Nätverksunderhåll och säkerhet 

Tillvägagångsätt för dessa tre olika IT-policy är detsamma. Det är enbart innehållet som skiljer 

beroende av vad de olika användargrupperna har för rättigheter i nätverket. 
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3 RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas resultaten av projektet, modellerna, analys av nätverket och de olika IT-

policys som tagits fram. 

3.1 Beskrivning av modellerna 
I denna del förklaras varje enskild modell, vad den visar och vad olika detaljer betyder. Figurerna som 

beskrivs finns i större format i Appendix A. 

3.1.1 Logisk vy av Axel Larsson Maskinaffär AB nätverk 

Figur 3.1.1.1 visar hur alla olika enheter i det lokala nätverket på Axel Larsson Maskinaffär AB 

huvudkontor är sammankopplade samt hur lokalkontoren är anslutna till huvudkontoret. De svarta 

strecken (association) representerar anslutning till en annan enhet och kommunikation sker i båda 

riktningar. De röda strecken, vilka också är association streck fast röda, är den VPN anslutning som 

sker mellan routrarna när kommunikation sker till och från lokalkontoren och de blå strecken visar 

att trafiken till gateway[31] 2 (GW2) inte går via brandväggen. 

 

Figur 3.1.1.1 Bilden visar en modell över Axel Larsson Maskinaffär ABs lokala nätverk. Större bild finns i Appendix A. 

Kort förklaring av några av de viktigare delarna i diagrammet 

 Gateway 1 (GW1) är den väg all trafik går via som ska ut på Internet. 

 Gateway 2 (GW2) är den väg all trafik går via som ska till lokalkontoren. 

 WLAN hk är det interna trådlösa nätverket som används av personalen på Axel Larsson 

Maskinaffär AB. 

 WLAN hk gästnät är det trådlösa nätverk som kan användas av gäster som tillfälligt besöker 

Axel Larsson Maskinaffär AB. Denna accesspunkt ligger utanför brandväggen till Axel Larsson 

Maskinaffär AB lokala nätverk. 

 Switch 1-4 är de 4 olika switchar som finns på huvudkontoret, dessa är inte märkta 1 till 4 i 

verkligheten utan har gjorts så i diagrammet för att enklare identifieras. Switch 1 till 3 

används i det lokala nätverket som alla på kontoret använder sig av. Switch 4 är ett eget 
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nätverk som bara används av servrarna och är i första hand till för backupsystemet så att det 

inte ska belasta det andra nätverket. 

3.1.2 Server information 

Figur 3.1.2.1  visar vilka servrar som finns och specifikationer för dem. Är tänkt att användas som en 

snabb överblick över de olika servrarna i nätverket. 

 

Figur 3.1.2.1 Bilden visar information de servrar som finns i nätverket. Större bild finns i Appendix A. 

VmWare servrar refererar till de mjukvaru servrar som är installerade i VmWare miljön. Det vill säga 

det är bara en hårdvara som kör flera olika virtuella system som av nätverket och andra enheter i 

nätverket uppfattas som enskilda maskiner. 

Fristående servrar är de servrar som har en egen fysisk maskin för varje enskild mjukvaruserver. 

I denna modell har attribut till objektet class används för att lägga till information om de olika 

servrarna till exempel vilka tjänster som de tillhandahåller och vilka IP-adresser de har. 

3.1.3 IP adress uppdelning 

Figur 3.1.3.1 visar ett diagram där man kan se vilka subnät huvudkontoret och lokalkontoren har. 

Detta är en översikts modell för att enkelt se vilket kontor en specifik IP-adress tillhör. 

 

Figur 3.1.3.1 Bilden visar IP adress uppdelning mellan de olika kontoren. Större bild finns i Appendix A. 
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3.1.4 Logisk vy, beroenden 

Figur 3.1.4.1 visar på hur en del enheter och applikationer är beroende av andra och hur andra 

enheter använder en annan enhet för att utföra vissa uppgifter. Beroende betyder att den enheten 

eller applikationen inte fungerar utan den andra. Som exempel så är ett program beroende av ett 

operativsystem för att fungera medan en klientdator inte är beroende av en skrivare för att fungera 

men den använder skrivare för ett skrivjobb. 

I figuren kan det se ut som att operativsystem är beroende av både klientdator och fysisk server men 

det är den ena eller den andra. Det vill säga ett operativsystem behöver antingen en klientdator eller 

en fysisk server. 

 

Figur 3.1.4.1 Bilden är en enkel modell som visar beroenden mellan olika delar i nätverket. Större bild finns i Appendix A. 

 

3.1.5 Logisk vy Axel Larsson Maskinaffär AB 

Diagrammet i figur 3.1.5.1 visar att alla lokalkontoren är beroende av huvudkontoret men inte 

tvärtom. Vilket betyder att om nätverket på huvudkontoret slutar fungera så kommer detta direkt 

påverka arbetet på lokalkontoren.  

 

Figur 3.1.5.1 Bilden är en enkel modell som visar berodenden mellan lokalkontoren och huvudkontoret. Större bild finns i 
Appendix A. 
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3.2 Resultat av e-post undersökningen 
I denna del redovisas resultatet av den e-post undersökning som gjordes för att ta reda på vad 

personalen uppfattade för problem med nätverket och framförallt hur ofta. E-brevet kan läsas i sin 

helhet i Appendix A. 

