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S a m m a n f a t t n i n g 
Informationssäkerhet har idag en viktig roll inom organisationer. Det finns 
undersökningar som visar på att attacker ökar för varje år. För säkerhetskritiska 
organisationer som kommuner är det därför viktigt att man har uppdaterad 
säkerhetsteknik, då man lätt kan falla efter i det snabbt utvecklande ämnet 
informationsteknik. Uppgiften som gavs av Nexus AB var att kartlägga och utvärdera 
en kommuns informationssäkerhet. De ville få reda på hur det egentligen låg till med 
informationssäkerheten i en Stockholmskommun. Därför togs det fram en 
utvärderingsmodell med noga utvalda kategorier som skulle definiera begreppet 
informationssäkerhet. Utvärderingsmodellen bestod av frågor som ställdes till 
kommunen för att kunna rita upp en bild över deras informationssäkerhet. Dessutom 
analyserades ett dokument som kommunen kallar för ”Riktlinjer för säkerhetspolicy”, 
där det föreslogs förbättringar. När utvärderingen var gjord kunde man se att 
kommunen hade tänkt på de flesta säkerhetsproblemen som hur en säker 
autentisering ska gå till, hur man delar upp behörigheter i olika system, vilka 
brandväggar som behövs och hur man ska agera då en attack sker. Det som saknades 
mest säkerhetsmässigt var ett intrångsdetekteringssystem. Kommunen borde även 
tänka på att införa en VPN (Virtual Private Network) tjänst då det inte existerar i 
kommunens IT-system, dock kan det i sin tur leda till fler säkerhetsproblem vilka är 
nämnda i rapporten. 
 
Nyckelord: informationssäkerhet, kartläggning av informationssäkerhet, 
utvärderingsmodell, informationssäkerhet i kommun 

S u m m a r y 
Information security has today played a big role within organizations. There are 
studies that show an increase of attacks in recent years. Therefore it is important for 
safety critical organizations like municipalities to be up to date with the latest 
technology, since it is really easy to fall behind in the fast growing area of information 
technology. The task that was given by Nexus AB was to map and evaluate the 
information security of a municipality. Nexus AB gave this task since they wanted to 
know how a municipality in Stockholm was handling their information security. To 
be able to map and evaluate the information security, an evaluation model was 
produced with carefully picked categories that would define information security. The 
model consisted of question that were asked to the commune to be able to draw a 
picture of the information security. Additionally a document called “Riktlinjer för 
säkerhetspolicy” was reviewed and improvements were proposed. When the 
evaluation had been made, one could see that the municipality had thought about the 
most security problems that could occur such as secure authentications, how to 
separate authorizations within systems, different kind of firewalls that were needed 
and how to act when an attack was occurring. Security wise the most pressing issue 
was that they did not have any intrusion detection systems. The municipality should 
also have a look at enabling VPN (Virtual Private Network) services since it does not 
currently exist. However services like these could create more security risks, which are 
explained in the report.  
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Förord 
 
Denna rapport är till för att kartlägga och utvärdera informationssäkerheten i en 
kommun i Stockholmsområdet. Uppgiften gavs av Nexus AB för att utföras som ett 
kandidatexamensarbete vid KTH.  
 
Jag vill särskilt tacka Dennie Svensson som har varit min handledare från Nexus AB 
under kandidatexamensarbete. Han har gjort det ingen annan ville, vilket är att ta in 
en student som ska göra kandidatexamensarbete därför är han värd ett stort tack! Han 
gav mig chansen att faktiskt få lära mig något om det jag verkligen gillar.  
Jag vill även tacka alla de snälla personerna (anonyma) från kommunen som var 
trevliga mot mig då vi träffades och tog sig tiden att svara på de frågor som jag ställt 
till dem.  
Sist men inte minst vill jag även tacka min examinator som har tagit sig tiden till att 
hjälpa mig strukturera upp mitt kandidatexamensarbete. 
 
 
 
Konstantinos Vaggelakos, KTH Kista, maj 2011 
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1 Inledning 
Information är ett välanvänt begrepp idag. Definitionen av information är ”en samling 
fakta”, vilket det ofta är i elektroniska sammanhang. Information eller fakta har alltid 
haft ett värde för oss människor, det är vilken information vi har som gör oss unika, 
åtminstone på kunskapsnivå. Information behöver dock inte tillhöra en person utan 
kan även tillhöra organisationer. I båda fallen värdesätter man informationen högt 
eftersom det är denna som gör dem unika. I organisationer kan informationen vara 
mycket kritisk, det är därför viktigt att kunna skydda den. Informationssäkerhet är 
benämningen på just detta.  
 
I begreppet informationssäkerhet ingår skyddande från att obehöriga ska kunna få 
tillgång till informationen, använda informationen, ändra informationen eller förstöra 
informationen[1]. Informationssäkerhetssystem används idag av i princip alla 
organisationer, dock skiljer de sig beroende på behov.  
 
Det finns många organisationer som håller på med just att hjälpa andra att säkra sin 
information. Nexus AB är en av dessa organisationer. Den här rapporten handlar om 
att kartlägga informationssäkerheten - med vissa begränsningar då ämnet är väldigt 
stort - i en Stockholmskommun, på förfrågan av Nexus AB. I och med den 
begränsade projekttiden kommer projektet att vara en fallstudie av en kommun inom 
Stockholmsområdet som vill förbli anonym. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att upplysa kommun och företag om hur säkerheten ser 
ut i kommunen. Slutprodukten av detta kommer att bidra till att kommunen kan få en 
referenspunkt att jämföra sig mot för att se hur deras säkerhet ligger till. Dessutom 
kommer kommunens dokument ”Riktlinjer för säkerhetspolicy” att utvärderas för att 
kunna föreslå förbättringar. Samtidigt kommer företaget framförallt att se vad som 
behövs på marknaden för att kunna utveckla sina produkter och tjänster efter behov. 
Produkten av projektarbetet kommer inte bara att vara ett redovisande utan även ett 
skapande av en utvärderingsmodell som kommunen och företaget kan använda sig av 
för framtida fall. Modellen är skapad för att kunna byggas ut för framtida 
säkerhetsproblem genom att lägga till fler kategorier och punkter.  

1.2 Mål & begränsningar 
Målet med kandidatexamensarbetet är att i slutet kunna presentera en 
utvärderingsmodell som är tillräckligt täckande för att kunna ta fram en bild om hur 
informationssäkerheten ser ut i kommunen. Utöver det är målet att lära mig mer om 
informationssäkerhet genom att studera litteratur och tidskrifter. Det sistnämnda är 
viktigt för att arbetet inte bara ska baseras kring tankar utan även fakta. För att kunna 
uppnå målen inom tidsramen måste arbetet begränsas. Till att börja med kommer 
inget av resultaten att testas fysiskt utan kommer att basera sig i svaren som ges av 
kommunen. Som tidigare nämnt är ämnet stort därför är arbetet begränsat till ett par 
kategorier inom informationssäkerhet, där några är mer tekniska och andra mer 
logiska. Dessa kategorier är valda för att få en övergripande bild av 
informationssäkerheten. Den största vikten ligger dock i två specifika områden, 
nämligen autentisering och VPN.  
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I arbetet finns det en del säkerhetsaspekter som används för att definiera begreppet 
informationssäkerhet. Definitionen kan ses som ofullständigt och därmed en 
begränsning i arbetet. 
 

1.3 Begrepp 
1. Subjekt – Ett subjekt i informationssäkerhetssammanhang är till exempel en 

person eller en process. 
2. Objekt – Ett objekt i informationssäkerhetssammanhang är till exempel en fil. 
3. USENET – Ett världsbrett delningssystem för nyheter. 
4. SIM-kort – Ett chip som finns i till exempel mobiler. 
5. IP – Internet Protocol. Är ett kommunikationsprotokoll som används för att 

överföra information över datanätverk. 
6. ICMP – Internet Control Message Protocol. Används som ett hjälpprotokoll 

till IP för att skicka felmeddelanden och ta fram diagnostik. 
7. UDP – User Datagram Protocol. Är ett förbindelselöst protokoll som befinner 

sig på transportskiktet. Det används för att kunna skicka datagram över IP-
nätverk. 

8. TCP – Transmission Control Protocol. Är ett förbindelseorienterat protokoll 
som befinner sig på transportskiktet. Det används för att kunna skicka 
strömmar med information över IP-nätverk. 

9. IP-Spoofing – En IP-spoof sker då man manipulerat datapaketen för att agera 
en annan maskin. 

10. Proxy – En proxy är en server som agerar mellanhand för förfrågningar från 
klient till server. 

11. PPP – Point-to-Point Protocol. Är ett protokoll som används för att till 
exempel koppla upp en dator mot internet. 

2 Bakgrund och teori 
Följande kapitel börjar med att beskriva vilka konsekvenser som finns om 
informationssäkerheten inte är tillräcklig. Nästa kapitel går över till att förklara 
hotbilden och hur man kan tänka sig att det kan se ut i framtiden. Dessa två inleder 
nästkommande kapitel vilka är IT-arkitektur, definition av begreppet 
informationssäkerhet och kategorier inom informationssäkerhet. För att kunna förstå 
varför några säkerhetsaspekter är viktiga måste man förstå hur IT-arkitekturen kan se 
ut. De sista två kapitlen visar en djupare bakgrund till informationssäkerhet genom att 
först definiera ämnet och sedan gå in på vilka kategorier ämnet innehåller. 

2.1 Säkerhet och konsekvenser 
Idag är informationssäkerheten ett dagligt bekymmer som både stora och små 
organisationer får kämpa med. Det har gjorts en undersökning i USA av CSI 
(Computer Security Institue) under år 2009[5]. Undersökningen innehöll 443 stycken 
organisationer av olika storlekar som varierade både i intäkter men också i antalet 
anställda. Undersökningen visade följande: 

• Medelkostnaden för varje organisation som har orsakats på grund av dålig 
informationssäkerhet har varit 234 244 dollar under år 2009. Dock bör det 
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påpekas att detta är en minskning sedan år 2008 där medelkostnaden låg på 
288 618 dollar[6]. 

• Medelförlusten för varje organisation som har utsatts för finansiellt bedrägeri 
låg under år 2009 på nästan 450 000 dollar[5].  

2.2 Hotbild 
Andelen vakanser inom informationssäkerhet ökade med 53 % under andra halvåret 
2009[2]. Det tror man beror på det faktum att organisationer har haft stora problem 
med informationssäkerheten och att man nu börjat se säkerheten som en essentiell del 
av organisationen. En ytterligare anledning till att ämnet informationssäkerhet har 
blivit större är att molntjänster har blivit ett vardagligt fenomen. Molntjänster är idag 
ett samlingsord för IT-tjänster som erbjuds på ett abstrakt sätt genom nätverk av 
datorkraft[3]. Kommunikationen mellan användare och nätverket gör att man utsätter 
hela systemet för eventuella säkerhetsrisker.  
 
IT-säkerheten kommer troligtvis även att öka inom inbyggda system. Under år 2009 
befann sig 98 % av alla mikroprocessorer i inbyggda system[4]. Då dessa blir allt 
vanligare kommer man att behöva utveckla informationssäkerhetssystem som skall 
hjälpa till att skydda dessa enheter. 

2.3 IT-arkitektur 
Många organisationer lägger över all sin IT-drift till ett företag som har hand om 
servrar, där organisationerna kan lagra information. Dessa företag har specialiserat sig 
på att lagra information på ett säkert sätt, vilket gör lagringen enkel även för de 
organisationerna som inte är IT-kunniga. Denna modell kallas för ”outsourcing”. 
Dock finns det ett par problem med denna modell och det är att även om 
informationen är lagrad på ett väldigt säkert sätt hos företagen, utsätter sig 
organisationerna för risk då all information flödar mellan dem själva och företagen 
som har hand om informationen. Det andra problemet som uppstår är att all 
information måste tillbaka till servrarna och inte ligga kvar inom kommunen. 

2.4 Definition av begreppet informationssäkerhet 
Informationssäkerhet är en term som används då man pratar om att skydda 
information oavsett om den befinner sig på en dator eller om den existerar fysiskt[1].   
Vad informationssäkerhet innefattar finns det dock skilda synpunkter om. I de 
nästkommande kapitlen förklaras först två olika modeller som försökt att definiera 
informationssäkerhet. Därefter presenteras en anpassad definition som har tagits fram 
utifrån de två första. 

2.4.1 Confidentiality Integrity Availability triad  
CIA triaden är en modell som är väldigt simpel. Den innehåller 
säkerhetsegenskaperna sekretess (Confidentiality), integritet (Integrity) och 
tillgänglighet (Availability), därav förkortningen CIA. Nedan förklaras varje begrepp 
närmre[7]: 

• Sekretess. Information är bara tillgängligt för dem som behöver tillgång till 
den. En sekretesslösning kan vara kryptering av information där enbart 
behöriga kan dekryptera. 

• Integritet. Information ska bara kunna läggas till eller uppdateras av någon 
som har auktoritet. Integriteten är bruten ifall modifieringar sker utan 
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auktoritet. Om man upptäcker at integriteten är bruten bör man inte tillåta 
access till systemen, då man äventyrar resten av informationen. 

• Tillgänglighet. Information måste vara tillgängligt då den behövs. 
Information som inte är tillgänglig då den behövs är lika dåligt som äventyrad 
information. Ett exempel är en DDoS-attack (DDoS förklarat i kapitel 4.2.4) 
som påverkar systemen på det sättet att de står still och inte är tillgängliga för 
användarna. 

2.4.2 Parkerian hexad 
Parkerian hexad är en utbyggnad av den originella CIA triaden. I den här modellen 
har man lagt till tre säkerhetsegenskaper. Dessa sex säkerhetsegenskaper är sekretess, 
tillhörighet, integritet, äkthet, tillgänglighet och användbarhet. Nedan förklaras varje 
begrepp närmre[8]: 

• Sekretess. Förklaringen är densamma som för CIA triaden. 
• Tillhörighet. Informationen är tillgänglig bara för dem som ägaren vill att den 

ska vara tillgänglig för. Då någon skulle stjäla information har inte den 
ursprungliga ägaren kontrollen över den informationen längre, den tillhör 
alltså inte ägaren längre. 

