Informationssäkerhetspolicy
Swerock bygger framtidens hållbara samhälle. För oss är information en värdefull tillgång som måste hanteras
på rätt sätt, och informationssäkerhet är därför en förutsättning för vår verksamhet. Det omfattar all säkerhet
kring Swerocks totala informationsbehandling med såväl organisatoriska åtgärder som fysiska och logiska
skyddsåtgärder. Anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter ska kunna vara trygga med att vi har en
säker och effektiv informationsförsörjning och informationshantering. Det handlar ytterst om förtroendet för
Swerocks tjänster och varumärke. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt utifrån fyra aspekter:





Konfidentialitet, dvs. information och andra resurser ska skyddas från obehörig insyn och åtkomst.
Swerock klassar information i tre huvudnivåer; Öppen, Intern och Konfidentiell
Riktighet, dvs. skydda information och behandlingsmetoder så att de är korrekta och fullständiga.
Exempelvis att information är skyddad mot ändringar och radering av obehöriga.
Tillgänglighet, dvs. behöriga användare kommer åt information och resurser när de behöver den på ett
användarvänligt sätt.
Spårbarhet, dvs. att entydigt kunna säkerställa vem som har lagt till, ändrat eller tagit bort information i
ett IT-system, vid given tidpunkt.

Vi fattar beslut enligt dessa vägledande principer:








Ansvarsfullt ledarskap ska främja Swerocks mål med informationssäkerhetsarbetet
Ett ändamålsenligt arbete med informationssäkerhet bidrar till riskhantering
Med utgångspunkt i verksamhetens behov ska informationsförsörjning, hantering och förvaltning ske
effektivt och betryggande.
Vi värderar, klassificerar och hanterar informationstillgångar utifrån interna och externa krav
Kontinuerlig kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens vilket bidrar till ökad
säkerhetskultur
Avvikelser och undantag rapporteras och hanteras i definierad och strukturerad process
Informationssäkerhetsincidenter utreds och följs upp i vår strävan att ständigt förbättra oss

Denna policy gäller hela Swerock och dess leverantörer. Den bygger på Swerocks kärnvärden och
uppförandekod samt är en del av vårt ledningssystem. Som Nordens samhällsbyggare vill Swerock genom sitt
utvecklingsarbete, arbetssätt och erbjudande stå för ett ansvarsfullt företagande.
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