E-brevet skickades till alla anställda på Axel Larsson Maskinaffär AB varav cirka en tredjedel svarade. 

Efter sammanställning av svaren så gjordes graferna för att åskådliggöra resultatet. 

Tolkning av resultatet av undersökning var att det som uppfattas som långsamt nätverk inte har med 

nätverket att göra utan är förknippat med programmet Jeeves. Resultatet av denna undersökning låg 

sedan som grund för fortsatta analysen av nätverket och de val som gjordes för vad som kunde vara 

av intresse att undersöka. 

Nedan redovisas resultaten i form av stapeldiagram från undersökningen. Fråga 6 har valts att inte 

redovisas eftersom att de få svar som kom in på den frågan inte ansågs relevanta för detta arbete. 

Alternativen till frågorna finns i figurerna. 

3.2.1 Fråga 1 

Vilket kontor eller vilken avdelning jobbar du på (välj bara ett alternativ)? 

 
Figur 3.2.1 Resultat från fråga 1.  
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3.2.2 Fråga 2 

Upplever du att nätverket är segt/långsamt (välj bara ett alternativ) 

 
Figur 3.2.2 Resultat från fråga 2. 

 

3.2.3 Fråga 3 

När du upplever nätverket som långsamt vilken eller vilka program använder du då? 

Skriv ner alla program som du använder när du upplever att nätverket är långsamt, t ex 

Jeeves, Internet Explorer osv. 

 
Figur 3.2.3 Resultat från fråga 3. 
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3.2.4 Fråga 4 

Upplever du att nätverket är långsamt (välj bara ett alternativ) 

 
Figur 3.2.4 Resultat från fråga 4. 

  

3.2.5 Fråga 5 

Vilken tid på dagen upplever du oftast att nätverket är långsamt (det går bra att välja flera 

alternativ) 

 

 
Figur 3.2.5 Resultat från fråga 5 
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3.3 Bandbreddsmätning internet 
Resultatet av mätningen av datatrafik mot internet visade inte på några problem alls. Snittet av 

bredbandsanvändningen ligger under 2 Mbit/s och då den teoretiska hastigheten är 100Mbit/s så 

finns det stor överkapacitet vid normalanvändning. 

 

Figur 3.3.1 Grafen visar datatrafiken mot internet. 

 

Figur 3.3.1 visar hur trafiken i medel ser ut under dagen mot internet, och som kan utläsas i grafen så 

ligger trafikmängden en bra bit under den kapacitet som finns. 

3.4 Bandbreddsmätning LAN mot servrar 
Bandbreddsanvändningen av trafiken mot servrarna visade att i medel under dagen så ligger trafik 

mängden på cirka 6 till 7 Mbit/s. Vid max trafik som är då backup tas på olika delar av systemet så går 

bandbreddsanvändningen upp kraftigt men tidpunkterna för dessa backuper är valda så de ändå inte 

ska störa det dagliga arbetet. Vid max medel trafik uppmättes till cirka 240Mbit/s med toppar på 

700Mbit/s. I topparna så ligger trafiken på vad nätverket klarar av och givetvis kommer nätverket att 

upplevas som lite segt under denna period.  

Följande graf visar hur trafiken i nätverket ser ut när backupen som körs klockan 8 på morgonen ser 

ut. Denna backup tar cirka en minut. 

 

Figur 3.4.1 Grafen visar datatrafiken i nätverket då en backup tas. 

 

På x-axeln i figur 3.4.1 är tiden på dagen och på y-axeln är antal Mbit/s. 
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Nästa graf i figur 3.4.2 visar hur trafiken i nätverket ser ut normalt under dagen, x- och y-axeln har 

samma egenskaper som i föregående figur. 

 

Figur 3.4.2 Grafen visar datatrafiken i nätverket vid normal belastning. 

 

3.5 Analys internettrafik 
I analysen så upptäcktes inga konstigheter i trafikflödet. Två-tre datorer använde någon form av 

musik strömningstjänst men den bandbredd de använde var försumbar i sammanhanget. 

  

Figur 3.5.1 Bilden visar musikströmning från internet. 

Figur 3.5.1 visar hur det kan se ut i Wireshark när någon strömmar musik. Som framgår av bilden så 

står det inte att det är musik som strömmas, det enda man kan reagera på är det kontinuerligt till 

samma dator kommer http packet där det står ”Continuation or non-http traffic”.  

För att ta reda på exakt vad det är för typ av dataström gjordes i det här fallet först en Nslookup[27] på 

IP-adressen 174.139.104.182 och svaret blev 174.139.104.182.di.fm.hosts.at.KRYPT.COM, varpå den 

Figur 3.5  
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adressen söktes efter med hjälp av sökmotorn Google och till slut framkom att IP-adressen tillhörde 

en musiktjänst. 

3.6 Analys servertrafik 
Efter att ha gått igenom den insamlade informationen av kommunikationen, mellan klientdatorer 

och servrar samt mellan server och server, så upptäcktes inga konstigheter i nätverket. Det 

upptäcktes att ett par stycken servrar fortfarande hade WINS[32] konfigurerat vilket vid upptäckt 

ändrades. 

Figur 3.6.1 visar den trafik som genererades på grund av fel konfigurering av WINS. 

 

Figur 3.6.1 Bilden visar en server som fortfarande är konfigurerad med WINS. 