• Integritet. Förklaringen är densamma som för CIA triaden. 
• Äkthet. Informationen är äkta och inte påhittad. Informationens ursprung är 

det väsentliga. Ett exempel är att sändaren på ett mail inte är falsk, man menar 
då att informationen är äkta eftersom informationen kommer från den 
korrekta källan. 

• Tillgänglighet. Förklaringen är densamma som för CIA triaden. 
• Användbarhet. Informationen måste vara användbar. En krypterad hårddisk 

betyder inte bra informationssäkerhet, eftersom man behöver en nyckel för att 
dekryptera hårddisken och läsa innehållet. Nyckeln är i det här fallet 
användbar och räknas som användbarhet. 

2.4.3 Anpassning av definition 
För att få med alla hörn av definitionen av informationssäkerhet kommer en 
säkerhetsegenskap att läggas till. CIA modellen innehöll tre olika säkerhetsegenskaper 
och Parkerian Hexad innehöll sex olika. Parkerian hexad modellen är som en 
utbyggnad av CIA modellen då den har samma egenskaper fast tre ytterligare. Den 
anpassade definitionen innehåller de sex egenskaperna från Parkerian Hexad 
modellen och en ytterligare egenskap. Någon känd modell med dessa finns inte1, 
därav blir det en anpassad definition. Egenskapen heter spårbarhet. 

• Spårbarhet. Alla aktiviteter som utförs på ett informationssystem ska kunna 
identifieras till en specifik användare. Det möjliggör att användare kan hållas 
ansvariga för deras utföranden.[32] 

2.5 Kategorier inom informationssäkerhet 
Eftersom ämnet informationssäkerhet är väldigt omfattande måste det kategoriseras 
in i flera mindre kategorier. En sådan kategorisering finns tillgänglig hos ISC 
(Internet Security Consortium). De är ledande inom certifiering av säkerhetsexperter. 
För att kunna certifiera en säkerhetsexpert måste man definiera vilka kategorier som 

                                                
1 Då arbetet utfördes påträffades ingen existerande modell. 
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ingår i begreppet informationssäkerhet. Det är precis vad ISC har gjort, då de har 
tagit fram ett ramverk för detta. Certifikat som ISC ger ut heter CISSP (Certified 
Information Systems Security Professional) och dess ramverk består av tio domäner, 
som listas nedan [9]: 

1. Accesskontroll. Den här punkten handlar om vilka metoder som används för 
att ett subjekt ska kunna definiera vilka objekt denne ska ha tillgång till. Några 
viktiga områden här är: identifikation, autentiseringsteknologier och 
accesskontroll-administration. 

2. Telekommunikation och nätverkssäkerhet. Detta område tar hand om 
säkerheten i överföringen av data och tele som går genom lokala, publika och 
fjärranslutna nätverk. I området inkluderas förståelse för de olika 
nätverksmodellerna och olika protokoll men också brandväggar, routrar och 
intrångsdetekteringssystem[10]. 

3. Informationssäkerhet och riskhantering. I detta område inriktar man sig på 
hur en organisation har fysisk, teknisk och administrativ kontroll över sina 
tillgångar. Målet med denna punkt är att minimera potentiella förluster. 

4. Applikationssäkerhet. Här ser man till att organisationens säkerhetspolicy 
implementeras korrekt i applikationerna och operativsystemen. 
Koncentrationen ligger inom områdena applikationsutveckling, 
tillgänglighetsproblem och säkerhetsdesign. 

5. Kryptografi. Kryptografi handlar om de olika metoderna som används för att 
kryptera sin information. Det finns två kategorier inom kryptering, 
asymmetrisk kryptering och symmetrisk kryptering. Här tillhör även 
signaturer och certifikat som kräver kryptering. 

6. Säkerhetsarkitektur och design. Den här punkten tar upp hur principer och 
standarder används för att designa och utveckla till exempel applikationer och 
operativsystem. 

7. Verksamhetssäkerhet. Verksamhetssäkerhet tar hand om kontroll över fysisk 
hårdvara och personal inom organisationen. Här tas även upp övervakning av 
system och utbildning av personal för att kunna förebygga och korrigera fel. 

8. Affärskontinuitet och återställning från katastrof. Det är viktigt att 
upprätthålla affärskontinuiteten då organisationen kan ha nått ett avbrott. De 
delar som ingår här är att ta reda på hur värdefulla ens resurser är, utföra en 
analys över hur stor inverkan det kan ha på affärerna och ta fram 
beredskapsplaner. 

9. Lagen, regler och undersökningar. Denna punkt riktar in sig på vad som ska 
göras av organisationen då någon utfört en ond gärning. Det kommer att skilja 
mellan olika organisationer då deras geografiska position bestämmer hur 
lagarna ser ut. Dessutom ska det bestämmas vad som anses vara tillräckligt 
som bevis. 

10.  Fysisk säkerhet. Fysisk säkerhet handlar om att kunna skydda det fysiska 
inom organisationen som anläggningar, hårdvara och anställda. Några viktiga 
punkter som tas upp här är säkerhetsvakter och inhägnade områden. 
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3 Metod 
Detta kapitel börjar med att beskriva min arbetsmetodik genom arbetet. Sedan 
beskrivs hur litteraturstudien var upplagd. Avslutningsvis ges en förklaring till 
informationsvalet i arbetet. 

3.1 Arbetsmetodik 
För att kunna uppnå de mål som jag hade satt för mitt kandidatexamensarbete var jag 
tvungen att lägga upp en plan på hur arbetet skulle utföras i olika faser för att uppnå 
bästa resultat. Steg ett var alltså att ta fram en definition på arbetet samt en planering 
för att se till jag följde uppsatt tidplan och behöll den efterfrågade kvalitén. I 
planeringen var det beskrivet vilka olika faser som skulle ingå i projektet samt hur lång 
tid varje fas var. Faserna som ingick i planeringen var: 

1. Informationsinsamlingsfasen 
2. Skapande av utvärderingsmodell 
3. Utvärderingsfasen 
4. Sammanställande- och rapportskrivningsfasen 

3.2 Litteraturstudie 
Under första fasen skulle information samlas in. Denna studie började genom att först 
söka en mängd olika böcker. Då böckerna har större omfång än enstaka skrifter var 
det en perfekt startpunkt. De böcker som framförallt söktes fram var de som 
behandlade introduktion till informationssäkerhet [7,21,27]. Från dessa böcker kunde 
jag sedan bygga en uppfattning om vad som ingick i begreppet informationssäkerhet. 
Därefter tog jag fram andra källor från tidskrifter och olika internetsidor genom att 
söka på Google. 

3.3 Informationsval  
I kapitlet bakgrund och teori beskrivs en hel del om informationssäkerhet. Dessa olika 
informationskällor består av definitioner av informationssäkerhet och ett certifikat. 
Kombinerat utgör de en komplett klassificering av ämnet, vilket används i resten av 
arbetet. Den slutgiltiga utvärderingsmodellen består av bland annat några kategorier 
från CISSP certifikatet som är kombinerade för att uppnå en förenklad bild. 

4 Fördjupning i informationssäkerhet 
I det här kapitlet tar vi en närmre titt på de tre kategorier av informationssäkerhet 
som är intressanta för utvärderingen av kommunens informationssäkerhet. Dessa är 
accesskontroll, nätverkssäkerhet och säkerhetspolicy. De första två är mer inriktade på 
säkerhetssystem medan den sista är inriktad på attacker. 
För att kunna förstå oss på hur varje kategori fungerar och för att kunna bygga en 
utvärderingsmodell kring detta går vi in på logiska men också tekniska detaljer inom 
respektive kategori.  

4.1 Accesskontroll 
Accesskontroll är grunden till ett säkert system. Accesskontrollen har förmågan att 
kunna tillåta och förneka användning av objekt från ett subjekt. Det är med hjälp av 
denna logik man bygger upp ett säkerhetssystem. Då man har definierat 
accesskontrollen är det enklare att skapa sin säkerhetspolicy eftersom säkerhetspolicyn 
beskriver just den här logiken.  
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En komplett accesskontroll består i praktiken av tre tjänster[21]: 

• Autentisering. Autentiseringen består av två olika steg, det första är att 
identifiera sig och det andra är att autentisera sig. I det första steget visar 
subjektet sin identitet, och i det andra steget verifierar subjektet att det 
stämmer. Till exempel är användarnamn och lösenord en autentisering där 
användarnamnet är identifieringen och lösenordet är autentiseringen. 

• Auktorisering. Då ett subjekt är autentiserat måste det finnas rättigheter som 
denne har. Den här tjänsten förser subjektet med information om vad som kan 
göras med olika objekt. 

• Ansvarighet. Det måste finnas en tjänst som definierar vad ett subjekt har 
utfört. Detta brukar utföras med hjälp av loggar.  

 

4.1.1 Typer av accesskontroll 
Det finns tre olika typer av accesskontroll man kan ha: administrativ, teknisk och 
fysisk. I detta kandidatexamensarbete ingår dock bara administrativ och teknisk 
accesskontroll. 
 
Administrativ accesskontroll. I administrativ accesskontroll vill man se vilka processer 
som organisationen har implementerat för att uppnå den säkerheten som man har 
definierat i sin policy. 
Nedan listas tre viktiga punkter inom administrativ accesskontroll som bör finnas med 
[21]: 

• Träning av medvetenhet vad gäller säkerhetshetsrisker. För att se till att 
organisationen fungerar som man vill och följer företagets policy måste man 
träna anställda för att de ska veta vilka säkerhetsrisker det finns. 

• Kontoadministrering. Konton är det som gör att ett subjekt får access till ett 
objekt. Om inte dessa hanteras och administreras korrekt har man förlorat 
hela accesskontrollen. 

• Övervakning av konton och loggar. Man måste övervaka konton och loggar 
för att kunna se vad ett subjekt har utfört. En skarp övervakning av loggar 
leder till att färre attackerare kan ta sig förbi obemärkta. 

 
Teknisk accesskontroll. Teknisk accesskontroll innebär att man använder sig av 
hårdvara och mjukvara för att kontrollera accessen av ett subjekt.  
Några av de viktigaste punkterna för att skydda informationen är[21]: 

• Kryptering av information. Man måste kryptera informationen för att kunna 
reglera accessen.  

• Accesskontroll listor. Listor med grupper och användare där man definierar 
vilka subjekt som har access till olika objekt. Det är viktigt att denna lista 
verkligen är definierad som det står i policyn, då denna lista bestämmer vad 
som är tillåtet. 

4.1.2 Autentisering 
För att kunna begränsa vem som använder ett system använder man sig av 
autentiseringar. Autentisering inom informationssäkerhet har varit ett problem, men 
högst nödvändigt ända sen konceptet uppfanns. Det finns inget autentiseringssystem 
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idag som är fullständigt. Dock finns det många olika sätt att autentisera sig på där 
vissa autentiseringssystem är säkrare än andra. Nedan förklaras olika sätt att 
autentisera sig på och vilka för- och nackdelar det finns med de olika metoderna. 
Dock ingår inte biometriska autentiseringar som fingeravtryck och ögonskanning i 
detta arbete. 
 
Lösenord. Ett gammalt citat som fanns på USENET var: 
 
” A password should be like a toothbrush. Use it everyday; change it regularly; and DON’T 
share it with friends.” 
 
Citatet förklarar väldigt tydligt hur ett lösenord bör hanteras. Om man håller med 
citatet och tar ett steg tillbaka och funderar, kommer man fram till att lösenord inte är 
speciellt bra alls. De är inte speciellt säkra då man kan gissa fram de, de bör hållas 
hemliga och de bör bytas ut. Trots detta är det den vanligaste autentiseringsmetoden 
idag [31]. Det beror antagligen på att det är enklast och billigast att implementera och 
att det är bland de enklare sätten att autentisera sig. Nedan listas nackdelar med att ha 
lösenord som autentiseringsmetod[21]: 

• Människofaktor. Eftersom det oftast är vi människor som väljer lösenord, 
väljer vi gärna något som vi minns enkelt. Vilket leder till att lösenordet blir 
kort och därför blir det enklare att knäcka. 

• Applikationer. Applikationer kan ofta avslöja våra lösenord om dessa inte är 
implementerade med säkerhet i grunden. En applikation som inte krypterar 
sin trafik ger i princip bort lösenordet till den som lyssnar på nätverket. 

• Knäckbarhet. Lösenorden vi använder är knäckbara om en attackerare får tid 
och möjlighet att gissa sig fram. Om ett lösenord dessutom är valt av en 
människa kan attackeraren få fram lösenordet lättare och på kortare tid. 

• Besvärligt. Det är ofta besvärligt för användare att skriva in lösenord, speciellt 
om det handlar om flera gånger. De flesta användarna brukar antingen välja 
enkla lösenord som går snabbt att skriva eller spara lösenordet i datorn för att 
det nästa gång ska gå snabbare att autentisera sig. Både dessa procedurer 
försämrar såklart säkerheten. 

 
För att få ut högsta säkerheten vid användning av lösenord bör organisationen 
beskriva hur lösenord ska behandlas. De aspekter som bör finnas med i den 
beskrivningen listas nedan: 

• Längd. Ju längre lösenord man har desto säkrare blir dem.  
• Tecken. En kombination av olika tecken som är ovanliga leder till att de blir 

svårare att knäcka. En attackerare som använder sig av en lista med kända 
termer eller lösenord kommer ha det svårare att knäcka lösenord om de är 
unika med hjälp av olika tecken. 

• Begränsade autentiseringsförsök. För att öka säkerheten drastiskt bör man i 
sin implementation ha begränsade autentiseringsförsök. Det kommer att 
tillintetgöra attacker som försöker gissa fram lösenord.  

