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Abstract  
Use of computer networks in various public and private organizations has increased 
dramatically in the recent years. At the same time, a great concern is given to the data 
and system security provided by the networks due to the sensitivity of data transmitted 
over these networks. For a computer network to provide a required level of security, the 
security architecture must be implemented in the network. This report gives an 
overview of risk analysis, security policy, and security planning that lead to a design of 
the security architecture. Regarding the risk analysis, particular attention is given to the 
logical network, which entails identification and analysis of threats and weaknesses, as 
well as how to prevent these. As a case study, this report presents security analysis of 
computer network of a public organization. All the results of the study on computer 
network at Trollhättans Folkhögskola are placed in confidential appendices that are 
available to the organization itself and to the examiner of this project. The study also 
includes a theoretical evaluation of three commercial firewalls. Based on the evaluation, 
the authors provide recommendations for choice of a particular firewall for a computer 
network with approximately 50 users. 
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Sammanfattning 
Användningen av nätverk i olika offentliga och privata organisationer har ökat 
dramatiskt under sista åren. Samtidigt läggs en stor vikt vid data- och systemsäkerhet på 
nätverken med tanke på den känsliga dataöverföringen över dessa nätverk. För att ett 
nätverk skall kunna tillhandahålla nödvändig säkerhetsnivå, måste en säkerhets-
arkitektur implementeras i nätverket. Rapporten ger en överblick av riskanalys, 
säkerhetspolicy och säkerhetsplan vilka leder till skapandet av en säkerhetsarkitektur.  
Under riskanalysen läggs särskild vikt på det logiska nätverket, vilket omfattar 
identifiering och analysering av hot och svagheter samt hur man kan förhindra dessa. 
Rapporten presenterar säkerhetsanalyser av nätverket i en offentlig organisation. 
Däremot är resultaten av analyserna som riktats direkt mot Trollhättans Folkhögskola, 
placerade under sekretessbelagda appendix som endast är tillgängliga för Trollhättans 
Folkhögskola och examinatorn av detta projekt. Rapporten inkluderar även en teoretisk 
utvärdering av tre kommersiella brandväggar.  Författarna använde utvärderingen som 
underlag för att rekommendera en särskild brandvägg för ett nätverk med ungefär 50 
användare. 
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Förord 
Kursen Data- och systemsäkerhet som vi läst under studietiden på HTU, har ökat vårt 
intresse för datasäkerhet, då vår föreläsare universitetsadjunkt Christian Ohlsson visade 
stor kunskap och stort engagemang. Det kändes naturligt att vårt examensarbete skulle 
ha den här inriktningen. Genom arbetets gång har vi fått kontakt med flera personer som 
med sina goda kunskaper bidragit till arbetets genomförande.  

På Högskolan i Trollhättan/Uddevalla vill vi tacka: 

Inger Björkman, universitetsadjunkt 
Andreas Boklund, universitetsadjunkt 
Linn Gustavsson, doktorand 
Christian Jiresjö, avdelningstekniker 

 

Vi vill även tacka rektor Thomas Bjurbäck och dataansvarig Johan Löfgren på 
Trollhättans Folkhögskola för disponerad tid, samt personal för besvarande av fråge-
formulär. Vidare vill vi även rikta ett stort tack till Daniel Hannu, Swedish Microsoft 
Customer Service för hans snabba svar på en teknisk fråga om ISA Server. Slutligen vill 
vi tacka vår tekniska handledare Christian Ohlsson och examinator Dr. Stanislav 
Belenki för god handledning.  

 

Fördelning av examensarbete 

Alla moment i det praktiska arbetet och i rapporten har utförts gemensamt, på grund av 
att vi inte ville tappa helhetsperspektivet av arbetet.  
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1 Inledning 
Tanken att skydda information har funnits hos människan i ett par tusen år. Under de 
gamla grekernas tid rakade man huvudet på en budbärare, skrev meddelandet och lät 
håret växa ut igen innan meddelandet kunde levereras till mottagaren (Singh, 1999). 
Under flera århundraden har viktig information sparats i pappersform och bevarats 
säkert. Alltså idén med säkerhetsarbete har funnits mycket länge.  