Det gjordes ingen djupgående analys av all trafik mot servrarna dels på grund av tidsbrist men även 

då bandbreddsmätning visat att mängden datatrafik i nätverket låg långt under den tillgängliga 

kapaciteten så ansågs det inte nödvändigt att fortsätta analysen mer ingående.  
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3.7 Resultat av undersökning av IT-policy 
Nedan redovisas de allmänna regler som en IT-policys bör innehålla. I Appendix A finns också ett 

förslag på IT-policy i sin helhet som Axel Larsson Maskinaffär AB kan välja att implementera om de 

finner intressant att göra så.  

Axel Larsson Maskinaffär AB har idag redan en IT-policy, faktiskt två stycken, som finns upplagda på 

deras intranet. Eftersom det finns två kan det vara svårt för personalen att veta vilken som faktiskt 

gäller. Det andra är att få verkar medvetna om att dessa IT-policys alls finns. Då de anställda inte har 

behövt skriva under IT-policyn för att visa att de tagit del av den så har de blivit ett dokument som 

inte uppfattas som viktigt. Det finns heller ingen direkt ägare av dokumentet och kanske på grund av 

det så har inte dokumentet blivit uppdaterat sedan 2004 och många av de saker som omnämns är 

inte längre relevanta vilket gör att dokumentet tappar trovärdighet. 

I följande delar så redovisas inte exakt hur en ny policy ska se ut utan vilka de viktigaste punkterna 

för en ny IT-policy är. Förslag på en ny IT-policy finns i Appendix A. 

Nedan redovisas tre grupper av användare samt en generell punkt för hur nätverket och säkerheten 

ska skötas. Den sista punkten kan läggas ihop med gruppen IT-administratörer om man så vill. Man 

kan göra en enskild IT-policy för varje grupp eller så kan man lägga ihop alla i en och samma IT-policy, 

det handlar bara om vad man anser enklast eller bäst. 

3.7.1 Användare 

En användare är alla som har tillgång till nätverket på Axel Larsson Maskinaffär AB. Med tillgång 

anses både att man använder en trådlös anslutning likväl som trådbunden. 

3.7.1.1 Regler för Internetanvändning och E-post 

Användare ska enbart använda Internet och sin e-post till arbetsrelaterade uppgifter. Hur strikt ett 

företag vill vara när det gäller internetanvändning är upp till varje företag men att till exempel 

förbjuda sidor som facebook kan vara både dåligt och bra. Finns studier som visar att en viss frihet 

leder till ökat arbete samtidigt som om det går till överdrift givetvis är negativt. 

Förslag är att så länge man inte märker av ett problem så bör man inte blockera lagliga sidor från 

användarna. 

E-post ska bara användas för sitt dagliga arbete och ska inte registreras i andra sammanhang än i 

arbetet. Detta för att dels minska risken för spam och för att minska mängden e-post på servrarna då 

det tas backup på dessa och ökad mängd innebär att mer resurser krävs för att hantera e-posten. 

Användarna får inte ladda ner och dela ut olagligt material, likaså besöka hemsidor med olagligt 

material. 

Användarna får inte på något sätt försöka bryta sig in i andra system där de inte har behörighet eller 

på annat sätt använda internet för att begå brottsliga handlingar. 
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3.7.1.2 Regler för lokala nätverket och dess resurser 

Användaren ska använda nätverket och dess resurser för sitt dagliga arbete och inget annat. Olika 

former av intrångsförsök för att komma åt resurser användaren inte har behörighet till är inte tillåtet 

oavsett om till exempel dokumenten är hemligstämplade eller inte. 

3.7.1.3 Regler för klientdatorer  

Användaren får inte utan att först fråga IT-ansvarig om tillstånd installera program på sin dator. 

Datorn ska enbart användas till det arbete som utförs och inga privata foton, filmer eller dokument 

ska sparas på datorn. Detta gäller framförallt om företaget tar backup på klientdatorerna i nätverket. 

Då vill man se till att mängden data som backas upp är så liten som möjligt för att inte slösa på 

resurser och hålla ner kostnaderna. 

Allt arbetsrelaterat material ska sparas på angiven nätverksresurs och inte på den lokala datorn, då 

det inte är säkert att företaget tar backup på de enskilda klientdatorerna 

3.7.2 Besökande 

Även om de besökande, som använder det trådlösa nätverket på företaget som ligger utanför 

brandväggen, har stängts ute från företagets interna nätverk så kan de använda Internet. Detta är 

bra säkerhet när det kommer till att skydda företagets nätverk och resurser men företaget är 

fortfarande ansvarig för vad den besökande personen gör när de använder företagets Internet 

anslutning och därför så bör det finnas en IT-policy som den besökande måste godkänna genom 

underskrift innan personen i fråga får tillgång att använda nätverket. Detta för att friskriva företaget 

från vad den besökande gör på Internet. 

Generellt gäller samma regler för den besökande som för alla anställda på företaget angående 

Internet användning. 

Inte ladda ner eller dela olagligt material. 

Lösenord bör bytas minst 1 gång per månad för att minska risken att någon obehörig ska kunna 

använda nätverket. 

Att användning av nätverket enbart får ske under den tid som finns angivet på avtalet eller enbart då 

den besökande befinner sig inne på Axel Larsson Maskinaffär AB. 