• Tidkontroll. Man kan tillåta och förneka tider som en användare ska kunna 
autentisera sig. Dock är detta inte använt idag då dagens samhälle vill kunna 
arbeta under dygnets alla timmar. Arbetet ska inte begränsas av en 
autentisering till systemet. 
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PIN. PIN (Personal Identification Number) används idag för att låsa upp SIM-kort 
som finns i mobilen, betala med bankkort m.m. Problemet med PIN är att det ofta 
består av ett fyrsiffrigt nummer vilket bara har 10,000 olika kombinationer. Skulle 
man låta en dator gissa skulle det gå väldigt fort, förutsatt att varje försök inte har 
någon fördröjning utöver den tiden det tar för datorn att generera nästa kombination 
och testa. Den vanligaste åtgärden vid en PIN implementering är att låsa ut 
användaren ifall den inte lyckats efter tre gånger. 
 
Engångslösenord. Ett sätt att komma runt faktumet att applikationen avslöjar 
lösenordet som används för autentisering är att använda sig av engångslösenord. Ett 
engångslösenord byts ut vid en speciell händelse, som till exempel vid inloggning eller 
vid dagskiften. Även om attackeraren får tag i lösenordet spelar det ingen roll då det 
inte är användbart längre. Denna typ av autentisering blir dock jobbigare än vanliga 
lösenord och används oftast bara i sammanhang där informationssäkerhet prioriteras 
högt.  
 
Enheter. Eftersom datorn bara har ett tangentbord och mus har man andra enheter 
som kan hjälpa till att göra en autentisering säkrare. Fördelen med dessa enheter är att 
de bidrar till en tvåvägs autentisering, först på enheten och sedan med hjälp av 
enheten. 
 
Några exempel på dessa enheter är smartcards, donglar, magnetiska kort och 
knappsatsbaserade enheter. Enheterna kategoriseras in i tre olika kategorier beroende 
på hur de är gjorda[22]: 

• Statiska enheter. Dessa innehåller ett lösenord eller ett certifikat. Det är oftast 
inte säkert att använda sig av statiska enheter då de aldrig byter lösenord eller 
certifikat. 

• Synkrona dynamiska enheter. Dessa enheter genererar ett nytt lösenord till 
exempel varje minut eller varje gång man trycker på en speciell knapp. Ofta 
finns det även en giltighetstid på det som är genererat och kan endast 
användas en gång. 

• Asynkrona dynamiska enheter. För att generera ett nytt lösenord skriver 
användaren in sitt lösenord eller PIN-kod. Enheten tar sedan det inmatade 
informationen och beräknar fram vad det nya lösenordet är som ska användas 
vid autentisering. 

 
Implementationer. Det finns två grupper som varje accesskontroll tillhör, 
centraliserad eller decentraliserad. Skillnaden mellan de två grupperna är vart de utför 
autentiseringen.  
Här nedan förklaras några exempel på implementationer inom centraliserade 
autentiserings implementationer [23]. 
 

• LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP är en 
implementering som har kontroll över autentiseringen för att komma åt 
kataloger i ett filsystem. 

• RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). RADIUS är en 
tjänst som tillhandhåller autentisering. Tjänsten är en UDP-baserad klient-
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server lösning. För att en klient ska kunna autentisera sig måste den ha en 
RADIUS-klient. RADIUS-klienten krypterar lösenordet och skickar det 
tillsammans med användarnamn till RADIUS-servern. RADIUS-servern 
kollar i sin lista ifall den kombinationen finns och svarar följaktligen. 

• TACACS (Terminal Access Controller Access Control System). Originalet 
av denna implementation var utvecklad av Amerikanska militären och var 
UDP-baserad. Tjänsten har blivit utvecklad sen dess för det mesta av Cisco 
och kallas nu för TACACS+. Denna implementation är TCP-baserad och 
stödjer många olika autentiseringsmekanismer, vilket anses vara en stor fördel. 

 
Kompletta system. Det finns idag flera olika helhetslösningar för autentisering. Ofta 
strävar man efter att ha en autentiseringslösning som sköter all autentisering, till alla 
tjänster som till exempel filer, konton, email och så vidare. Ett exempel på en sådan 
helhetslösning är Microsoft Active Directory och bygger bland annat på LDAP för 
att kunna hantera filer [33].  

4.2 Nätverkssäkerhet  
Att ha en maskin som är helt bortkopplad från Internet är enkel att skydda på grund 
av att den inte kan bli attackerad nätverksmässigt. Det är inte fören en maskin 
försöker kommunicera med en annan som man får - relativt sett - rätt stora problem 
vad gäller informationssäkerhet. Problemet ligger i att maskinerna ofta ligger långt 
ifrån varandra geografisk, vilket leder till att en mängd olika saker kan hända på 
vägen.  
 
Internet har idag spridit sig över hela världen, vilket har sina fördelar men också 
nackdelar. Om vi tar och undersöker nackdelarna eftersom det är det som intresserar 
oss i denna rapport, ser vi att internet gör oss sårbara på grund av att säkerheten vi har 
på våra maskiner på internet inte är fullständig. Om vi bara hade kopplat upp våra 
maskiner mot ett litet eget nät skulle det inte löpa lika stor risk för att en utomstående 
attackerare skulle kunna komma åt informationen som finns i vårt nät. Därför finns 
det idag olika metoder och verktyg som hjälper organisationer att skydda sig från både 
internet. Nedan förklaras de vanligaste säkerhetsriskerna som kan komma från 
nätverket och hur dessa säkerhetsrisker motverkas. 

4.2.1 Brandväggar 
Det första steget som man kan tänka sig att göra för att öka säkerheten är att bygga en 
borg runt om sig – nätverksmässigt. Denna borg kallas för brandvägg och uppgiften 
den har är att skydda dem på insidan från onda paket som kommer från utsidan. 
Dock är denna modell inte komplett med tanke på när en attackerare väl kommit, in 
är brandväggen inte användbar längre. Brandväggarna finns i både hårdvaruform och 
mjukvaruform. 
Det finns dessutom tre olika typer av brandväggar, paketfiltrerande, nätverksnivå 
port(gateway), applikationsnivå port(gateway). [24] 
 
Paketfiltrerande. Den enklaste typen av brandvägg är paketfiltrerande. Då ett paket 
anländer till brandväggen kollar den endast på TCP-, UDP-, ICMP- och IP-
huvuden. I dessa huvuden kan brandväggen se ifall paketet är på väg ut eller in och 
vilken port som den ska igenom. Med hjälp av fördefinierade regler kan brandväggen 
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sen bestämma ifall det ska tillåtas eller inte. Fördelarna med en sådan typ av 
brandvägg är att den är väldigt simpel att implementera och den är väldigt snabb. Den 
största nackdelen är att en sådan typ av brandvägg kan utsättas för IP-spoofing, då 
den bara kollar huvudena på paketen. [24] 
 
Nätverksnivå portar. Denna typ av brandvägg har koll på vilket tillstånd en koppling 
mellan två nät har. När en koppling är etablerad skapas en tunnel eller ett virtuellt 
nätverk där paketen kan skickas utan att behöva inspekteras. Fördelarna med denna 
typ av brandvägg är att den är snabb, när man väl fåt upp en koppling mellan varandra 
är det precis som att brandväggen inte var där. Nackdelen blir såklart att om en 
attackerare lyckas ta sig in är det ingen som bryr sig om vad som skickas i kopplingen 
längre då paketen inte inspekteras. [24] 
 
Applikationsnivå port. Applikationsnivå port är oftast det säkraste valet vad gäller 
brandväggar. Den kollar varje paket specifikt och utgår ifrån en applikation för att 
analysera dem. Denna typ av brandvägg implementeras oftast som en proxy. Proxyn 
tar emot data som ska skickas, analyserar detta och skickar vidare en kopia på det den 
fick in, ifall det som kom in vart godkänt. Fördelarna med denna typ av brandvägg är 
att den abstraherar användarna bakom ett nätverk då den inte tillåter någon direkt 
trafik gå igenom den. Nackdelarna är dock att det blir långsammare då alla paket ska 
inspekteras samt att varje sådan brandvägg måste implementeras efter specifika 
applikationer.[24] 

4.2.2 VPN – Virtuella privata nätverk 
En VPN (Virtual Private Network) används för att kunna tunnla trafik från ett 
nätverk till ett annat, genom andra okända nätverk som till exempel internet. Man 
använder VPN ofta då man vill komma åt tjänster som finns internt i organisationens 
nätverk, som till exempel åtkomst av filer. I figur 1 ser man hur en VPN fungerar, där 
det röda representerar VPN funktionen. Man kan säga att det lokala nätverket inte 
expanderas fysiskt men logiskt till den fjärr-maskin som använder sig av VPN. Det 
implicerar att fjärr-maskinen får samma möjligheter som en lokal maskin.  
 
VPN kapslar in informationen man vill ha skickad i olika protokoll och krypteringar - 
beroende på vilken typ av VPN man kör - för att paketet ska nå den andra sidan 
oskadat. De vanligaste protokollen som används idag för VPN är PPTP (Point to 
Point Tunneling Protocol), L2F (Layer 2 Forwarding Protocol), L2TP (Layer 2 
Tunneling Protocol), IPSec (Internet Protocol Security), SSL (Secure Sockets Layer). 
Nedan följer lite information på de olika protokollen. 
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Figur 1. Det röda representerar VPN. 

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol). Detta protokoll utvecklades av Microsoft 
för att kunna skicka PPP (Point-to-Point Protocol) paket. I PPTP ingår ingen 
autentisering, därför används PPPs metoder för autentisering. Dessa är bland annat 
PAP (Password Authentication Protocol), CHAP (Challenge-Handshake 
Authentication Protocol) och EAP (Extensible Authentication Protocol).[25] 
 
L2F (Layer 2 Forwarding Protocol). L2F utvecklades av Cisco och har liknande 
funktioner som PPTP. Denna typ klarar också av att tunnla HDLC (High-Level 
Data Link Control) och SLIP (Serial Line Internet Protocol), vilket medför att man 
istället för att bara tillåta IP (Internet Protocol), tillåter en rad olika protokoll[12]. 
[25] 
 
L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol). L2TP är en kombination av PPTP och L2F, 
där man valt att ta med det bästa från två världar. L2F kan vidarebefordra 
nätverksspecifik trafik medan i L2TP kan detta skickas över PPP protokoll precis som 
i PPTP[13]. Därav har man en perfekt kombination som inte är begränsad. Resultatet 
är en PPP baserad VPN som tillåter att köra olika nätverksprotokoll. [25] 
 
IPSec (Internet Protocol Security). Detta protokoll är ett av det stabilaste och mest 
använda protokoll som används idag. IPSec säkerställer sekretess, integritet och äkthet 
vilket antagligen är anledning till varför det är så brett använt idag. IPSec kan 
användas mellan nätverk, mellan maskiner och mellan nätverk och maskin [14]. Det 
gör protokollet oerhört flexibelt och användbart. Protokollet IPSec innehåller två 
olika lägen, beroende på om det är mellan nätverk eller mellan maskiner. Dessa lägen 
beskrivs nedan [25]: 

• Transport läge. Här krypteras endast informationen som ska skickas. Detta 
läge är användbart om man vill kommunicera mellan maskiner. 

• Tunnel läge. Här krypteras hela IP paketet och ett nytt IP-huvud sätts på 
ovanpå allting. Detta läge är användbart då man ska kommunicera mellan 
nätverk, mellan nätverk och maskin eller mellan maskiner. 

 
SSL (Secure Socket Layer). SSL VPNs har blivit större på senaste tiden då dessa inte 
kräver någon speciell hårdvara eller mjukvara. Dessutom krävs ingen speciell 
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konfiguration, vilket gör denna VPN enkel och smidig. SSL VPN är i en mening 
ingen VPN, då den bara tillåter access till en applikation på säkert sätt och inte ett 
genom nätverk. Vilket också är dess största nackdel då man behöver implementera 
olika VPN beroende på vilken tjänst man vill komma åt. [25] 

4.2.3 IDS   
IDS står för Intrusion Detection System som översatt till svenska blir 
intrångsdetekteringssystem. Ett intrångsdetekteringssystem bygger på att man 
övervakar nätverkstrafiken och letar efter data som skulle kunna skada organisationen, 
inklusive attacker mot organisationen eller överföring av illegal information. 
Intrångsdetekteringssystemens uppgift är att larma då de finner något skadligt. Ett 
problem som har uppstått vid användning av dessa system är att 
säkerhetsadministratörer har blivit överväldigade med falska larm. Det är svårt att 
skapa perfekta system som fungerar precis som önskat. Därför krävs det 
säkerhetsadministratörer som tar hand om dessa system och ser till att de fungerar. 
Nedan förklaras lite olika typer av intrångsdetekteringssystem. Observera att 
intrångsdetekteringssystemen kan vara antingen eller av dessa typer.  
 
Aktiv och passiv IDS. Vad som menas med ett aktiv intrångsdetekteringssystem är att 
den agerar utan en säkerhetsadministratörs bekräftelse. Aktiva 
intrångsdetekteringssystem löser problemet med för många larm, men det skapar 
istället nya problem. Problemet blir då istället att vissa paket som är legitima inte kan 
ta sig förbi på grund av att systemet inte kan avgöra rätt varje gång. En ytterligare 
nackdel som existerar är att man kan utnyttja intrångsdetekteringssystemets resurser 
genom att skicka paket som den måste inspektera. Fördelen är dock att aktiva 
intrångsdetekteringssystem är snabba och självständiga. [25] 
 
Ett passivt intrångsdetekteringssystem är tvärtom, det måste ha en 
nätverksadministratör som den larmar till. Det har dock två fördelar; det är enkelhet 
och att den inte kan utsättas för attacker som en aktiv IDS kan. [25] 
 
Nätverksbaserad och Maskinbaserad IDS. Ett nätverksbaserat 
intrångsdetekteringssystem arbetar på nätverksnivå. Systemet arbetar genom att 
koppla upp sig och lyssna av trafik som skickas i nätverket [15]. Genom att lyssna på 
trafiken kan systemet sen logga allt som händer, kolla efter suspekta paket som går i 
nätverket och såklart larma ifall det skulle hitta något. En nackdel med dessa är dock 
att de kan utsättas för IP-spoofs vilket leder till att larmet och loggar inte hjälper att 
hitta attackeraren. 
 