I dagens digitaliserade informationssamhälle där miljontals datorer över hela världen är 
uppkopplade mot Internet, har behovet att säkra organisationers informationssystem 
blivit större än någonsin. Frågan om data- och systemsäkerhet har aktualiserats i och 
med utvecklandet av distribuerade system och diskuteras fortfarande med tanke på 
teknikens snabba utveckling. Idag finns både kompetens och teknik för att kunna 
skydda verksamheternas tillgångar mot intrång. Däremot är problemen oftast att ledning 
eller systemansvariga inte inser att data- och systemsäkerhetsarbetet är mycket viktigt, 
förrän ovälkomna händelser inträffar. Ofta handlar det om bristande kunskap eller 
avsaknad av information om hur säkerhetsarbete går till. 

Denna rapport handlar om hur man skall kunna öka säkerhetsmedvetandet, samt 
förebygga risken för oönskade händelser i en mindre organisation.  

Den systemvetenskapliga biten i vårt arbete som beskriver generellt hur man kan 
utforma en säkerhetsarkitektur, kan användas som grund för säkerhetsarbete i olika 
organisationer. Den tekniska delen är inriktad mot Trollhättans Folkhögskola som är en 
medelstor organisation, med Microsofts operativsystem och ett nätverk bestående av ett 
nät.  

Trollhättans Folkhögskola är en enhet av Dalslands Folkhögskola med Västra 
Götalands-regionen som huvudman (URL6). Skolan vill ge sina elever en bred 
kunskapssyn, där kunskapssökandet står i centrum och datorer är ett viktigt hjälpmedel. 
Skolan bedriver också verksamhet för afatiker där datastödd träning ingår, samt 
tillhandahåller flexibelt lärande där eleverna i huvudsak studerar via Internet. Då 
Trollhättans Folkhögskolas nätverk är viktigt för verksamheten, behövs en fungerande 
säkerhetsarkitektur som kan användas i det framtida säkerhetsarbetet.  

1.1 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att öka säkerhetsmedvetandet i en organisation genom att ge en 
överblick över hur ett säkerhetsarbete kan planeras och utföras. 

Målet med examensarbetet är att ta fram en säkerhetsarkitektur som skall fungera som 
underlag för Trollhättans Folkhögskolas fortsatta säkerhetsarbete. I arbetet skall vi 
utföra en riskanalys, samt tillsammans med handledarna på Trollhättans Folkhögskola, 
ta fram en säkerhetspolicy och en säkerhetsplan. Med hjälp av riskanalysen skall vi få 
en klar bild över vilka hot och svagheter som finns i Trollhättans Folkhögskolas 
informationssystem, hur stor sannolikheten är att hoten blir verklighet, samt hitta 
specifika åtgärder för att undvika dem.  
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I säkerhetspolicyn skall ingå målsättningen för Trollhättans Folkhögskolas framtida 
säkerhetsarbete, övergripande ansvarsfördelning och vad som skall göras för att nå 
målet. Säkerhetsplanen skall beskriva hur policyn skall genomföras och innehålla bland 
annat rekommendationer och underhållsplan. 

1.2 Avgränsningar 
En del av vårt arbete är att utvärdera Trollhättans Folkhögskolas informationssystem. 
För att göra en sådan utvärdering samt kunna bedöma och förebygga kända svagheter i 
ett befintligt datasystem, utförs sårbarhetsanalys. Två typer av bedömningar som 
används är intrångsdetektering och riskanalys. I vårt arbete kommer vi inte att utföra 
någon intrångsdetektering, då en sådan bör göras av säkerhetsexperter. (Maiwald & 
Sieglein, 2002) 