3.7.3 IT-administratörer 

Administratörerna är en speciell grupp användare eftersom de oftast har tillgång till alla resurser i ett 

nätverk och kan ändra och påverka allt. Därför behöver säkerheten kring administratörerna konton 

vara högre det vill säga de behöver ha maximalt säkra lösenord och även byta dessa relativt ofta, 

kanske så ofta som en gång per vecka. 

Administratörerna ska i alla andra fall följa samma regler som andra användare. 
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3.7.4 Nätverket och allmän säkerhet 

Denna punkt är till för den IT-ansvarige. För att klargöra hur ofta backup på olika system ska 

genomföras och på vilket sätt dessa backuper ska lagras och förvaras. 

Hur ska man övervaka systemet, räcker det med en brandvägg och virusskydd eller ska man även 

använda ett Intrusion Detection System[34] (IDS). 

Tydliggöra vem som är den ansvarige för dessa frågor och hur man kontinuerligt ska arbeta för att 

säkerställa att systemen fungerar och är säkra från intrångsförsök.  
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4 Slutsatser 
Från resultaten av detta arbeta framgår att nätverksanalysen inte visade vad som förväntades från 

början. Men även inget resultat är ett resultat. När projektet påbörjades så var åsikten att nätverket 

var långsamt efter uppgradering av ett antal servrar vilket ledde till en tro att det kanske fanns kvar 

något i nätverket som överbelastade eller störde trafiken på något vis. 

Slutsatserna som går att dra av nätverksanalysen är ganska enkla. Efter den analys av nätverket som 

gjorts och underlaget från e-post undersökningen så är slutsatsen att det inte är något fel i nätverket. 

Datatrafik belastningen i nätverket som har uppmäts är långt under vad nätverket har för kapacitet 

och kan därför avskrivas som orsak till problem. Inte heller upptäcktes något konstigt i datatrafiken 

även om den analys som gjorts inte var så djupgående, så är slutsatsen att problemen inte ligger där. 

Det mest troliga är att problemet ligger i programvaran Jeeves eller att det är fel konfigurerat i någon 

av de servrar som hanterar programmet.  

Rekommendationen för vidare analys är att titta närmare dels på Jeeves och hur konfigurationen är 

där då även Jeeves hade uppgraderats nästan samtidigt som servrarna. Det andra som är värt att kika 

mer på är om konfigurationen i Vmware (som är där de nya servrarna är installerade) är optimal. 

Angående Jeeves så framkom under projektets gång att det var troligt att vid uppgradering av 

programmet så konverterades inte de gamla makron[36] som används och att detta kan vara en trolig 

orsak till problemen som uppfattas vid arbete. 

Axel Larsson Maskinaffär AB har redan en IT-policy i bruk, faktiskt två olika men problemet är att det 

dels inte är uppdaterade sedan 2004, dels att väldigt få vet om att de finns och vad det står i dem, 

vilket givetvis medför att dessa IT-policys inte har den effekt som man vill. 

Slutsatsen om IT-policy är följande. Först så behöver man utse en ansvarig person för att sköta om IT-

policyn det vill säga en ägare av dokumentet. Sedan behöver ledningen upplysas om vikten av en väl 

fungerande IT-policy och varför det är bra för företaget. Det är inget självändamål att göra en IT-

policy utan den är till för att hjälpa företaget till bättre säkerhet och mindre problem som i slutändan 

kommer leda till lägre kostnader. 

Sedan behöver den ansvarige för dokumentet gå igenom och ta fram en IT-policy som stämmer 

överens med företagets mål för säkerhet och användning av nätverket. Dokumentet måste hållas 

levande det vill säga det bör uppdateras kontinuerligt allt eftersom nätverket och hur det används 

ändras. 

Och till sist när en ny IT-policy är klar så behöver man informera personalen om att den finns, kanske 

ha ett kortare möte där man förklarar varför en IT-policy behövs och vad den är till för. Sen 

rekommenderas att varje anställd får skriva under en kopia för att på så sätt visa att de tagit del av 

informationen i IT-policyn och är medvetna om att den ska följas. 

Till sist, förslaget på IT-policy som finns i Appendix A är inte färdigt att rakt av implementeras på Axel 

Larsson Maskinaffär AB. Grunden är klar men mest troligt så behöver den som är blir ansvarig för en 

ny IT-policy lägga till eller ta bort vissa delar beroende på vad som anses passa för just Axel Larsson 

Maskinaffär AB. 
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5 Diskussion 
Här i diskussion kommer jag ta upp några av de saker som har påverkat arbetet med projektet men 

som föll utanför ramen för att komma med i rapporten. 

Tanken från början var att projektet enbart skulle vara en analys av nätverket och att jag skulle leta 

mer ingående efter ”skräp” data som gjorde nätverket långsamt. Men redan i början av förstudien så 

framkom det att det mest troliga till problemen i nätverket inte alls hade med nätverket att göra 

utan var förknippat med programmet Jeeves som används av nästan alla på företaget. Lite av misstag 

så kom vi fram till att de makron som används i Jeeves inte hade konverterats vid uppgradering och 

när den ena av IT-administratörerna Björn gjorde om i ett av dessa makron så försvann vissa problem 

direkt. Sedan efter e-post undersökningen så stod det klart att det troligen inte var några fel i 

nätverket utan att det låg antingen i servrarna eller i konfiguration av Jeeves eller dess makron. 