Ett maskinbaserat intrångsdetekteringssystem är oftast en mjukvara som körs på en 
maskin. Denna mjukvara tar endast hand om den maskin den är installerad på i 
jämförelse mot det nätverksbaserade intrångsdetekteringssystemet som har hand om 
hela nätverket. Mjukvaran i sig kollar all nätverkstrafik som går in och ut ur maskinen 
för att se om något verkar suspekt. Förutom det kontrollerar den även efter suspekta 
processer och suspekta filer i filsystemet. Nackdelen med maskinbaserade 
intrångsdetekteringssystem är att de måste installeras på alla maskiner. Detta medför 
ett mindre distribuerat system och innebär mer arbete för en 
säkerhetsadministratör.[25] 
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Ett nätverksbaserat intrångsdetekteringssystem har dock inte möjligheten att övervaka 
maskinerna i sig och därför är oftast en kombination av båda det bästa 
alternativet.[16] 
 
Kunskapsbaserade och beteendebaserade intrångsdetekteringssystem. Ett 
kunskapsbaserat intrångsdetekteringssystem får sin kunskap ifrån en databas. I 
databasen finns det signaturer på olika strömmar som intrångsdetekteringssystemet 
letar efter. Strömmarna kan både befinna sig på nätverket men också i filer. 
Signaturerna är ofta en bit av en total ström som kännetecknar en attack som är 
utformad för att utnyttja ett säkerhetshål. Denna kunskapsdatabas kan då med tiden 
fyllas på och intrångsdetekteringssystemet kan lära sig med tiden vilka strömmar som 
är bra och vilka som är dåliga. Fördelen med denna typ av intrångsdetekteringssystem 
är att man kan vara rätt säker på att något är fel då det larmar. Nackdelarna med detta 
är dock att nya attacker inte känns igen och att man hela tiden måste underhålla och 
uppdatera systemet, då ett gammalt system inte gör någon nytta.[25] 
 
Ett beteendebaserat intrångsdetekteringssystem lär sig hur ett IT-system normalt 
opererar. Det noterar hur mönstret för nätverkstrafik och andra aktiviteter ser ut. Då 
IT-systemet beter sig på ett sätt som befinner sig utanför det igenkända mönstret 
larmar intrångsdetekteringssystemet. Fördelarna med ett beteendebaserat 
intrångsdetekteringssystem är att den kan hitta även okända attacker då dessa 
antagligen inte tillhör det igenkända mönstret. Nackdelen är att denna typ av 
intrångsdetekteringssystem larmar alldeles för ofta då det är för svår att implementera 
fullständigt. Denna typ av intrångsdetekteringssystem fungerar inte alls då IT-
systemet varierar mycket eftersom det blir för svårt att hitta ett mönster.[17]  

4.2.4 DoS och DDoS 
Bland de vanligaste attackerna man ser idag mot nätverk är DoS (Denial of Service) 
och DDoS (Distributed Denial of Service). En DoS är då man på något sätt utsätter 
ett system för mycket stress att det helt enkelt slutar fungera ett tag. En DoS kan 
bestå av både påfrestning nätverksmässigt men också processor- och minnesmässigt. 
Dessa typer av attacker kan variera allt från att bara överanvända ett system tills det 
inte orkar med längre, till att utnyttja vissa aspekter hos systemet som gör att det 
använder extra mycket resurser. En DDoS är en DoS fast den utförs av en hel svärm 
med maskiner, vilket ofta gör att en sådan attack blir mycket effektivare. 
 
SYN överflöde. I TCP initieras en koppling mellan två maskiner genom en tre-vägs 
handskakning. Det första som skickas för att initiera en TCP koppling är ett TCP 
paket med SYN biten satt i TCP huvudet. Detta kan utnyttjas av en attackerare 
genom att skicka en mängd paket med SYN biten satt till offret med spoofad IP 
adress. Det skulle leda till att offret har en massa halvöppna kopplingar till en maskin 
som inte existerar. [26] 
Ett sätt att motverka denna typ av attack är att ha kontroll på hur många halvöppna 
kopplingar man har på maskinen. En annan lösning är TCP Intercept som Cisco har 
tagit fram, den lägger sig mellan klienten och servern och kontrollerar att den som 
skickade ett paket med SYN biten satt faktiskt går att nå. Den börjar med att ta emot 
ett SYN-paket och accepterar kopplingen. Om ingen svarar vet man att det är ett 
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paket med SYN biten satt, med en falsk källadress. Om någon svarar kan man koppla 
vidare till servern [18]. 
 
ICMP överflöde. ICMP är ett protokoll som används vid felsökning av nätverk. Det 
går att utnyttja av en attackerare genom att skicka många ICMP-paket samtidigt då 
detta tar både nätverksresurser och processorkraft. Det enklaste sättet att slippa denna 
typ av attacker är att inte tillåta ICMP i brandväggen eftersom man normalt sett inte 
behöver det.[26] 
 
UDP överflöde. UDP är ett protokoll som kommunicerar utan att först sätta upp en 
koppling. Det betyder att när ett UDP-paket anländer till en maskin måste maskinen 
själv avgöra till vilken applikation den ska gå. Om det inte finns någon applikation 
som körs på den porten UDP-paketet ville komma åt svarar maskinen med ett ICMP 
paket. Just detta utnyttjas då en attackerare använder sig av UDP-överflödes attack. 
För att utföra ett UDP-överflöde skickas alltså en massa UDP paket till slumpmässiga 
portar för att stressa maskinen. Lösningen till en UDP-överflödes attack är att 
blockera de portar som inte används. Det leder till att paketen kastas när en attack 
utförs. [26] 
 
Smurf attack. ICMP är som tidigare nämnt ett felsökningsprotokoll för nätverk. Det 
finns olika typer av ICMP-paket som ber om olika svar. Ett av de vanligaste ICMP-
paketen är en eko-förfrågan. Ett sådant paket berättar för mottagaren att skicka 
tillbaka ett svar till den som skickade förfrågan. Genom att skicka en eko-förfrågan 
vet man att man kan nå den andra maskinen som avsändare. Eftersom mottagaren 
gärna vill svara på den adressen som den tror att det kom ifrån kan en attackerar 
utnyttja situationen. Det finns nämligen en adress inom varje nätverk som fungerar 
som en radioutsändningsadress. Då något skickas på denna adress kan alla maskiner 
som är på nätverket lyssna och ta emot det. En Smurf attack genomförs genom att 
skicka en eko-förfrågan till en maskin med en falsk IP som i det här fallet är den 
ovannämnda radioutsändningsadressen. Det leder till att alla som är på nätverket 
kommer att svara tillbaka till den maskin som blev attackerad, vilket kan överbelasta 
den utsatta maskinen. [26] 
 
HTTP DoS och DDoS. Det finns idag många olika sätt att slöa ner en webbserver 
eller eventuellt få den att krascha. De vanligaste metoderna inkluderar åtkomst av 
större objekt från många olika datorer samtidigt, vilket leder till att servern blir 
överbelastad.  
En annan attack öppnar massa anslutningar till en webbserver och gör partiella 
förfrågningar hela tiden. För varje gång som attackeraren skickar en sådan förfrågning 
startas en ny tråd på servern. När webbservern har använt alla sina trådar till dessa 
partiella förfrågningar kan inte webbservern längre svara då alla trådar är upptagna. 

4.3 Säkerhetspolicy 
En policy är ett sätt att få flera människor att följa samma riktlinjer. Policyn består 
oftast av ett eller flera dokument som beskriver allt om ämnet i minsta detalj. 
Skillnaden mellan policy och lag är att policyn bara är en riktlinje för att uppnå ett 
mål medan lagen bestämmer vad som är rätt och fel och vilket straff som gäller.  
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En policy som beskriver hur säkerheten ska hanteras kallas för säkerhetspolicy. En 
noggrannare policy leder oftast till ett säkrare system, då man tänkt på fler 
säkerhetsrisker. Det finns dock inte ett mönster som alla säkerhetspolicys borde följa 
för att uppnå bästa resultat. Det finns en stor variation i vart man lägger vikten vid 
skapandet av säkerhetspolicyn beroende på organisationernas affärsområde och deras 
specifika behov.  

4.3.1 Typer av säkerhetspolicys  
För att veta hur en säkerhetspolicy bör vara utformad måste man veta vilken typ av 
organisation det gäller och vad organisationen prioriterar. För att ge två exempel kan 
vi tänka oss militären och en bank [27].  

• Militärens säkerhetspolicy kommer att prioritera sekretess framför integritet 
och tillgänglighet. Det betyder dock inte att militärens säkerhetspolicy inte 
kommer bry sig om de två andra egenskaperna, då dessa fortfarande är viktiga. 
Men för att förstå varför militären skulle välja sekretess måste vi förstå vad 
militären värderar högst informationsmässigt. I militärens fall är det att kunna 
utforma planer och attacker utan att motparten vet om vad de planerar. Det är 
avgörande och i det här fallet kan det vara skillnaden mellan liv och död. 

• Bankens säkerhetspolicy kommer att prioritera integritet framför de andra. 
Precis som för militären är det dock fortfarande viktigt att de andra finns 
med.. Sekretess för banken skulle till exempel kunna vara att ingen skulle veta 
om saldot förutom personen som äger kontot, vilket också är viktigt. Men 
integriteten skyddar banken från att en attackerare kan ändra sitt saldo på 
kontot vilket är av mycket högre prioritet för banken då detta kan leda till 
stora förluster. 

 

4.3.2 Roller och ansvar 
I säkerhetspolicyn är det också viktigt att definiera vilka roller som finns och vilket 
ansvar de har. Att inte delegera ansvar inom organisationen leder till att 
implementationen av policyn hänger på enskilda personernas förmåga att ta ansvar. 
Vilket kan vara fullgott ifall det gäller mindre organisationer där resurs och 
ansvarsfördelningen är begränsad. 
 
Alla som kommer i kontakt med informationssystem måste veta vilka risker det finns 
då systemen används. Framförallt måste alla personer veta vad de är ansvariga för. 
Nedan är ett exempel på några roller och ansvar som borde finnas med i en IT-
baserad organisation:[28] 

1. Direktör över Informationsteknologi. Denna person är ansvarig för företagets 
säkerhetspolicys. 

2. Nätverkstekniker. Denna person är ansvarig för den fysiska kopplingen samt 
kopplingen till internet i form av routers, brandväggar och switchar. 

3. Nätverksadministratör. Denna person har hand om alla andra nätverksenheter 
som nätverkstekniker inte har hand om såsom servrar, arbetsstationer, skrivare, 
kopieringsapparater och trådlösa enheter. Även applikationerna som körs på 
arbetsstationerna och servarna har nätverksadministratören hand om. 
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4. Slutanvändaren. Dessa personer har tillgång till att använda datorerna enligt 
säkerhetspolicyn som företaget har utformat för att utföra deras uppgifter på 
arbetsplatsen. 

4.3.3 Bygga policys baserade på existerande modeller 
Som tidigare nämnt bör man prioritera för varje organisation vilken 
säkerhetsegenskap man tycker är viktigast. De existerande modeller som går att bygga 
en policy kring är accesskontroll-modeller. De lämpar sig bra för att i grund och 
botten är en säkerhetspolicy baserad på samma logiska tänk. Modellerna som förklaras 
mer i detalj nedan är tankesätt på hur informationssäkerhet borde se ut logiskt sett.  
 
Bell-LaPadula. Detta tankesätt är främst framtaget för hög sekretess. Modellen togs 
fram 1973 för det Amerikanska försvarsdepartementet. Försvarsdepartementet 
klassificerade information efter tre olika nivåer; sekretess, hemligt och topphemligt. 
För att ett subjekt skulle kunna få access till ett objekt var denne tvungen att ha lika 
auktoritet som objektet eller högre. [30] 
 
Om man ser modellen som en stack där den högst konfidentiella informationen är 
högst upp och den lägst konfidentiella informationen längst ned, är den 
grundläggande tanken att information inte ska kunna flöda nedåt. Tanken är att 
subjekt med för låg auktoritetsnivå inte ska kunna komma åt de högre objekten, samt 
att subjekt med hög auktoritetsnivå inte ska kunna ändra på de lägre objekten. Detta 
tankesätt finner man nästan överallt i alla policys eftersom tankesättet bidrar med 
sekretess[29]. 
  
Access-Matris. En access-matris är en tabell som beskriver vilka relationer och 
rättigheter som finns mellan ett subjekt och ett objekt. Ett exempel är ifall subjekt A 
har en relation till objekt B, där relationen är rättigheten ”läsa” skulle betyder att 
subjekt A kan läsa objekt B men inte modifiera objekt B. 
 
Take-Grant. Take-Grant är en modell som bygger på att man kan överföra 
rättigheter från ett subjekt till ett annat subjekt eller objekt. De grundläggande 
rättigheterna som kan överföras är skapa, återkalla, ge och ta. Exempelvis kan ett 
subjekt ta en rättighet som ett annat subjekt har, likaså kan det andra subjektet välja 
att återkalla det om det inte var lämpligt.[11] 
 
Biba. Biba är en modell som skapades 1977 och var den första modellen som tänkte 
på integritet. Man brukar kalla denna för en upp- och nedvänd Bell-LaPadula. Den 
bygger på att ett subjekt inte kan läsa ett objekt som har lägre integritet än subjektet 
och att ett subjekt inte kan skriva till ett objekt som har högre integritet.[30] 
 
Informationsflöde. Denna modell baseras i att kontrollera informationsflöde istället 
för bara accessen. Objekten har ett värde som beskriver dess säkerhetsgrad. Flödet 
kontrolleras sedan genom olika regler.[30] 
 
Kinesisk vägg. Modellen bygger på att man kan avgränsa informationsflödet mellan 
två olika zoner. Ifall dessa två zoner är kopplade till en tredje part, ska inte 
informationen kunna flöda genom den tredje parten - de två zonerna ska vara 
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skyddade med en kinesisk vägg. Figur 2 illustrerar en kinesisk vägg och hur 
informationen får respektive inte får flöda. De streckade pilarna i figuren 
representerar hur information inte får flöda. Medan de heldragna pilarna 
representerar det tillåtna informationsflödet.[19] 

 
Figur 2. Kinesiska vägg modellen. Den visar hur information från respektive inte får flöda. 