Vi avgränsar oss också från att genomföra en säkerhetsanalys av operativsystem, 
eftersom de operativsystem som används på Trollhättans Folkhögskola är Windows 
2000 och Windows XP, vilka anses vara säkra. Enligt Trusted Computer Security 
Evaluation Criteria (The orange bok) tillhör de ovannämnda operativsystemen 
säkerhetsklass C2. Systemen i säkerhetsklass C2 har bland annat större krav på loggning 
och systemens användare ansvarar för sina handlingar. I C2 klassen finns de flesta av 
dagens kommersiella operativsystem. (URL11) Vi är fullt medvetna om att även de 
senaste versionerna av Microsofts operativsystem, liksom de flesta operativsystem av 
andra tillverkare kan ha säkerhetshål. Men nya säkerhetsuppdateringar mot upptäckta 
hål i systemen kommer ständigt, vilka ger användarna möjlighet att öka säkerheten. 
Information om säkerhetshantering och nya säkerhetsuppdateringar av Microsofts 
produkter finns tillgängligt på Microsofts webbplats. För att upprätthålla en så stor 
säkerhet som möjligt måste dessa uppdateringar utföras så snart de är tillgängliga, för att 
förhindra attackerare att utnyttja systemet. Genom inställningar i Windows operativ-
system kan antingen uppdateringar installeras automatiskt eller ge påminnelse om att 
uppdateringar finns tillgängliga att hämta för installation. 

Avgränsningarna gäller även brandväggsarkitektur. I rapporten skall vi endast generellt 
beskriva huvudtyperna av brandväggar, samt undersöka tre kommersiella brandväggar 
av olika tillverkare och ge förslag på vilken av dem som kan passa till Trollhättans 
Folkhögskola. Även fördjupning i VPN (Virtual Private Network) har vi som avgräns-
ning. I rapporten ges bara en kort generell beskrivning av denna teknik, samt vad VPN 
används till. 

Eftersom ett säkerhetsarbete är ganska omfattande, tänker vi avgränsa vårt arbete med 
att endast ta fram förslag till en teknisk implementering. 
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2 Metod 
Vid utredning och forskning finns det olika arbetssätt för kunskaps och informations-
insamling. Man använder sig av antingen kvantitativa eller kvalitativa metoder. 
(Backman, 1998) Den kvantitativa metoden bygger på iakttagelser och mätbar 
information som sammanfattas i statistik. Resultatet av användningen av metoden anses 
vara mer objektiv eftersom det inte krävs att undersökaren själv finns i den miljö som 
undersöks. (URL18) De tekniker som används inom den kvantitativa metoden är tester, 
frågeformulär och intervjuer med mera (Backman, 1998). 

I den kvalitativa metoden finns undersökaren i den miljö som undersöks och insamling 
av information och undersökning sker växelvis samtidigt. Den kvalitativa metoden 
handlar om att få en helhetsredogörelse av det som undersöks och undersökningen görs 
oftast på mindre grupper eller objekt. (URL19) Metoden innehåller ingen matematik 
eller statistik utan bygger på språkliga formuleringar vilka kan vara antingen talade eller 
skrivna (Backman, 1998). 

Oavsett val av metod kan felaktigheter uppstå. För att undvika felaktigheter bör man 
undersöka material från flera källor och kritiskt granska informationen. Vid utformning 
av frågeformulär finns det risk att frågorna kan missuppfattas och leda fram till felaktig 
information. Det är därför viktigt att frågorna är genomtänkta och ställs så korrekt som 
möjligt. Ett annat alternativ är att använda sig av till exempel intervjuer där det är lättare 
att korrigera missförstånd. 

2.1 Val av metod 
I vårt examensarbete kommer vi att använda både den kvalitativa och kvantitativa 
metoden för informationsinsamling. I den kvalitativa metoden kommer vi i huvudsak att 
samla fakta från data- och systemsäkerhetsböcker samt Internet. Materialet skall 
bearbetas och presenteras i rapporten som en generell beskrivning av hur en säkerhets-
arkitektur kan skapas för att öka säkerheten i en organisation. 