Med detta som grund så valdes att göra en mindre ingående dataanalys, den som redovisats, och 

sedan också kika på företagets IT-policy. 

Ett annat problem som uppstod var att den dator jag använt inte klarar av att ladda alla filerna som 

samlats in vid avlyssning av nätverket. Det blir så mycket data under en hel dag, många gigabyte, och 

när jag försökt ladda alla dessa (all data är uppdelad i filer om 200MB) i Wireshark för att få en bild 

över hela dagen så kraschar Wireshark när den laddade datan är runt 1200-1600MB. Av det jag 

kunna komma fram till så har det troligen att göra med att RAM-minnet tar slut och om jag haft 

tillgång till en dator med 12-16GB RAM-minne så hade det troligen inte varit några problem. Detta 

har lett till att det inte redovisas så många grafer som jag hade velat för att visa hur trafikflödet sett 

ut.  

Jag har lärt mig mycket av projektet och om jag gjorde om det skulle jag ändra på en del saker. Dels 

så skulle jag gjort e-post undersökningen direkt i början av förstudien istället som det blev nu precis i 

slutet då jag inte kom på tanken förrän då. Har lärt mig att det är lätt att underskatta komplexiteten i 

olika system och program. Jag trodde att dataanalysen av nätverket från början skulle vara ganska 

enkel men ju mer jag satte mig in i vad som krävdes för en djupgående trafikanalys ju mer förstod jag 

att det inte skulle finnas tid för mig att lära mig det som krävdes. 

Som sagt så valdes att analysera och ta fram en IT-policy för Axel Larsson Maskinaffär AB istället för 

att göra en mer djupgående dataanalys. Det har varit intressant att se hur även detta är väldigt 

komplext och jag har försökt få med alla de viktigaste delarna i arbetet men det är, om man vill göra 

det ordentligt, inte så enkelt som man vid en första anblick kan tro, särskilt inte att få de anställda 

och ledningen att ta till sig vikten av detta dokument. 

I slutändan hoppas jag att mitt arbete har kunnat tillföra något nyttigt till Axel Larsson Maskinaffär 

AB och att det kan tillämpa något av vad jag kommit fram till i detta projekt. 
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6 Appendix A 

6.1 Logisk vy av Axel Larsson Maskinaffär AB nätverk 
 

 
Figur 6.1.1 Bilden visar en modell över Axel Larsson Maskinaffär ABs lokala nätverk. Denna modell användes framförallt 
till att ta reda på vad i nätverket det var mest lämpligt att koppla in sig för att avlyssna den datatrafik som var av 
intresse. 
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6.2 Server information 
 

 
Figur 6.2.1 Bilden visar information de servrar som finns i nätverket. 
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6.3 Logisk vy Axel Larsson Maskinaffär AB 

 
Figur 6.3.1 Bilden är en enkel modell som visar berodenden mellan lokalkontoren och huvudkontoret.  

6.4 IP adress uppdelning 

 
Figur 6.4.1 Bilden visar IP adress uppdelning (subnäts indelning) mellan de olika kontoren.   
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6.5 Logisk vy, beroenden 
 

 
Figur 6.5.1 Bilden är en enkel modell som visar beroenden mellan olika delar i nätverket. 
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6.6 Förslag på IT-policy 
Denna policy är hämtad från http://www.secure-it.se/policy1.htm och därefter modifierad för att 

passa Axel Larsson Maskinaffär AB. Det är två policys den första den som är tänkt att användas för 

anställda på Axel Larsson Maskinaffär AB och den andra är till för besökare som vill använda gäst 

nätverket som finns på Axel Larsson Maskinaffär AB. 

6.7 IT policy för Axel Larsson Maskinaffär AB 
Målet med att Axel Larsson Maskinaffär AB anger riktlinjer för hur medarbetarnas IT-användning är 

bland annat för att skydda medarbetarnas integritet eftersom var och en då kan agera utifrån de 

förutsättningar som gäller och att skydda Axel Larsson Maskinaffär AB:s affärskritiska system och 

varumärket Axel Larsson Maskinaffär AB. 

Med utgångspunkt från Axel Larsson Maskinaffär AB:s verksamhetsområden och de affärsmässiga 

krav som Axel Larsson Maskinaffär AB:s ägare, kunder och intressenter ställer på Axel Larsson 

Maskinaffär AB, gäller följande regler för medarbetarnas IT-användning, detta gäller i tjänsten men 

även för privat användande av Axel Larsson Maskinaffär AB:s datorer. Det som beskrivs i denna policy 

skall iakttas. 

6.7.1 Information och ansvar 

Det är upp till varje chef att ansvara för att denna policy sprids och följs bland medarbetarna, det är 

också varje chefs ansvar att vidta åtgärder mot brott som denna policy kan föranleda.  

I samband med implementeringen av denna policy samt vid varje nyanställning inom Axel Larsson 

Maskinaffär AB skall medarbetaren erhålla ett exemplar där vederbörande skriftligen intygar att 

denne har tagit del av och förstått Axel Larsson Maskinaffär AB:s IT-policy. Vederbörande förbinder 

sig också att följa Axel Larsson Maskinaffär AB:s IT-policy vid varje gällande tidpunkt. 