4.3.4 Innehåll i en säkerhetspolicy 
Vad som bör finnas med i en säkerhetspolicy skiljer sig från organisation till 
organisation. Policyn måste vara anpassad till både dem som ska läsa den och till den 
säkerhetsgraden man vill uppnå. En policy som är för enkelt skriven har fördelen att 
de som ska läsa den inte har något problem med att förstå och leva upp till den. En 
policy som är väldigt grundlig och går igenom mycket teknik har fördelen att 
säkerheten blir bättre definierad men svårare att leva upp till. Det gäller att hitta en 
balans mellan dessa två för att kunna skapa den ideala policyn.  
Det finns en del punkter som bör beaktas när man skriver en säkerhetspolicy för att 
den ska bli både effektiv och användbar. Några av dessa egenskaper listas nedan[20]: 

• Förstålighet. Policyn måste kunna förstås av slutanvändarna i organisationen. 
Om användarna inte förstår policyn finns det ingen anledning till att ha en. 
Policyn tas fram för att försöka uppnå ett gemensamt mål i organisationen. 
Om bara ett par få användare förstår säkerhetspolicyn har gemenskapen 
försvunnit. 

• Realistisk. Policyn måste vara realistisk. En för grundligt skriven policy 
kommer resultera i att användarna inte vet vad som är, respektive inte är 
tillåtet vilket gör att användarna kommer ha problem att utföra sina 
arbetsuppgifter.  

• Konsekvent. En policy måste vara konsekvent för att användarna inte ska bli 
missnöjda. Det som kan hända är att man tappar respekten från användarna 
och policyn kommer inte att följas på samma sätt som man önskat. 

• Verkställbarhet. Man måste kunna verkställa en åtgärd som är definierad i 
policyn. Det händer väldigt ofta idag att någon bryter mot en policyregel och 
inte hanterar ärendet enligt policyn. Om policyn ska vara användbar måste 
åtgärderna vara verkställbara, annars kan man lika bra åsidosätta skrivandet av 
en policy. 

• Flexibilitet. Policyn måste kunna ändras med tiden. Eftersom organisationer 
strukturerar om och nya arbetssätt införs måste detta kunna få sin plats i 
policyn. 
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5 Utvärderingsmodell 
För att kunna kartlägga och utvärdera kommunen behövdes det en 
utvärderingsmodell. Utvärderingsmodellens uppgift är att leta efter olika egenskaper i 
informationssäkerheten och kunna klassificera dem för att i slutändan kunna 
utvärdera kommunens säkerhet. Då alla organisationer är olika vad gäller regler och 
lagar finns det ingen generell modell som passar alla. Därför skapades en modell som 
är skräddarsydd efter uppgiften. Den kompletta utvärderingsmodellen finns under 
bilaga 1 längst ned i dokumentet. 

5.1 Utvärderingsmodellens bas  
Utvärderingsmodellen är anpassad för kandidatexamensarbetet men är inte gjord från 
grunden. Modellen är uppbyggd med hjälp av inläst litteratur och andra existerande 
modeller. Kategorierna som ingår i modellen är en blandning av innehållet i CISSP 
certifikatet, litteraturstudien, andra källor och egna tankar. Anledningen till att dessa 
kategorier har valts är för att få en övergripande bild över informationssäkerheten hos 
kommunen.  
 
Den första kategorin är accesskontroll och handlar om hur kontrollen av access till 
objekt sker. Det är en viktig del av säkerheten och innehåller mycket av hur man har 
tänkt sig att informationssäkerheten ska fungera, logiskt sett. Den andra kategorin är 
nätverkssäkerhet och är en stor del av säkerheten just för organisationer som har 
outsourcade resurser och är arbetskritiska. Den tredje kategorin är säkerhetspolicy och 
inriktar sig mer på hur man kan kontrollera sin informationssäkerhet.  
 
Med alla tre kategorierna tillsammans får man en genomgående men också 
övergripande bild av informationssäkerheten då man först tittar på tanken bakom 
säkerheten, säkerheten i sig och till sist hur man kontrollerar att det fungerar som 
man vill. 

5.2 Utvärderingsmodellens struktur 
Modellen består av frågor inom respektive kategori. Några av frågorna är ställda på ett 
sådant sätt att de letar efter lösningar på säkerhetsproblem medan andra är ställda för 
att uppfylla konkret kartläggning. Då man känner till problemet och får reda på hur 
kommunen har löst det är det enklare att dra slutsatser om vad som prioriterats. 
Utöver frågorna finns även tabeller där varje fråga av intresse har en rad. Kolumnvis är 
egenskaperna som ingår i begreppet informationssäkerhet, enligt den anpassade 
definitionen uppradade. Tanken är att för varje fråga som ställs ska ett svar skrivas 
ner. Dessutom ska det kryssas i tabellen då en lösning bidragit med en 
säkerhetsegenskap. På det viset kan man i slutet visa statistik på vilken egenskap som 
är mest prioriterad i de olika säkerhetskategorierna. 

6 Utförande 
Detta kapitel handlar om hur arbetet genomfördes, faserna är desamma som nämnts 
under arbetsmetod. Kapitlet börjar med att beskriva hur informationsinsamlingen gick 
till, för att sedan gå över till hur skapandet av utvärderingsmodellen och utvärderingen 
av kommunen gick till för att slutligen gå över i hur jag sammanställde informationen 
och skrev rapporten.  
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6.1 Informationsinsamlingsfasen 
Ett av målen med kandidatexamensarbetet var att läsa litteratur och skrifter. Då 
arbetet ska baseras på fakta och egna tankar, inte bara det sistnämnda. För att uppnå 
detta mål har jag läst en del böcker som handlar om informationssäkerhet, läst på 
hemsidor och även skrifter som är inriktade på ämnet. Med denna information har jag 
skrivit kapitlen bakgrund (kapitel 2) och fördjupning i informationssäkerhet (kapitel 
4) som mestadels baseras på fakta.  

6.2 Skapande av utvärderingsmodell 
Utvärderingsmodellen är baserad på informationen som samlats in under 
informationsinsamlingsfasen. När all information var insamlad var det väldigt enkelt 
att ta fram en utvärderingsmodell eftersom alla intressanta punkter redan var valda 
och beskrivande text till varje punkt redan fanns. Utvärderingsmodellen blev i princip 
en direkt mappning av informationen som samlades, fast i frågeform. 

6.3 Utvärderingsfas 
För att kunna ta fram de resultat som önskades användes utvärderingsmodellen. 
Utvärderingsfasen började med att gå igenom, utvärdera och få frågorna godkända 
från handledaren. Nästa steg var att skicka dessa till kommunen. Först skickades en 
lista med kategorier från utvärderingsmodellen för att kommunen skulle kunna 
förbereda sig och kontakta rätt personer som var ansvariga för de olika kategorierna. 
Därefter skickades hela utvärderingsmodellen via email och svar inväntades. Då jag 
fick tillbaka svar från kommunen analyserades dessa och antecknades. 

6.4 Sammanställande- och rapportskrivningsfasen 
Denna fas var genomgående genom hela kandidatexamensarbetet. För att följa tidplan 
skrevs olika delar av rapporten kontinuerligt. Det som återstod av arbetet då 
utvärderingsmodellen var klar och informationen var insamlad var att sammanställa 
resultaten och skriva klart de sista delarna av rapporten. Dessa delar inkluderar analys, 
slutsats och rekommendationer.  

7 Resultat och Analys 
För att skilja på resultaten och få en bättre överblick är dessa indelade i olika kapitel. I 
de tre första kapitlen analyseras kategorierna från utvärderingsmodellen. Resultaten 
som presenteras i dessa tre är de resultaten som har tagits fram genom kommunens 
svar. Svaren från kommunen ligger bifogade under bilaga 2. Nästa kapitel 
representerar min granskning av kommunens dokument ”Riktlinjer för 
säkerhetspolicyn”. Kapitel 7.5 innehåller statistik som har tagits fram. Det sista 
kapitlet sammanställer majoriteten av resultaten i en karta för att få en övergripande 
bild. 

7.1 Accesskontroll 
Genom att utvärdera accesskontrollen kan vi få en bild av hur kommunen tänkt sig 
sin informationssäkerhet. I svaren från kommunen kan vi se att ansvaret för loggar 
och konton är helt överlagt på driftentreprenören, då kommunen arbetar efter 
outsourcing modellen som förklarats tidigare i dokumentet. Bland inloggning och 
behörighetssystem finner vi två olika implementationer som ligger i grunden, 
nämligen Microsoft Active Directory och Nordic Edge One Time Password. Ovanpå 
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dessa ligger interna behörighetssystem som är inbyggda i standardsystemen. Beroende 
på vart man ska logga och in och vad man ska utföra används olika 
autentiseringsmekanismer. Detta tankesätt är bra, då man löser problemet med att för 
enkla autentiseringar inte räcker till och att säkra autentiseringar är för krävande.  

7.2 Nätverkssäkerhet 
Frågorna som ställdes under nätverkssäkerhet hade med teknik att göra och är mer 
praktiskt inriktade frågor. Det vi kan se här är att det finns en mycket bra uppdelning 
på nätverket med hjälp av flera olika brandväggar för att avgränsa zoner 
säkerhetsmässigt. Dessutom finns det brandväggar för varje dator och server vilket ser 
till att lägga på ett extra lager med skydd. Brandväggstyperna som används av 
kommunen är av alla olika typer som nämnts i detta dokument. Det ser till att man 
får en variation som tillsammans täcker ett brett spektrum. Återigen är det 
driftentreprenören som har hand om brandväggarna, dock efter ett regelverk och 
förbestämda processer. Vad gäller VPN och intrångsdetekteringssystem finns 
ingendera. Då kommunens personal vill arbeta på distans kan man endast komma åt 
webbmailen. Att inte VPN existerar är bättre ur ett säkerhetsperspektiv men sänker 
tillgängligheten. Anledningen till att det inte finns intrångsdetekteringssystem är att 
det aldrig har blivit en prioriterad fråga enligt kommunen. Det som är viktigt är att 
känna till vad som kan hända då man inte har ett intrångsdetekteringssystem. 
 
Vad gäller attacktypen DoS och DDoS har kommunen aldrig blivit utsatta för något 
liknande. Det finns en utsatt specialistgrupp som hanterar attacker av denna typ ifall 
det skulle ske, efter förbestämda processer. Dessutom är en konsekvensanalys i arbete 
(då frågorna ställdes till kommunen). Driftentreprenören ser till att det finns skydd 
mot alla typer av DoS och DDoS. Här finns det alltså tekniska skydd mot attacken, 
en grupp som kan motarbeta attacken och inom sin tid även en konsekvensanalys. 
Detta är beredskap av högsta nivå. 

7.3 Säkerhetspolicy 
Ett av syftena med att skriva en säkerhetspolicy är för att kunna se till att säkerheten 
fungerar som man vill. Enligt kommunen är deras säkerhetspolicy realistisk, 
konsekvent, flexibel och verkställbar. Den innehåller även en jämn balans mellan de 
olika säkerhetsegenskaperna, vilket återspeglar sig i statistiken för verkligheten som 
finns i kapitel 7.5. Några bra egenskaper som policyn har är att den har egna roller 
definierade. Det är viktigt att policyn följer verkligheten och är anpassningsbar vilket 
denna policy uppnår med hjälp av de egenskapade rollerna. Dessutom är policyn 
uppbyggd i en logisk ordning med olika sektioner. Det gör policyn lättläst och mer 
applicerbar till verkligheten. Säkerhetspolicyn i sig är inte speciellt beskrivande utan 
kompletteras med andra stöddokument. I dessa finns det beskrivet vilka processer och 
rutiner som ska utföras under vissa omständigheter. Tillsammans utgör de ett 
omfattande dokument som täcker ämnet i fråga. 

7.4 Dokumentet ”Riktlinjer för säkerhetspolicy” 
Kommunens dokument för ”riktlinjer för säkerhetspolicyn” är ett kompletterande 
stöddokument till säkerhetspolicyn. Den innehåller både bra men också mindre bra 
stycken. Dessa ligger bifogade under bilaga 3 med kommentarer på varje stycke. För 
att analysera dessa söktes det efter gemensamma egenskaper på de båda sidorna. Det 
som är gemensamt på den ”bra sidan” är definitionen på begränsningar. Det står klart 
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och tydligt vad som får göras och vilka resurser som ska erhållas av olika personer. 
Den andra positiva egenskapen med dokumentet är att den i de flesta fallen berättar 
vad som ska utföras då kommunen utsätts för en säkerhetsrisk. På den ”mindre bra 
sidan” är det gemensamma att det är några vaga beskrivningar blandat med tillit hos 
användarna. Dessutom är vissa punkter nästan som hot mot användarna som läser 
dokumentet, vilket enligt min mening inte förbättrar situationen. 