Inom den kvantitativa metoden skall vi utforma frågeformulär, där personal och 
administratörer på Trollhättans Folkhögskola tillfrågas om kunskaper och hur de 
hanterar datasäkerheten. Metoden används även för att få en så korrekt uppfattning som 
möjligt om vilka svagheter som finns i deras nätverk. En testversion av ett program för 
portskanning skall användas för detta ändamål. Utifrån svaren på frågeformulären och 
analysen av nätverket kommer vi att lämna förslag på vilka åtgärder som kan göras för 
att höja säkerheten. 
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3 Bakgrundstudie av data- och systemsäkerhet 
Nationalencyklopedin definierar datasäkerhet som en ”samlingsterm för allt som rör 
säkerhet inom databehandling” (URL17). Det gäller både data, programvara och 
maskinvara. IT-säkerheten handlar om säkerhetsaspekter av databehandling i nät-
anslutna miljöer. Oavsett om datasäkerhet och IT-säkerhet har olika definitioner, har 
båda termerna ett och samma syfte, vilket är att rätt data måste nå rätt användare. 
(URL17) 

Arbetet med data- och systemsäkerhet byggs på tre grundstenar - sekretess, integritet 
och tillgänglighet. Med sekretess menas att resurser och information skall vara 
tillgängliga endast för autentiserade användare och att informationssystemet skall vara 
skyddat från obehöriga. Integritet handlar om att skydda systemet mot otillåtna 
förfalskningar och förändringar som kan påverka informations- och resurstillgångarna. 
Tillgänglighet står för att informationssystemet är tillgängligt för behöriga användare 
under de tider systemet skall vara åtkomligt. (SIG Security, 1998) 
Det finns tre typer av säkerhet som tas i beaktande för att uppnå en god säkerhet i 
informationssystem. Dessa är fysisk, organisatorisk och logisk säkerhet. (SIG Security, 
1998)  

3.1 Fysisk säkerhet  
Fysisk säkerhet behandlar hur organisationens tillgångar fysiskt kan skyddas. Det 
omfattar såväl servrar, arbetsstationer och skrivare som andra utrustningar och 
anslutningar. För att förebygga stöld av datautrustning bör den vara väl förankrad, och 
dörrar till lokaler där utrustningen är placerad skall vara låsbara. Kodlås och passerkort 
är bra alternativ till traditionella lås, eftersom de minskar möjligheten för fysisk åtkomst 
för obehöriga till datautrustningen. Tillträdesskydd för känsliga tillgångar skall även 
finnas mot obehöriga anställda. Det kan till exempel röra sig om att begränsa deras 
möjlighet att få tillgång till servrar, genom att placera servrarna i låsta rum med enbart 
administrativ åtkomst. Det är inte bara viktigt att skydda organisation mot stöld, utan 
även ta hänsyn till miljömässiga omständigheter, till exempel strömavbrott. (SIG 
Security, 1998) För att undvika förlust av information vid strömavbrott kan servrar 
utrustas med UPS (Uninterruptible Power Supply). Själva lokalen kan skyddas genom 
att rök- och brandlarm installeras, serverrummet kan också byggas brand- och 
vattensäkert. 

Det är inte heller mindre viktigt att tänka över hur situationen skall hanteras om 
datautrustning blir stulen. Även om extrautrustning är en kostnad för organisationen är 
det bra att ha sådan tillgänglig, om det möjliggör att funktionaliteten i arbetet återställs 
inom skälig tid. Samma gäller för säkerhetskopiering som skall göras regelbundet och 
kopiorna skall förvaras på en annan fysisk plats än själva organisationen. (SIG Security, 
1998) Även säkerhetskopior skall förvaras på brand- och vattensäker plats.  
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3.2 Organisatorisk säkerhet 
Organisatorisk säkerhet omfattar i stort sätt administration av organisationens system. 
Det handlar om allt som rör det mänskliga samspelet med systemet. För att uppnå en 
god säkerhet i den organisatoriska delen skall det finnas klara regler för användarna om 
informations- och resurshantering i det befintliga systemet. Alla systemanvändare skall 
vara medvetna om reglerna och ha förståelse om varför dessa existerar. Dessa regler kan 
omfatta till exempel användning av IT-resurser och lösenordshantering. I organisatorisk 
säkerhet ställs även krav på den personal som driver och underhåller systemet. För att 
systemet ska bli säkert och tillgängligt skall det finnas tydliga rutiner för system-
ansvariga. (SIG Security, 1998) Personalen bör veta, om och i så fall när säkerhets-
kopior tas, vem som gör dessa samt hur rutinerna ser ut för en omstart eller åter-
laddning. Ett sätt att informera systemanvändarna och driftpersonalen om regler och 
rutiner, är att skapa ett dokument med åtaganden för säkerhetspolicyn. 