6.7.2 Användning av E-post 

All användning av E-post skall gälla arbetsrelaterad trafik, privat trafik får förekomma i mycket 
begränsad omfattning och under restriktioner som anges i denna policy.  
 
Den e-post som skickas till Axel Larsson Maskinaffär AB (Axel Larsson Maskinaffär AB:s elektroniska 
adress) eller finns lagrat i Axel Larsson Maskinaffär AB:s IT-system betraktas som Axel Larsson 
Maskinaffär AB:s egendom.  
 
Det är förbjudet att läsa andra medarbetares e-post utan dennes medgivande.  
 
Axel Larsson Maskinaffär AB:s elektroniska adresser (förnamn.efternamn@axel-larsson.se ) skall 
aldrig användas exempelvis e-registreringar som inte är arbetsrelaterade. Detta med hänseende till 
den kraftigt ökade risken för SPAM.  
 
Avsändaren ansvarar alltid för att säkerhet och sekretess ligger i paritet med det material som 
skickas. Detta skall naturligtvis beaktas vid försändelse av företagshemliga handlingar med e-post.  
 
Kryptering skall alltid användas om hemligt/sekretess belagd information skickas. 

http://www.secure-it.se/policy1.htm
mailto:förnamn.efternamn@axel-larsson.se
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6.7.2.1 Kom ihåg  

 Att iaktta försiktighet om e-post med bifogade filer från ej känd avsändare anländer. Sker 
detta skall IT-ansvarig alltid kontaktas innan e-post brevet öppnas. Detta med tanke på att 
fientlig kod ofta sprids via e-post.  

 Att all utgående e-post från Axel Larsson Maskinaffär AB:s domän uppfattas som företagets 
då Axel Larsson Maskinaffär AB står som avsändare.  

 Att säkerheten ofta är sämre utanför Axel Larsson Maskinaffär AB:s domän och att utan 
exempelvis ett certifikat går det inte att säkerställa en avsändares identitet. Det går heller 
inte att säkerställa om e-brevet har manipulerats eller ej. 

 Att undvika överbelastning av e-post systemen genom att inte skicka onödig information 
med e-post. 

 Använd Axel Larsson Maskinaffär AB:s Intranet för material av allmän karaktär.  
 

6.7.2.2 E-post får aldrig användas på följande sätt inom Axel Larsson Maskinaffär AB  

 Till försändelse av e-post för personlig vinning.  
 Till försändelse av e-post till någon som har kränkande eller politiskt extrema åsikter.  
 Till försändelse av e-post till någon som tillhandahåller pornografiska produkter.  
 Till försändelse av e-post av kedjebrevs karaktär.  
 För vidarebefordran av e-post som avses ovan.  

 

6.7.3 Internetanvändning 

Internet skall användas för informationsinsamling i tjänsten, detta innebär att användandet av 
Internet skall vara strikt yrkesmässig. Internet skall användas av samtliga anställda inom Axel Larsson 
Maskinaffär AB med sunt förnuft och gott omdöme.  
 

6.7.3.1 Internet får aldrig användas på följande sätt inom Axel Larsson Maskinaffär AB 

 För nedladdning av musik, filmer, mjukvara eller bilder till Axel Larsson Maskinaffär AB:s 
datorer. Dock kan undantag göras då exempelvis bildmaterial behövs på yrkets vägnar.  

 För att besöka sajter vars innehåll bryter mot Axel Larsson Maskinaffär AB:s etiska regler. 
Detta kan till exempel vara sajter med rasistiskt, pornografiskt eller politiskt extremt innehåll. 
Det kan också vara sajter som innehåller någon form av olaglig information.  

 För att ladda ner, installera och använda fildelnings/filbytar program som exempelvis Kazaa, 
Gnutella eller torrent program.  

 För att spela någon form av spel på arbetstid. Detta gäller alla typer av spel.  
 För att sprida information på exempelvis forum eller dylikt där det kan råda oklarhet i om 

man företräder Axel Larsson Maskinaffär AB eller inte. 

Vid tveksamhet se alltid till att få ett godkännande av IT-ansvarig först. 

6.7.4 Informationskontroll 

All information i Axel Larsson Maskinaffär AB:s informationssystem kan komma att kontrolleras. 

Beslut om detta tas av VD eller personalchef inom Axel Larsson Maskinaffär AB. 

Axel Larsson Maskinaffär AB skall ha tillgång till all information inom systemen vilket innebär att 
ingen information får utestängas med exempelvis kryptering.  
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Privat e-post eller annat privat material är inte skyddat för behörig insyn inom Axel Larsson 
Maskinaffär AB:s IT-system. Axel Larsson Maskinaffär AB äger rättslig skyldighet att kontrollera sina 
IT-system. Personuppgiftslagen, lagen om elektroniska anslagstavlor och upphovsrättslagen ställer 
krav på detta. Andra skäl till att gå igenom systemen är för att finna virus- och intrångsförsök. 
 

6.7.4.1 Det är förbjudet att 

 Försöka tränga igenom interna eller externa säkerhetsspärrar. 
 Låta annan anställd, anhörig eller bekant låna lösenord och användarnamn.  
 Låta anhörig eller bekant låna Axel Larsson Maskinaffär AB:s datorer.  
 Koppla in extern IT-utrustning i Axel Larsson Maskinaffär AB:s nät.  
 Kopiera eller arkivera exempelvis kundregister från Axel Larsson Maskinaffär AB:s IT-system.  