7.5 Statistik 
Eftersom utvärderingsmodellen innehöll en tabell som höll räkning på vilka 
säkerhetsegenskaper varje svar gav kan vi nu sammanställa statistiken. Den 
resulterande tabellen finns under bilaga 4. Endast de svaren som kunde bidra till 
något togs med i tabellen. Statistiken gjordes för att kunna se vilka 
säkerhetsegenskaper som har blivit prioriterade. Tabellen gjordes efter mina 
antaganden. Det viktiga var dock att kunna se det övergripande resultat utifrån ett 
statistiskt perspektiv, inte varje enskilt fall. Nedan listas de olika 
säkerhetsegenskaperna tillsammans med andelen gånger de är med i svaren. 

1. Äkthet – 44.1%  
2. Tillgänglighet – 41.2% 
3. Sekretess – 35.3% 
4. Tillhörighet – 35.3% 
5. Användbarhet – 35.3% 
6. Integritet – 32.4% 
7. Spårbarhet – 32.4% 

 
Kommunen hade i sina svar påstått att det skulle vara jämt fördelat mellan 
säkerhetsegenskaperna och det visade sig stämma enligt resultaten.  

7.6 Övergripande bild 
Projektet gick ut på att kartlägga och utvärdera informationssäkerheten. För att kunna 
presentera projektresultatet på ett enkelt sätt, gjordes en karta som ligger under bilaga 
5. I den kartan finns det olika färger för varje kategori. Varje gren inom kategorierna 
har färgen grönt, gult eller rött. Där grönt betyder godkänt eller bra, gult betyder att 
det är okej men kanske bör beaktas i framtiden och rött betyder att det borde beaktas 
omgående. Som man kan se är det mesta grönt i kartan vilket lutar åt att 
informationssäkerheten är som den bör vara. Dock innehåller kartan endast de 
kategorier som valts att ta med i arbetet och kan därför ses som ofullständig. 

8 Slutsats 
Informationssäkerhet blir en mer aktuell fråga för varje dag som går, då det blir mer 
komplexa system som har fler säkerhetsrisker. Dessutom ser man hela tiden nya 
attacker som uppstår vilket gör att man behöver fler resurser som arbetar mot dessa. 
Hotbilden är tydlig och konsekvenserna av dålig informationssäkerhet är förödande. 
Problemet kan ofta ligga i att det krävs mycket arbete och resurser för att utforma 
säkra IT-system. Därför är det vanligt med outsourcing modellen där man får stöd 
från en organisation som är experter inom området. Dock är det viktigt att se till att 
man som klient gentemot outsourcing-organisationer, köper rätt tjänster och att man 
ser till att få det man har betalat för. Kommunen har köpt många delar av sina IT-
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system inklusive säkerhetstjänster. Eftersom kommunen är en säkerhetskritisk 
organisation är det viktigt att ta informationssäkerheten seriöst. Det har kommunen 
bevisat att dem gör, genom frågor och svar. I svaren kan man se att dem har tänkt på 
många säkerhetsproblem vilket är positivt. Dock begränsar utvärderingsmodellen 
eftersom den endast frågar efter en den del av informationssäkerhet som togs med i 
arbetet. Av de resultaten som tagits fram kan man se att det finns många bra tekniska 
lösningar för de olika säkerhetsproblemen. Med de tekniska lösningarna får man 
bland annat två fördelar och de är sekretess och spårbarhet. Vilket är väldigt viktigt i 
en stor organisation som kommunen, det är alltså en satsning åt rätt håll av 
kommunen. Det syns även i deras lösningar för nätverkssäkerheten att de har satsat 
mycket på tekniska lösningar, då nätverkssäkerheten är utmärkt. Dock har dem tappat 
stora delar av tillgängligheten tack var det de tekniska lösningarna, som kan bli 
överväldigande. Bland annat ser vi att det finns bra säkerhetslösningar för brandväggar 
och DoS attacker. Även autentiseringen är bra designad med olika behörighetsnivåer 
och olika sätt att autentisera sig för privilegierade respektive oprivilegierade åtgärder. 
Kommunen har dock lagt över administration av konton till driftentreprenören som 
egentligen inte kan ha koll på kontona som kommunen själv skulle kunna ha, då 
driftentreprenören är en utomstående part.  
 
Kartan som finns under bilaga 5 visar vad som är mest nödvändigt för 
informationssäkerheten. Först och främst kan vi se att varken VPN eller 
intrångsdetekteringssystem finns. Ur ett arbetsperspektiv bör kommunen försöka 
implementera arbete på distans via VPN. Ur ett säkerhetsperspektiv borde kommunen 
börja tänka på intrångsdetekteringssystem, då dessa kan höja säkerheten avsevärt. Ett 
intrångsdetekteringssystem skulle kunna upptäcka attacker som idag inte upptäcks. 
Det finns idag en risk att det är möjligt för en attackerare att utföra en attack mot 
kommunen utan att dem märker något. Om inga attacker upptäcks kan det betyda 
antingen att man har klarat sig bra eller att man helt enkelt inte märker något då 
attackerna utförs. Det viktiga är att kommunen håller sig till rätt sida. 

9 Rekommendationer 
Då arbetet är skrivet för flera parter kommer rekommendationerna också att vara 
uppdelade. Första kapitlet är rekommendationer för kommunen. Där tas det upp vad 
som skulle kunna göras i framtiden av kommunen för en förbättrad säkerhet. Det 
andra kapitlet är rekommendationer för Nexus AB och vad de skulle kunna satsa på 
för typ av tjänster för att eventuellt bli mer attraktiva på marknaden. Till sist följer 
även ett kapitel för framtida arbete för detta kandidatexamensarbete. 

9.1 Rekommendationer till kommunen 
Kommunen bör efter att ha läst denna rapport tänka över de delar som bland annat är 
presenterade i kartan under bilaga 5. Där det beskrivs på ett enkelt sätt vad som 
saknas. Man bör framförallt tänka på realisering av intrångsdetekteringssystem. När 
dokumentet ”Riktlinjer för säkerhetspolicy” ska uppdateras rekommenderas att 
punkterna som tas upp i detta dokument bearbetas. 
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9.2 Rekommendationer till Nexus AB 
Nexus AB bör evaluera säkerhetssituationen hos kommunerna och fundera på hur 
dem skulle kunna förbättra situationen för liknande organisationer. Eftersom Nexus 
AB inriktar sig på autentisering skulle man kunna utveckla och ta fram bättre och 
enkla autentiseringsmetoder för distansarbete. Det skulle kunna öka chanserna för att 
organisationer som kommunen börjar använda sig av distansarbete som tjänst. En 
stödjande aspekt skulle kunna vara att göra en studie som visar hur mycket det finns 
att tjäna på distansarbeten, ekonomiskt, miljömässigt och fritidsmässigt. 

9.3 Rekommendationer för framtida arbete 
För att kartläggningen ska bli ännu mer komplett bör man se över vilka kategorier 
som valts för utvärderingsmodellen och försöka utöka med fler kategorier och frågor. 
I utvärderingen av kommunens informationssäkerhet bör man utöver kartläggningen 
även beakta implementationerna som används idag. Till exempel såg vi att kommunen 
använde sig av två stycken autentiseringstjänster som bygger på Microsoft Active 
Directory och Nordic Edges One Time Password. Det här arbetet koncentrerar sig 
inte i huruvida dessa implementationer är säkra eller inte men är en viktig del i 
informationssäkerheten som man i framtiden bör evaluera. Detta skulle kunna testas 
tillsammans med resten av informationssäkerheten genom penetrationstester där man 
försöker ta sig igenom säkerheten med hjälp av kända säkerhetsbuggar.  



 Sida 31  

10 Referenser  
 

[1] Information security (2011). Hämtat den 20 mars 2011 från 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Information_security> 
 
[2] Okänd författare (2010). Info-Security. ”Report reveals growth in information 
security industry”. Hämtat från <http://www.infosecurity-
magazine.com/view/7478/report-reveals-growth-in-information-security-
industry/> 
 
[3] Cloud computing (2011). Hämtat den 20 mars 2011 från  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing> 
 
[4] GLG Expert (2009). GLG Research. ” Growth Is No Longer in PCs, It's In 
Embedded Systems”. Hämtat från <http://www.glgroup.com/News/Growth-Is-
No-Longer-in-PCs-Its-In-Embedded-Systems-40088.html> 
 
[5] CSI Computer Crime and Security Survey (2009). Hämtat den 30 mars 2011 
från <http://www.pathmaker.biz/whitepapers/CSISurvey2009.pdf> 
 
[6] CSI Computer Crime and Security Survey (2008). Hämtat den 30 mars 2011 
från <http://i.cmpnet.com/v2.gocsi.com/pdf/CSIsurvey2008.pdf> 
 
[7] John R. VaccaCISH (2009). Computer and Information Security Handbook. 
Morgan Kaufman. ISBN 978-0-12-374354-1. s. 256 
 
[8] The Parkerian Hexad (2010). Hämtat den  29 mars 2011 från 
<http://www.mekabay.com/courses/academic/norwich/is340/is340_lectures/csh5_
ch03_parkerian_hexad.pptx> 
 
[9] John R. VaccaCISH (2009). Computer and Information Security Handbook. 
Morgan Kaufman. ISBN 978-0-12-374354-1. s. 226 
 
[10] M.L.Srinivasan (2009). Packt Publishing. ”Telecommunications and 
Network Security Concepts for CISSP Exam”. Hämtat från 
<http://www.packtpub.com/article/telecommunications-and-network-security-
concepts-for-cissp-exam> 
 
[11] The Take-Grant protection model  (2004-2005). Hämtat den 5 april 
2011 från <http://acm.uva.es/archive/nuevoportal/data/problem.php?p=3175> 
 
[12] Cisco Layer Two Forwarding (Protocol) ”L2F” (1998). Hämtat den 7 
april 2011 från <http://www.networksorcery.com/enp/rfc/rfc2341.txt> 
 
[13] Layer 2 Tunnel Protocol (okänt). Hämtat den 7 april 2011 från 
<http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0t/12_0t1/feature/guide/l2tpT.html#
wp5939> 
 



 Sida 32  

[14] IPSec (2011). Hämtat den 7 april 2011 från  
<http://en.wikipedia.org/wiki/IPsec> 
 
[15] Network based intrusion detection systems (okänt). Hämtat den 7 
april 2011 från <http://webpages.uah.edu/~faulknmj/660%20extra%20credit.htm> 
 
[16] Intrusion Detection FAQ: What is host-based intrusion detection? 
(2008). Hämtat den 8 april 2011 från <http://www.sans.org/security-
resources/idfaq/host_based.php> 
 
[17] Intrusion Detection FAQ: What is behavior-based intrusion 
detection? (okänt). Hämtat den 8 april 2011 från <http://www.sans.org/security-
resources/idfaq/behavior_based.php> 
 
[18] Configuring TCP intercept (okänt). Hämtat den 8 april 2011. 
<http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/11_3/security/configuration/guide/scdeni
al.html> 
 
[19] Chinese Wall Security Policy (2009). Hämtat den 12 april 2011 från 
<http://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=etd_proj
ects&sei-redir=1> 
 
[20] Robert J. Shimonski (2003).Window Security.”Defining a security 
policy”. Hämtat den 17 april från 
<http://www.windowsecurity.com/articles/Defining_a_Security_Policy.html 
> 
[21] Lawrence MillerandPeter Gregory (2007). CISSP for Dummies. John 
Wiley & Sons. ISBN 9780470124260. s. 48-53 
 
[22] Lawrence MillerandPeter Gregory (2007). CISSP for Dummies. John 
Wiley & Sons. ISBN 9780470124260. s. 56 
 
[23] Lawrence MillerandPeter Gregory (2007). CISSP for Dummies. John 
Wiley & Sons. ISBN 9780470124260. s. 59-61 
 
[24] Lawrence MillerandPeter Gregory (2007). CISSP for Dummies. John 
Wiley & Sons. ISBN 9780470124260. s. 86-87 
 
[25] Lawrence MillerandPeter Gregory (2007). CISSP for Dummies. John 
Wiley & Sons. ISBN 9780470124260. s. 88-90 
 
[26] Lawrence MillerandPeter Gregory (2007). CISSP for Dummies. John 
Wiley & Sons. ISBN 9780470124260. s. 95 
 
[27] Matt Bishop (2004). Introduction to computer security. Prentice Hall 
PTR. ISBN 0-321-24744-2. Kapitel 4, Sektion 4.2 
 



 Sida 33  

[28] John R. VaccaCISH (2009). Computer and Information Security 
Handbook. Morgan Kaufman. ISBN 978-0-12-374354-1. s. 256 
 
[29] Matt Bishop (2004). Introduction to computer security. Prentice Hall 
PTR. ISBN 0-321-24744-2. Kapitel 5, Sektion 5.3 
 
[30] Lawrence MillerandPeter Gregory (2007). CISSP for Dummies. John 
Wiley & Sons. ISBN 9780470124260. s. 63 
 
[31] The 7 most used authentication methods (2007). Hämtat den 1 maj 
2011 från <http://www.bludis.it/prodotti/evidian/documenti/Documents/wp-
strongauth-en.pdf> 
 
[32] Informationssäkerhet – generella termer (okänt). Hämtat den 6 maj 
2011 från <http://people.dsv.su.se/~bjorck/files/its6-ledsys.pdf> 
 
[33] Microsoft Active Directory (2011). Hämtat den 12 maj 2011 från 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Active_Directory#cite_note-adw2k3-0> 

  



 Sida 34  

11 Bilagor 
I detta kapitel listas alla bilagor som tillhör kandidatexamensarbetet. 

11.1 Bilaga 1 – Utvärderingsmodellen 
Accesskontroll 

Administrativ accesskontroll 
1) Då det är svårt för alla att kunna ämnet informationssäkerhet bör det finnas 

träning och utbildning för personal. Dessutom tillkommer nyanställda och nya 
system hela tiden. 
a) Finns det träning och utbildning av personal? 
b) Finns det möjlighet för nyanställda att få en utbildning? 
c) Finns det möjlighet för utbildningar då nya system träder i kraft? 

2) Policyn skrivs för att kunna förmedla till resten av organisationen hur man vill att 
saker ska operera. Problemet är hur pass verksam policyn är.  
a) Antas det att personalen följer policyn eller finns det någon som ser till att den 

följs? 
i) Vilken metod används i sådana fall? 