3.3 Logisk säkerhet 
Då man inte kan förlita sig på att alla användare inom och utanför en organisation alltid 
är solidariska, måste man skydda informationssystemet från oönskat beteende. SIG 
Security (1998) skriver: ”säkerhet är till största delen en mängd tekniska lösningar till 
icke-tekniska problem”. (s.8) Därför handlar logisk säkerhet om att kunna hitta tekniska 
lösningar för att undvika missbruk av organisationens tillgångar. (SIG, 1998) 

Logisk säkerhet inriktas på att skapa ett skydd för informationen i organisationens 
system. Ett sådant skydd skall integreras på de ställen där informationen lagras och 
transporteras. (SIG Security, 1998) De tekniska lösningarna är de säkerhetsmekanismer 
som väljs för dessa skydd, alltså brandväggar, antivirusprogram och krypterings-
funktioner. Lösenordshantering är inte en säkerhetsmekanism, men ändå mycket viktig 
för att uppnå en god logisk säkerhet. Eftersom lösenordshantering omfattar även 
hantering av lösenordsfiler, kan tekniska lösningar vara till god hjälp för att skydda 
sådana filer.  

3.3.1 Brandväggar 
Organisationer och företag använder sig i allt större utsträckning av interna nätverk för 
informationshantering. De ansluter dessutom ofta nätverken till andra organisationer 
såsom till exempel leverantörer och dotterbolag via Internet. Detta ökar inte bara 
möjligheten till lättare hantering av information och användning av olika funktioner, 
utan medför också ökade risker för ovälkomna intrång av olika slag. De applikationer 
och protokoll som används är inte utvecklade med tanke på säkerhet, utan måste i 
efterhand skyddas för att säkra informationshanteringen och de enheter som finns på det 
interna nätet. Genom att implementera en brandvägg mellan det interna och externa 
näten finns det möjligheter att styra vilka funktioner som ska vara åtkomliga. (SIG, 
1998)  

År 1995 definierade Marcus Ranum i The Internet Firewalls FAQ en brandvägg som ett 
system eller grupp av system som upprätthåller en accesskontrollspolicy mellan två 
nätverk. Hur detta ska genomföras finns det delade meningar om, men i princip, kan en 
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brandvägg ses som ett par av mekanismer: en som finns för att blockera trafik och den 
andra som tillåter trafik. Marcus Ranum menar vidare att det viktigaste att veta om 
brandväggar är att de implementerar en accesskontrollpolicy. Om man helt enkelt 
tillåter en person eller en produkt konfigurera en brandvägg baserad på vad den anser att 
brandväggen ska utföra, skapas en helhet av organisationens policy. (SIG, 1998) 

Det finns även protokoll som inte är lämpliga för filtrering, till exempel NFS. Därför 
kräver brandväggar att systemadministratör har omfattande kunskaper om data-
kommunikation och brandväggskonfiguration. Det finns i huvudsak två typer av brand-
väggar, paketfiltrerande och proxyserver. (Ohlsson, 2003) Dessa två typer kan sedan 
förekomma i form av både program- och maskinvara, här kommer dock enbart de två 
typerna behandlas och inte deras olika former. Nedan görs en generell beskrivning av 
tekniken bakom de två huvudtyperna. 

3.3.1.1 Paketfiltrerande brandväggar 
När behovet av brandväggar uppstod blev paketfiltrerande brandväggar den första 
framtagna lösningen. Tankegången med paketfiltrering var att stoppa otillåten trafik. 
(Metrović, 2002) Grunden för denna teknik handlar om att sätta regler baserade på 
kombinationen av avsändarens och mottagarens adresser samt de protokoll som är 
tillåtna respektive otillåtna.  