 
Axel Larsson Maskinaffär AB äger rätt att logga all trafik in och ut på Internet samt all trafik i det 
lokala nätverket. 
 
IT-ansvarig inom Axel Larsson Maskinaffär AB skall kontrollera trafiken på Internet samt e-post 

användandet.  

6.7.5 Regler och begränsningar 

Det är förbjudet att installera program från diskett, CD, Internet, USB-minne eller annan media på 
Axel Larsson Maskinaffär AB:s datorer eller annan utrustning tillhörande Axel Larsson Maskinaffär AB 
utan att IT-ansvarig är underrättad och har gett sitt godkännande. Alla IT relaterade inköp skall också 
godkännas av IT-ansvarig inom Axel Larsson Maskinaffär AB.  
 
Medarbetarna inom Axel Larsson Maskinaffär AB äger ingen rätt att installera om eller förändra 
installerade program.  
 
Hjälpmedel och verktyg tillhandahållna av Axel Larsson Maskinaffär AB är Axel Larsson Maskinaffär 

AB:s egendom. 

6.7.5.1 Användarnamn och lösenord 

Lösenord är hemlig information och ska behandlas som sådan. Enbart den enskilda användaren ska 

känna till sitt eget lösenord. Dessa uppgifter ska aldrig lämnas ut på något sätt och heller aldrig 

skickas i e-post eller i chat program som MSN som är okrypterade. IT-ansvarig på Axel Larsson 

Maskinaffär AB kommer aldrig att fråga om dessa uppgifter. Om IT-ansvarig behöver komma åt 

uppgifter som enbart du har tillgång till via ditt användarnamn och lösenord så finns sätt att göra det 

på utan att använda ditt lösenord (se avsnitt informationskontroll). 

Lösenordet skall bestå av minst 8 tecken. En blandning av stora och små bokstäver, siffror och minst 

ett special tecken ska ingå. Specialtecken är ( ) * ’ ” ! ? & # - _ : ; , . > < | [ ] { } \ / % ¤ $ £ . Det är inte 

tillåtet att använda namn eller ord i sitt lösenord då detta minskar säkerheten på lösenordet 

avsevärt. 

Lösenordet ska bytas minst var fjärde månad. Undvik att använda samma lösenord på arbetet som 

privat. 
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6.7.6 Användning av VPN anslutning 

Inloggningsuppgifter för anslutning med VPN mot Axel Larsson Maskinaffär AB:s nätverk får inte 

sparas på ett sådant sätt att ej behörig kan komma över dessa uppgifter. Till exempel får inte 

inloggningsuppgifter sparas, i det program som används för att upprätta VPN anslutningen, så att 

anslutning sker automatiskt. 

6.7.7 Utgångspunkter  

Som utgångspunkt vid varje användning av Internet och e-post är att Axel Larsson Maskinaffär AB:s 
IT-system och utrustning är arbetsredskap som skall användas som stöd och verktyg i den dagliga 
verksamheten. Detta innebär att all användning av IT-system och utrustning som inverkar negativt på 
verksamheten inte är tillåten.  
 
IT-systemen inom Axel Larsson Maskinaffär AB är anpassade efter de krav som verksamheten ställer 
på funktionalitet och dimensionering.  
 
Då den anställde använder Internet eller e-post skall sunt förnuft råda då elektroniska spår lämnas på 

exempelvis besökta sajter. Detta är av stor vikt då detta arbete utförs i Axel Larsson Maskinaffär AB:s 

namn.  

6.7.8 Åtgärder vid brott mot denna policy  

Ansvarig chef är ansvarig för att varje misstänkt brott mot denna policy anmäls till IT-ansvarig. Vid en 
första överträdelse utdelas en muntlig varning, vid en andra överträdelse utdelas en skriftlig varning 
och om en tredje överträdelse mot denna policy uppdagas kommer vederbörande att fråntas tillgång 
till Axel Larsson Maskinaffär AB:s IT-system.  
 
En överträdelse av allvarlig art kan leda till skadeståndsanspråk och uppsägning, är överträdelsen av 
mycket allvarlig art kan det leda till polisanmälan och åtal.  
 
 
Jag, ___________________________ intygar härmed att jag har tagit del av och förstår villkoren i 
Axel Larsson Maskinaffär ABs IT-policy. 
 
Datum/ort:  ________________________________ 
 
Underskrift: ________________________________ 
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6.8 IT policy för besökande som använder Axel Larsson Maskinaffär AB gäst 

nätverk 
Målet med att Axel Larsson Maskinaffär AB anger riktlinjer för besökandes IT-användning är bland 

annat för att skydda besökandes integritet eftersom var och en då kan agera utifrån de 

förutsättningar som gäller och att skydda Axel Larsson Maskinaffär AB:s affärskritiska system och 

varumärket Axel Larsson Maskinaffär AB. 

Med utgångspunkt från Axel Larsson Maskinaffär AB:s verksamhetsområden och de affärsmässiga 

krav som Axel Larsson Maskinaffär AB:s ägare, kunder och intressenter ställer på Axel Larsson 

Maskinaffär AB, gäller följande regler för besökandes IT-användning, detta gäller vid användning av 

Axel Larsson Maskinaffär AB:s gäst nätverk. Det som beskrivs i denna policy skall iakttas. 