3) Konton är det som gör att man kan identifiera en person. Det ska inte vara möjligt 
att skapa och ändra konton för vem som helst. 
a) Finns det någon person som administrerar konton?  
b) Kan denna person upptäcka ifall det skulle finnas konton som verkar orimliga? 

4) Loggar är till för att en systemadministratör ska kunna följa systemets flöde. Dessa 
kan vara väldigt viktiga i informationssäkerhetssammanhang för att upptäcka 
eventuella inbrott och attacker.  
a) Finns det någon person som övervakar system och loggar? 
b) Vilka typer av loggar övervakas framförallt? 

i) Loggarna från nätverkstrafiken? 
ii) Loggarna från systemen? 
iii) Loggar från applikationer? 

 
Teknisk accesskontroll 

1) För att kunna separera accessen från utomstående subjekt måste informationen 
endast vara tillgänglig för de objekt som har behörighet. Exempelvis en hårddisk 
som finns i en laptop ska inte kunna läsas av från obehöriga subjekt för att 
laptoppen blivit stulen eller tappats bort. 
a) Är informationen krypterad, så att obehöriga inte kan läsa av den?  
b) Sker dekrypteringen i samband med autentiseringen? 

2) Då man utvecklar system som kräver separation mellan användare (det vill säga 
olika auktorisation) kan man lösa det tekniska på olika sätt. 
a) Följer kommunens system ett mönster för hur den tekniska accessen är 

uppbyggd? 
b) Finns det några exempel från de olika systemen? 
c) Genom databaser med access listor? 

i) Är det samma databas för alla olika system? 
ii) Vilken typ av tjänst är det?  

(1) Används en databastjänst för listorna? 
(2) Används en känd implementation av auktoritetsserver? 
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3) Ett vanligt problem idag är att det finns så kallade root- eller superuser-privilegier. 
Om det finns denna typ av privilegier i systemen kan det innebära att allt kan 
kompromissas. Problemet ligger i att om personen som är ansvarig för dessa 
privilegierade konton blir attackerad kan man överlåta tillstånd till hela systemet. 
Det är en onödig kritisk punkt att ha i sitt system. 
a) Finns det root/superuser-privileger i systemen? 

i) Hur kontrolleras vem som loggar in på dessa konton? 
 

Autentisering 
1) Olika system kommer att ha olika autentiseringstjänster som alternativ för att 

autentisera sig. Beroende på vilken grad av säkerhet de kräver och hur pass enkelt 
man vill hålla det. 
a) Vilka typer av autentiseringstjänster är möjliga och vilka implementationer är 

de baserade på? 
i) För att komma åt filer? 
ii) För att logga in på VPN? 
iii) För att logga in på nätverket? 
iv) För att logga in på datorer?  
v) Andra tjänster som erhålls av kommunen? 

b) Hur sker identifieringen i dessa autentiseringstjänster? 
2) Man kan inte komma ihåg allting i huvudet. Lösenord och koder glöms bort och 

tappas bort dagligen. En viktig aspekt här är att man inte ger ut 
autentiseringsinformationen till vem som helst.  
a) På vilket sätt kan man få åter bortglömd eller borttappad 

autentiseringsinformation? 
b) Vilken information behöver man ge för att få autentiseringsinformationen? 

3) Alla implementationer av autentiseringskontroller är olika. Vissa äldre 
implementationer har sämre informationssäkerhet vilket är viktigt att känna till. 
Det som skiljer de olika åt, förutom eventuella buggar som kan hittas är hur de 
lagrar autentiseringsinformationen. 
a) Hur och vart är autentiseringsinformationen lagrad? 

i) Är den krypterad? 
4) Många organisationer som kräver hög säkerhet har olika nivåer av autentiseringar 

för att få tillåtelse att utföra vissa åtgärder. Till exempel hos bankerna behöver 
man först autentisera sig för att komma in och se saldo, men sen åter autentisera 
sig för att kunna överföra pengar. 
a) Finns det flera olika nivåer av autentisering beroende på vad som ska göras i 

kommunens system? 
5) I vissa system har man förenklat autentiseringsprocessen genom att ha en 

gemensam portgång (gateway) för alla autentiseringar som behöver göras för att 
till exempel börja arbeta. 
a) Finns det en sådan typ av portgång för personalen hos kommunen? 
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Nätverkssäkerhet 
 

Brandväggar 
1) För att kunna skydda sig mot oönskade attacker eller för att blockera trafik som 

inte är tillåten används brandväggar. Utan dessa är trafiken öppen för vem som 
helst och detta kan leda till stora problem. 
a) Finns det en brandvägg? 

i) Finns det en för det lokala kontoret? 
ii) Finns det en för de outsourcade servarna? 

2) Det finns olika typer av brandväggar. De agerar i olika stadie av processen att 
skicka datatrafik.  
a) Vilken typ av brandvägg är det? 

i) Är det en paketfiltrerande brandvägg? 
ii) Är det en nätverksnivå port? 
iii) Är det en applikationsnivå port? 
iv) Är det en hårdvarubrandvägg? 
v) Är det en mjukvarubrandvägg? 

3) För att vara säker på att brandväggen i sig inte är felaktig måste någon hålla koll 
på den. Det finns ingen anledning att ha en brandvägg som inte fungerar som 
man vill att den ska göra. 
a) Finns det någon som har kontroll över brandväggarna? 

i) Ser den personen till att konfigurationen av brandväggarna är tät? Det vill 
säga att den inte innehåller några onödiga öppningar. 

ii) Hur kommer denna person åt brandväggen? 
(1) Genom att logga in på distans? 
(2) Genom att koppla in en kabel mot brandväggen? 

VPN 
1) För att kunna arbeta på distans brukar man ofta använda en VPN. Detta innebär 

att man kan koppla in sig på det lokala nätet från distans. Det ger möjligheten att 
komma åt resurser som behövs för arbetet. 
a) Vilken typ av VPN-tjänst kör ni? 

i) Om kommunen inte har en VPN, hur arbetar personalen då på distans? 
2) En viktig aspekt av VPN säkerhet är att förstå vad som en attackerar kan tänkas 

komma åt ifall den personen lyckas ta sig in på nätverket. 
a) Vilka tjänster kan man komma åt då man använder VPN? 
b) Vilket nätverk kommer man åt? 

i) Kommer man till kommunens nätverk eller till något outsourcat nätverk? 
c) Vad finns i det nätverket? 

i) Finns det datorer? 
ii) Finns det servrar? 

d) Om någon skulle kunna ta sig in på nätverket, vilka möjligheter finns utan 
vidare autentisering? 

3)  Ibland kan det vara så att man kräver att personalen loggar in på VPN för att 
kunna arbeta på distans för att skydda personalen mot hot som kan tänkas finnas. 
a) Används VPN alltid då man arbetar på distans? 

i) Finns det krav på att logga in på en VPN när man till exempel ska läsa 
email?  
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4) För att behålla hög säkerhet bör man begränsa alla access till det minimala. Det 
ska alltså inte finnas onödiga tjänster att komma åt då det bara minskar 
informationssäkerheten. 
a) Hur pass begränsad är man med VPN som finns installerad idag? 

i) Kommer man åt fler saker än bara de tjänster som behövs? 
ii) Finns det flera nivåer i auktoritet på VPN kopplingen? 

(1) Vilka begränsningar finns det i dem olika nivåerna? 
 

Intrångsdetekteringssystem 
1) Ett intrångdetekteringssystem används idag av många organisationer för att 

upptäcka ifall det finns något intrång i systemen. Dessa fortkortas även IDS. 
a) Finns det något intrångsdetekteringssystem? 

i) Finns det i kommunens IT-system? 
ii) Finns det bland de outsourcade systemen? 
iii) Om det inte finns: Finns det en anledning till varför det inte finns? 

2) Som tidigare nämnt är finns det ingen anledning att ha dessa typer av säkerhet om 
ingen övervakar dem och ser till att de funkar som de ska. 
a) Vem har koll på att systemen fungerar som de ska? 
b) Vem tar hand ärenden där intrångsdetekteringssystemet larmar? 

3) Idag finns det en massa olika implementationer av dessa 
intrångdetekteringssystemen. 
a) Vilken implementation av intrångsdetekteringssystem har kommunen? 

4) Det finns olika typer av intrångdetekteringssystem. De olika typerna arbetar på 
olika nivåer. 
a) Är intrångsdetekteringssystemet nätverksbaserat eller är det maskinbaserat? 
b) Finns det både och? 

5) Det finns också olika sätt för dessa system att detektera ett hot. Det är också 
intressant här att de är uppdaterade med senaste informationen för att kunna 
detektera de nyare hoten. 
a) Är intrångsdetekteringssystemet kunskapsbaserat eller beteendebaserat? 

i) Enligt vilken databas respektive vilken konfiguration byggs 
intrångsdetekteringssystemet på? 

ii) Finns det någon som ser till att dessa är uppdaterade. 
 

DoS och DDoS 
1) DoS och DDoS är en typ av attack som bara är till för att förstöra. Det kan störa 

arbetsgången och försena arbeten i onödan. 
a) Har kommunen blivit utsatt för Dos eller DDoS någon gång? 
b) Vad blev resultatet av det? 

2) Det viktiga är att vara förberedd när en sådan här typ av attack sker. Det är 
mindre bra att försöka hitta en lösning när det väl har hänt. 
a) Finns det någon ansvarig som kan se till att sådana attacker motarbetas då de 

skulle hända? 
b) Finns det beskrivet någonstans vad som ska göras för att motarbeta en sådan 

typ av attack eller är det upp till den ansvarige att ta hand om det? 
3) Det finns olika typer av DoS och DDoS. Nedan listas några som är vanliga som 

man bör ha skydd mot. 
a) Har kommunen skydd mot: 



 Sida 38  

i) SYN överflöden? 
ii) ICMP överflöden? 
iii) UDP överflöden? 
iv) Smurf attacker? 

b) Har de outsourcade resurserna skydd mot: 
i) SYN överflöden? 
ii) ICMP överflöden? 
iii) UDP överflöden? 
iv) Smurf attacker? 

4) Det finns idag många olika typer av DoS mot webservrar. Denna typ av attack kan 
göra att kommunens webbserver blir oåtkomlig.  
a) Har kommunens webbserver skydd mot dessa? 

5) Det kan vara bra att i förväg veta vilka implikationer en DoS eller DDoS attack 
kan göra på systemen. 
a) Vilka implikationer kan man vänta sig ifall en sådan typ av attack skulle ske? 

i) Då en attack mot kommunens nätverk skulle ske? 
ii) Då webbservern blir otillgänglig? 
iii) Då access av filer blir otillgängligt? 
iv) Då en VPN server skulle bli otillgänglig? 
v) Andra tjänster som kommunen skulle bli otillgängliga? 

 
Säkerhetspolicy 
1) Alla organisationer är olika och det är viktigt att man vet vad ens egen 

organisation främst kräver vad gäller informationssäkerhet. I policyn har man en 
chans att definiera just detta. 
a) Vilken säkerhetsegenskap har ni främst prioriterat i er policy? 

2) För att kunna ha en väl fungerande informationssäkerhet är det viktigt att man 
definierar olika roller som är kritiska. Enligt min forskning bör dessa rollers 
arbetsuppgifter och ansvar som är listade nedan vara väl definierade i en 
säkerhetspolicy. 
a) Direktör över informationsteknologi eller liknande? 
b) Nätverkstekniker eller liknande? 
c) Nätverksadministratör eller liknande? 
d) Slutanvändaren? 
e) Om inte: Vilka roller har ni?  

3) För att kunna vara förberedd då en attack sker bör man ha definierat vilka 
procedurer som ska ske då organisationen utsätts för säkerhetsrisker. 
a) Finns det definierat vilka procedurer som ska utföras då kommunen utsätts för 

säkerhetsrisker? 
4) För att säkerhetspolicyn ska vara användbar är det självklart viktigt att den är 

ytterst förståelig för de som ska ta in informationen som finns i den. 
a) Hur pass förståelig är policyn? 

5) Personerna som kommer att läsa policyn kommer inte att följa den om den inte är 
konkret och realistisk. 
a) Hur pass realistisk är policyn? 

6) Detsamma gäller då policyn inte är konsekvent. Det skapar onödiga förvirringar 
och tappar respekten hos de anställda. 
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a) Hur pass konsekvent är policyn? 
7) En väldigt viktig egenskap att ha med i sin säkerhetspolicy är att den ska vara 

verkställbar. Om inte det finns är detta åter igen inget att ha. 
a) Till vilken grad är policyn verkställbar? 

8) Flexibiliteten hos policyn är viktig. Då förändringar sker ofta i dagens IT-system 
är det viktigt för policyn att kunna hänga med. 
a) Hur pass flexibel har policyn varit? 
b) Hur pass flexibel anser ni att den kan bli? 
c) När uppdaterade kommunen sin policy senast? 
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11.2 Bilaga 2 – Svar på utvärderingsmodellen från kommunen 
Administrativ accesskontroll 

1.a-b) Information om regelverket lämnas då man får sitt konto 
1.c) Ingår som valfritt moment i varje systeminförandeprojekt 
2.a) Nej det antas endast 
2.a.i) Ingen metod 
3.a) Driftentreprenören administrerar alla konton 
3.b) Ja det finns ett regelverk och processer att hålla sig till 
4.a) Driftentreprenören utför övervakning 
4.b.i) Ja av driftentreprenören 
4.b.ii) Ja av driftentreprenören 
4.b.iii) I de fall systemägaren beställt detta. Utförs av driftentreprenören 
 

Teknisk accesskontroll 
1.a) Nej hårddiskar krypteras inte 
1.b) Ej tillämplig se ovan 
2.a) Ja vi har behörighetssystem som är implementationer av Microsofts och Nordic 
Edges produkter för olika nivåer av autentisering och behörighetshantering. Ovanpå 
detta finns sedan intern behörighetshantering inbyggd i standardsystemen 
2.b) Microsoft AD med och utan smarta kort, Nordic Edge OTP 
2.c.i)  Microsoft AD för tillgång till system och sedan i vissa fall dessutom intern 
inbyggd behörighetshantering. 
2.c.ii.1-2) Microsoft AD  
3.a) Ja men inte utdelade. Inloggningsuppgifter inlåsta i säkerhetsskåp. Privilegier 
utdelas endast efter fastställda roller med personliga konton. 
3.a.i) All access loggas och endast personliga konton förekommer. 
 