Paketfiltrering som återfinns i routrar är den mest använda typen av brandväggar och är 
enkel att implementera. Trafikregler upprättas i filtreringslistor beroende på hur paketen 
skall hanteras. Villkor kan sättas så att paket antingen släpps igenom eller kastas bort, 
med eller utan att meddela avsändaren. (URL1) 

Paketfiltrerande brandväggar gör det möjligt att skydda hela nätverket i en punkt, men 
det kan vara komplicerat att konfigurera regler för filtrering, eftersom det är svårt att 
testa om de är korrekta. (URL1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 3.1 Paketfiltrerande brandvägg. (Metrović, 2002) omgjord. 
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3.3.1.2 Proxyserver 
En proxyserver arbetar till skillnad från paketfiltrerande brandväggar på applikations-
nivå. Proxyservern fungerar som ett ombud mellan klienten och servern som tillhanda-
håller de tjänster som skall utnyttjas (Hevald & Ohlsson, 2000). I brandväggen upprättas 
regler som styr vilken trafik som får passera genom brandväggen. (URL12) Många 
proxyservrar för webbtrafik använder sig av cachefunktioner, en teknik utvecklad för 
mellanlagring av webbplatser som används ofta, vilket går snabbare än att hämta 
webbplatsen direkt från Internet. (Metrović, 2002) Vid en uppkoppling till ett externt 
nät skickas en anslutningsbegäran från klienten till proxyn som kontrollerar URL, och 
upprättar en anslutning till den begärda webbplatsen om reglerna tillåter. Därefter tar 
proxyn emot svaret från webbplatsen, kontrollerar informationen och vidarebefordrar 
svaret till klienten på det interna nätet. Exempel på protokoll som kan filtreras på 
applikationsnivå är FTP, HTTP och SMTP. (Perkins & Strebe, 2002) Eftersom all 
kommunikation sker via proxyservern krävs kraftfullare hårdvara än med paket-
filtrerande brandväggar. (Hevald & Ohlsson, 2000) 

 

3.3.2 Antivirusprogram 
Ett bra virusskydd i nätverket är lika viktigt som en brandvägg. För system-
administratören gäller att hitta den bästa lösningen för de problem som virus kan orsaka, 
då dagens hackare är mycket uppfinningsrika. Eftersom marknaden erbjuder ett stort 
antal antivirusprogram, bör ett program utvärderas innan inköp skall ske. I 
utvärderingen skall hänsyn tas till bland annat operativsystemet och applikationerna 
som är installerade på servrar och arbetsstationer, samt hur snabbt en tillverkare kan 
erbjuda säkerhetsuppdateringar för nya virus. (Metrović, 2002)  

När systemadministratören hittat en produkt som uppfyller alla önskade krav, måste det 
utarbetas rutiner för underhåll av programmet och hantering av upptäckta virus. 
(Metrović, 2002)  

3.3.3 Lösenordshantering 
Lösenord anses vara det första skyddet av säkerhet man bör titta på. Att kunna hantera 
lösenord effektivt kan betraktas som att skapa ett fundament för hela säkerhetsarbetet. 
En dålig lösenordshantering bedöms vara likvärdigt med att inte använda sig av något 



 Säkerhetsarkitektur för ökat säkerhetsmedvetande  

 

- 8 - 

lösenord alls, eftersom det då finns möjlighet för attackerare att lättare komma över 
lösenorden. Valet av lösenord är av stor vikt för systemets säkerhet. (Metrović, 2002) 

Vid skapande av lösenord bör man ta ställning till lösenordslängd och komplexitet. Ett 
bra lösenord minskar risken för ordboksattacker och ger ett bra skydd mot system-
angrepp. En ordboksattack innebär att lösenordet söks med hjälp av ordlistor. Lösen-
ordet bedöms vara bra om dess längd är minst sju tecken, samt består av både stora och 
små bokstäver, siffror och andra tecken. Lösenordet skall inte vara identifierbart med 
användaren, till exempel familjemedlemmars namn, fordons registreringsnummer eller 
personnummer med mera. Som systemadministratör bör man informera användarna om 
vilka regler som gäller för lösenordshantering. Alla användare måste vara medvetna om 
att hålla sina lösenord hemliga och aldrig skriva ner dem i närheten av sina arbets-
stationer. För att öka säkerheten vid inloggning bör man byta lösenord ibland och 
lösenordet skall kunna skrivas snabbt. Det sistnämnda gäller för att undvika ”shoulder 
surfning”, då en attackerare kan komma åt lösenordet genom att titta över axeln på 
någon som har tillgång till systemet. De lösenord som är lagrade digitalt bör skyddas av 
systemadministratören med hjälp av accesskontroll och kryptering. Lösenordsfilen bör 
ha endast administrativ åtkomst. (Metrović, 2002) 

3.3.4 Kryptering och dekryptering 
I alla tider har människan önskat att kunna skydda sina meddelande för utomstående. 
För att omvandla meddelandena till oläsbar text krypterades dessa med hjälp av olika 
chiffer. I dagens samhälle används kryptering för att skydda användarna från bland 
annat förfalskning och avlyssning. Detta avsnitt beskriver krypteringen med inriktning 
mot nätverk. 