6.8.1 Information och ansvar 

I samband med att besökande får tillgång till gäst nätverket så skall besökande erhålla ett exemplar 

av IT-policyn där vederbörande skriftligen intygar att denne har tagit del av och förstått Axel Larsson 

Maskinaffär AB:s IT-policy. Vederbörande förbinder sig också att följa Axel Larsson Maskinaffär AB:s 

IT-policy vid varje gällande tidpunkt. 

6.8.2 Internetanvändning 

Internet skall användas inom Axel Larsson Maskinaffär AB med sunt förnuft och gott omdöme.  
 

6.8.3 Internet får aldrig användas på följande sätt inom Axel Larsson Maskinaffär AB 

 För nedladdning av musik, filmer, mjukvara och annat material som är copyright skyddat  
 För att besöka sajter vars innehåll bryter mot Axel Larsson Maskinaffär AB:s etiska regler. 

Detta kan till exempel vara sajter med rasistiskt, pornografiskt eller politiskt extremt innehåll. 
Det kan också vara sajter som innehåller någon form av olaglig information.  

 Program för fildelning, som exempelvis Kazaa, Gnutella eller torrent program, får inte 
användas i Axel Larsson Maskinaffär AB:s  nätverk. 
 

Vid tveksamhet se alltid till att få ett godkännande av IT-ansvarig först. 
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6.8.4 Informationskontroll 

All information i Axel Larsson Maskinaffär AB:s informationssystem kan komma att kontrolleras. 

Beslut om detta tas av VD eller personalchef inom Axel Larsson Maskinaffär AB. 

6.8.5 Det är förbjudet att 

 Försöka tränga igenom interna eller externa säkerhetsspärrar. 
 Låta annan anställd, anhörig eller bekant låna lösenord till nätverket.  
  

 
Axel Larsson Maskinaffär AB äger rätt att logga all trafik in och ut på Internet samt all trafik i det 
lokala nätverket. 
 

6.8.6 Åtgärder vid brott mot denna policy  

Vid en första överträdelse utdelas en muntlig varning, vid en andra överträdelse så fråntas tillgången 
till Axel Larsson Maskinaffär ABs nätverk. En överträdelse av allvarlig art kan leda till 
skadeståndsanspråk och är överträdelsen av mycket allvarlig art kan det leda till polisanmälan och 
åtal.  
 
 
 
 
 
Jag, ___________________________ intygar härmed att jag har tagit del av och förstår villkoren i 
Axel Larsson Maskinaffär ABs IT-policy. 
 
Datum/ort:  ________________________________ 
 
Underskrift: ________________________________ 
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6.9 E-post undersökning 
 

Hej! 

Jag gör just nu mitt examens-arbete här vid Axel-Larsson AB som enkelt beskrivet går ut på att jag ska 

göra en analys av data-nätverket här. Då det upplevs som segt så ska jag bland annat undersöka om 

det är något i nätverket som orsakar detta. 

För att det ska bli enklare att fastställa möjlig orsak till problem så har jag satt ihop några frågor som 

jag skulle vara tacksam om du kan besvara när du får tid över. Det borde inte ta mer än 5 minuter. 

Du kan besvara dessa genom att klicka på svara knappen i e-post klienten och sen skriva dina svar 

direkt vid  Svar:  på varje fråga. Det går bra om du gör på annat sätt också bara det är klart och tydligt 

vilket svar som tillhör vilken fråga. 

Det är bara jag personligen som kommer se svaren och redovisning av resultaten kommer ske som 

grupp, det vill säga ingens enskilda svar kommer att visas för någon annan.  

 

Tack på förhand 

Jonas Hertz  

======================================================================  

1. Vilket kontor eller vilken avdelning jobbar du på (välj bara ett alternativ) 

a. Upplands Väsby, kontor 

b. Upplands Väsby, lager 

c. Upplands Väsby, utesäljare 

d. Göteborg 

e. Malmö 

f. Falun 

g. Karlstad 

h. Skellefteå 

Svar: 

 

2. Upplever du att nätverket är segt/långsamt (välj bara ett alternativ) 

a) ofta   

b) sällan   

c) aldrig 

Svar: 

Om du har svarat aldrig på fråga 2 så behöver du inte besvara följande frågor förutom fråga 6. 
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3. När du upplever nätverket som långsamt vilken eller vilka program använder du då? 

Skriv ner alla program som du använder när du upplever att nätverket är långsamt, t ex 

Jeeves, Internet Explorer osv. 

 

Svar: 

 

 

4. Upplever du att nätverket är långsamt (välj bara ett alternativ) 

a) flera gånger om dagen 

b) flera gånger i veckan 

c) några gånger per månad 

d) mest hela tiden 

e) om inget av alternativen ovanför stämmer, så skriv hur ofta du märker av problem 

Svar: 

 

5. Vilken tid på dagen upplever du oftast att nätverket är långsamt (det går bra att välja flera 

alternativ) 

a. 8-10 

b. 10-12 

c. 12-14 

d. 14-16 

e. Vet inte riktigt 

Svar: 

 

6. Vilka program använder du som inte är arbetsrelaterade, t ex Spotify eller liknande (denna 

fråga måste inte besvaras men är till stor hjälp om du använder någon form av streaming 

tjänst/program så som Spotify, webradio) 

Svar: 