Autentisering 
1.a.i) Microsoft AD 
1.a.ii) VPN används inte 
1.a.iii) Microsoft AD 
1.a.iv) Microsoft AD 
1.a.v) One Time Password kombinerat med lösenord, Smartkort och eID 
1.b) Beroende på var man befinner sig. På interna nätet med konto/lösenord eller 
Smartkort beroende på behörighetsnivå. Utifrån OTP, Smartkort och eID beroende 
på tjänst. 
2.a) För konto/lösenord ärende till servicedesk hos driftentreprenören. Utlämnande 
säkerställs via kollegaförfarande. För smartkort ärende till servicedesk och ett 
challenge-respond förfarande. 
2.b) För konto/lösenord kontonamn och kollega. För smartkort konto och en 
challenge. 
3.a) Standard Microsoft AD 2008 Server 
3.a.i) Enl Microsoft AD standard 
4.a) Ja för oprivilegierad användning konto/lösenord. För all hantering som innebär 
påverkan på IT-miljön smartkort. 
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5.a) Ja. För privilegierad användning via smartkort en terminal-server-gateway. För 
oprivilegierad användning standard Microsoft inloggning. 
 

Brandväggar 
1.a.i-ii) Det finns endast en ingång till det interna nätet. Denna skyddas i tre lager av 
yttre brandväggar, inre brandväggar som ytterligare delar upp nätet i säkerhetszoner 
samt att alla inkopplade arbetsplatsdatorer och servrar skyddas av egna brandväggar 
och IPSec som detaljerat styr all nätaccess. 
2.a.i-v) Ja alla på olika ställen i topologin. 
3.a) Ja driftentreprenören 
3.a.i) Ja det finns process för detta 
3.a.ii.1-2) Varken eller. All administration sker vi en terminal server gateway och 
autentisering med smartkort. Oavsett om operatören kommer inifrån eller utifrån. All 
access till utrustning sker fördelat därifrån till säkerhetszoner och device efter tilldelad 
behörighet. 
 

VPN 
1.a) Ingen VPN 
1.a.i) Erbjuds inte annat än via webmail 
2.a) Inte tillämpligt 
2.b) Inte tillämpligt 
2.b.i) – 
2.c) Inte tillämpligt 
2.c.i) – 
2.c.ii) – 
2.d) Inte tillämpligt. Men nätet skyddas enl tidigare svar i flera nivåer. 
3.a) VPN används inte 
3.a.i) Den publicerade webbmailen kräver inloggning konto/lösenord 
4.a.i) Ingen VPN endast publicerad webbmail 
4.a.ii) Inte tillämpligt 
4.a.ii.1) – 
 

Intrångsdetekteringssystem 
1.a) Nej 
1.a.i) – 
1.a.ii) – 
1.a.iii) Aldrig blivit en prioriterad fråga 
2.a) Driftentreprenören och funktionellt systemförvaltarna 
2.b) Inte tillämpligt 
3.a) Inte tillämpligt 
4.a) Inte tillämpligt 
4.b) Inte tillämpligt 
5.a) Inte tillämpligt 
5.a.i) – 
5.a.ii) – 
 

DoS och DDoS 
1.a) Nej 
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1.b) - 
2.a) Ja driftentreprenören 
2.b) Ja. Direkt efter upptäckt attack går en taskforce in med speciellt 
säkerhetscertifierade personer och startar motåtgärder. Processen för detta finns 
beskriven. 
3.a-b.i-iv) Allt är hanterat av driftentreprenören och svaret är Ja på alla delfrågor. 
4.a) DoS attacker, så skyddar EPiServer Hosting mot detta i sin nätverksinfrastruktur. 
5.a) Konsekvensanalys under utarbetande. 
5.a.i-iii) Okänt 
5.a.iv) Finns ingen 
5.a.v) Okänt 
 

Säkerhetspolicy 
1.a) Fokusområden balanserat mellan tillgänglighet, sekretess, riktighet och 
spårbarhet. 
2.e) Egna roller definieras. Systemägare, Systemförvaltare, IT-kontaktperson, IT-
samordnare, Externa systemadministratörer, Entreprenörer (externa utförare) och 
användare. 
3.a) Ja en krishanteringsplan finns 
4.a) Vi har en hierarki i regelverket policy på översta nivån, riktlinjer mellan och 
anvisningar/rutiner nederst. Anvisningar/Rutiner är tillämpningen och är det som 
måste förstås av alla. Överliggande är områdesbeskrivande beslutsdokument. 
5.a) Den är realistisk 
6.a) Den är konsekvent 
7.a) Verkställbar i sina underliggande tillämpningsformer Anvisningar/Riktlinjer 
8) Förändringarna justeras i anvisningar/Rutiner ej i policy som ligger på en mer stabil 
övergripande nivå. 
8.a) Anvisningar/rutiner ändras av närmast sörjande och är därför flexibla och levande. 
8.b) Så flexibel att den avspeglar verkligheten 
8.c) Policyn 2007 granskad av kommunrevisorerna 2010 och godkänd. 
Anvisningar/rutiner löpande. 
  



 Sida 43  

11.3 Bilaga 3 – Stycken från dokumentet ”Riktlinjer för policyn” 
Bra stycken: 

1. Det är inte tillåtet att ladda ner programvaror från Internet. 
o Det är bra att hålla sig till strikta regler. 

2. En användare ska begränsa sin Internetanvändning till det som tillför nytta i 
arbetet 

o Denna typ av stycken bidrar med seriositeten i dokumentet. Det visar 
för dem som läser att det är allvar som menas. Dessutom ska anställda 
ej  besöka hemsidor som innebär säkerhetsrisker. 

3. Den anställda ska då rådgöra med sin närmaste chef. Beslut ska fattas av 
närmaste chef. 

o Här berättar man precis vad som ska göras. Det leder till att problem 
kan tas hand om som man har tänkt sig. 

4. Det sker regelbundet kontroll och uppföljning av Internetanvändningen. 
o Här visar man igen att det är seriöst och måste följas. 

5. Ingen användare ska ha fler eller högre behörigheter än vad som krävs för 
arbetsuppgifterna. 

o Det är alltid bra att minska behörigheter till det minimala. Problemet 
blir dock när man minskat det så mycket att det blir svårt för de 
anställda att arbeta. 

6. Behörigheterna ska ses över när arbetsuppgifterna förändras. 
o Det är viktigt att täta systemen. Då undkommer man onödiga 

öppningar som kan uppstå, speciellt i sådana här tillfällen när det inte 
är ett nyskapande utan en ändring. 

7. Det lösenord som användaren väljer för kommunens stadsnät får inte användas 
i andra sammanhang, t.ex. på föreningars webbplatser eller i elektroniska 
forum. 

o Det är bra eftersom det eliminerar chansen att IT-säkerhet som inte 
tillhör kommunen blir del av kommunen. Eftersom de andra 
webbplatserna har hand om information som tillhör kommunen. 

8. På stadens datorer får inte lagras privata bilder, musikfiler och filmer. 
o Att dra en hård gräns är bra samt att inte blanda in onödiga dokument 

i arbetet.  
9. Om det finns misstanke om eller det upptäcks att en användare i kommunens 

stads nät har använt en dator till något olagligt eller till något som bryter mot 
stadens styrande dokument ska detta anmälas till användarens chef. 

o Bra att det framstår tydligt vad som ska göras vid sådana tillfällen. 
10. Om misstanke finns att en användaridentitet har nyttjats av annan än 

användaren eller om en användare har varit utsatt för någon form av incident 
ska användaren… 

o Tydliga instruktioner ser till att arbetet blir utfört som man tänkt sig. 
11. Kommunen har programvaror för viruskontroll både i klienterna och i 

nätverket, men kan ändå drabbas av konsekvenser av så kallad skadlig kod. 
Om misstanke finns att en dator innehåller virus eller om en virusvarning har 
mottagits ska användaren: … 

o Återigen bra, väldigt tydliga instruktioner om vad som ska göras för att 
lösa dessa problem. 
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Sämre stycken: 
1. Kommunens stads bästa och arbetets ändamål. 

o Det här är en vag förklaring och säger egentligen inte mycket. Det går 
att vrida på nästan hur mycket man vill. 

2. Om en användare ansluter ett externt lagringsmedium (t ex cd-skiva, USB-
minne, extern hårddisk) till en kommun-dator ansvarar användaren för att 
lagringsmediet tidigare enbart har anslutits till datorer som har ett uppdaterat 
virusskydd. 

o Vems fel blir det då om viruset sprids genom detta även fast det är 
uppdaterat? 

3. Loggningsfunktioner kan användas för att spara användarnas förehavanden. 
o Det här kan tolkas som ett hot. Man vill inte bli fiender med 

användarna av policyn. 
4. Samt helst ha krypterad hårddisk. 

o Policyn är till för att ställa krav för att uppnå mål tillsammans. Saker 
som helst kommer bara att gälla dem som är ambitiösa och de kommer 
inte ens att följa någon standard. 

5. Om externa lagringsmedia (t ex ett USB-minne) används för att transportera 
information mellan datorer måste användaren se till att inte 
informationssäkerheten åsidosatts genom att lagringsmediet tappas bort eller 
blir stulet. 

o Det är bra att man försöker tala om vad som gäller, men i det här fallet 
låter det som att det finns två sätt att kompromissa säkerheten; genom 
att tappa bort och genom att det blir stulet. 

6. Så långt möjligt ska dessa filer komprimeras för att ta mindre 
lagringsutrymme. 

o Det här säger inte så mycket. Om man istället specificerar vad som ska 
användas ger man en större chans till användarna. 

7. E-postsystemet är ett arbetsverktyg och får bara i mycket begränsad 
omfattning användas för privata meddelanden. 

o Här försvinner konsekventa egenskapen lite grann. Dokument som 
inte tillhör arbetet får inte sparas på kommunens datorer, 
internetanvändningen får bara användas till det som bidrar med nytta 
till arbetet och sen får man använda email till några privata 
meddelanden.  

8. Alla som använder e-post ska regelbundet kontrollera sin brevlåda. 
o För användare som inte har bra koll på vad som kan stå fel till är det 

svårt att kontrollera något.  
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11.4 Bilaga 4 – Tabell med säkerhetsegenskaper och poäng 
 
Adm. 
Accesskontr
oll 

Sekretess Integritet Tillgänglighet Tillhörighet Äkthet Användbarhet Spårbarhet 

1.a-b 1 0 1 0 0 0 0 
1.c 0 0 0 0 0 0 0 
2.a 0 0 0 0 0 0 0 
2.a.i 0 0 0 0 0 0 0 
3.a 0 0 1 0 0 1 0 
3.b 1 1 0 0 0 0 1 
4.a 0 0 0 1 1 0 1 
4.b.i 0 0 0 1 1 0 1 
4.b.ii 0 0 0 1 1 0 1 
4.b.iii 0 0 0 1 1 0 1 
Summa 2 1 2 4 4 1 5 
        
Teknisk 
acesskontrol
l 

Sekretess Integritet Tillgänglighet Tillhörighet Äkthet Användbarhet Spårbarhet 

1.a 0 0 0 0 0 0 0 
1.b 0 0 0 0 0 0 0 
2.a 0 1 0 1 1 0 0 
2.b 1 1 1 1 1 1 1 
2.c.i 0 1 1 1 1 0 0 
3.a 1 1 0 1 1 0 0 
3.a.i 0 1 0 1 1 0 1 
Summa 2 5 2 5 5 1 2 
        
Autentiserin
g 

Sekretess Integritet Tillgänglighet Tillhörighet Äkthet Användbarhet Spårbarhet 

1.a.v 1 1 0 1 1 1 1 
1.b 1 1 1 1 1 1 1 
2.a 0 1 0 0 0 1 0 
4.a 1 1 1 0 1 1 0 
5.a 0 0 1 0 0 1 0 
Summa 3 4 3 2 3 5 2 
        
Brandväggar Sekretess Integritet Tillgänglighet Tillhörighet Äkthet Användbarhet Spårbarhet 
1.a.i-ii 1 0 0 0 1 0 1 
2.a.i-v 1 0 0 0 1 0 1 
3.a 1 0 0 0 0 0 0 
3.a.i 1 0 0 0 0 0 0 
3.a.ii.1-2 1 0 1 0 0 0 0 
Summa 5 0 1 0 2 0 2 
        
DoS och 
DDoS 

Sekretess Integritet Tillgänglighet Tillhörighet Äkthet Användbarhet Spårbarhet 
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2.a 0 0 1 0 0 1 0 
2.b 1 0 1 0 0 0 0 
3.i-iv 0 0 1 0 0 1 0 
Summa 1 0 3 0 0 2 0 
        
Säkerhetspol
icy 

Sekretess Integritet Tillgänglighet Tillhörighet Äkthet Användbarhet Spårbarhet 

1.a 1 1 1 1 1 1 0 
3.a 0 0 1 0 0 1 0 
4.a 0 0 1 0 0 1 0 
Summa 1 1 3 1 1 3 0 
        
        
Totalt antal 
frågor 

34       

Totala 
poäng 

12 11 14 12 15 12 11 

 Andel i % 35.29411765 32.35294118 41.17647059 35.2941176
5 

44.1176
4706 

35.29411765 32.3529411
8 
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11.5 Bilaga 5 – En tankekarta över IT-systemens säkerhet 
 