I samband med nätverk används kryptering för att säkra kommunikation, fillagring och 
lösenord, samt för att kunna autentisera användare. Att frambringa kommunikations-
skydd mellan användare och även mellan nätverksenheter är ett av de vanligaste 
användningsområdena för kryptering. Exempelviss kan kryptering och dekryptering 
används vid e-postöverföring, då man vill skydda meddelande som skall sändas över ett 
osäkert medium. Som tidigare sagt finns kryptering inte bara för att säkra kom-
munikation, utan även för att kunna skydda lagrad information. I Windows och de flesta 
versioner av UNIX finns det möjlighet att använda sig av krypterade filsystem. (Perkins 
& Strebe, 2002) Till exempel Windows 2000 har en inbyggd krypteringsfunktion som 
datoranvändaren kan utnyttja för både kryptering och dekryptering av filer (Metrović, 
2002). Krypteringen används till och med av de flesta operativsystem för att skydda 
användarnamn och lösenord innan de skickas för autentisering. Det görs för att skydda 
dessa mot avlyssning. För att säkra elektroniska transaktioner används digitala 
signaturer och certifikat, som möjliggör att utföra kontroll av meddelandets äkthet. I 
detta fall används kryptering för att kunna fastställa användarens identitet. (Perkins & 
Strebe, 2002) 
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3.3.4.1 Virtual Private Network 
VPN är en teknik som bland annat används för att öka säkerheten vid dataöverföring via 
Internet genom att skapa ett virtuellt privat nätverk med hjälp av kryptering. VPN kan 
användas i brandväggar för att skapa krypterade tunnlar, vilket möjliggör en säker 
anslutning mellan två organisationers nätverk vilka är placerade på olika fysiska platser. 
Med hjälp av tekniken kan även en säker förbindelse skapas mellan en organisationens 
nätverk och en privat användare, vilket kan underlätta för anställda att utföra arbete på 
distans. (Metrović, 2002) 

 

Vid en VPN-förbindelse överförs datapaket med hjälp av inkapsling, autentisering, 
kryptering och ursprungspaketens namn och adresser. Med hjälp av inkapslingen, 
kapslas datapaket in i ett tunnlingsprotokoll och överförs genom tunneln, så att inne-
hållet inte förändras. Autentiseringsfunktionen används för verifiering av användare. 
Data krypteras med hjälp av de kända krypteringsalgoritmerna DES (Data Encryption 
Standard), 3DES (Triple DES), RSA (Rivest, Shamir and Adleman) och RC4 (Rivest 
Cipher 4). Ursprungspaketets namn och adresser används för att få en transparent 
anslutning mellan klienter och organisationers nätverk. (Metrović, 2002)  

VPN använder sig av tunnlingsprotokollen PPTP (Point-to Point Tunneling Protocol) 
och L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), samt Internetprotokollet IPSec (Internet 
Protocol Security). PPTP och L2TP beskrivs inte vidare då dessa enbart klarar enskilda 
tunnlar, samt enbart krypterar trafiken inne i tunneln. IPSec används bland annat för att 
öka säkerheten i krypterade tunnlar, då den klarar flera tunnlar samtidigt och dessutom 
krypterar hela vägen genom ett nätverk och inte bara inne i tunneln. (Metrović, 2002) 

IPSec används för att säkra nätverkstrafik och är inbyggt i Windows 2000 samt 
implementeras automatiskt vid installation av operativsystemet. Men för att kunna 
använda IPSec måste det aktiveras. Konfigureringen sker med hjälp av gruppolicy, där 
en uppsättning regler för in- och utgående IP-paket sätts. Då IP-paketet stöter på sådana 
regler packas det om till ett IPSec-paket. Till skillnad från IP-paket, erbjuder IPSec-
paket en säker överföring med AH (Autentication Header) och ESP (Encapsulating 
Security Protocol). AH behandlar digital signering, medan ESP används för att skydda 
paketinnehåll med hjälp av kryptering. I Windows 2000 hanterar IPSec krypterings-
algoritmerna DES och 3DES, samt hashfunktionerna SHA-1 (Secure Hash Algorithm-1) 
och MD5 (Message Digest 5). (Metrović, 2002) 
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DES krypterar block som består av 64-bitar med hjälp av en 56-bitars krypterings-
nyckel. Med den snabba utvecklingen av dagens krypto anses en fast 56-bitars nyckel-
längd vara för liten för en säker kryptering. Därför har man tagit fram krypterings-
algoritmen 3DES, där man kan få en nyckellängd på 112-bitar eller 168-bitar. Tekniken 
bakom 3DES bygger på att DES-krypteringen utförs flera gånger med olika krypterings-
nycklar. MD5 är en envägs hashfunktion som skapar en kontrollsumma på 128-bitar för 
att till exempel signera meddelanden. SHA-1 tar fram ett 160-bitars hashvärde, vilket 
gör algoritmen starkare mot olika attacker, till exempel ordboksattacker. SHA-1 är 
användbar bland annat för säker lagring av lösenord.1 

3.4 Säkerhetsarkitektur 
Definitionen av säkerhetsarkitektur är enlig SIG Security (1998) ”… en övergripande 
säkerhetsrelaterad beskrivning av ett systems struktur som anger hur denna uppfyller 
våra säkerhetskrav”. (s.27) Framtagandet av en säkerhetsarkitektur är resultatet av ett 
målmedvetet säkerhetsarbete i en organisation, vilket är baserat på riskanalys, säkerhets-
policy och säkerhetsplan. En riskanalys inleder hela säkerhetsarbetet. Den utförs till 
exempel för att klargöra organisationens tillgångar, hitta eventuella hot och svagheter, 
samt skapa ett beslutsunderlag för det framtida säkerhetsarbetet. Riskanalysen mynnar 
ut i ett säkerhetsarbete som inriktas på organisationens mål och säkerhetskrav angående 
informations- och resurshantering, med andra ord en säkerhetspolicy. Vidare fortsätts 
säkerhetsarbetet med att skapa en säkerhetsplan, vilken fastställer hur policyn skall 
genomföras. (SIG Security, 1998)  

 

                                                 

1 Beskrivning av algoritmerna sammanfaller delvis med texten i rapporten De vanligaste krypton, 
inlämningsuppgift i Data- och systemsäkerhet vid HTU, av Regina Svenjeby.  

 

Figur 3.4 Säkerhetsarbete, steg för steg. (SIG Security, 1998) omgjord. 
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SIG Security (1998) skriver: ”Man ska alltså se säkerhetsarkitekturen som den tekniska 
implementeringen av målsättning och policy såsom de beskrivs i säkerhetsplanen.” 
(s.27) Grundtanken med en säkerhetsarkitektur är att utse produkter som uppfyller 
kraven på önskad säkerhet, med hänsyn till systemets uppbyggande. En välfungerande 
säkerhetsarkitektur möjliggör reducering av säkerhetsbrister. (SIG Security, 1998) 

3.4.1 Riskanalys 
En riskanalys som är en del av sårbarhetsanalysen fungerar som utgångspunkt för en 
organisations säkerhetsarbete. Resultatet av analysen skall ligga som beslutsunderlag för 
det vidare säkerhetsarbetet. Riskanalysen skall vara till hjälp för att fastställa organisa-
tionens säkerhetspolicy. Genomförandet av en riskanalys kan ge flera positiva effekter, 
till exempel ökas säkerhetsmedvetandet genom att analysen klart beskriver identifierade 
hot och svagheter i organisationen. (SIG Security, 1998) 

Identifiering av tillgångar är det första som skall göras. Tillgångarna klargörs genom att 
beskriva de enheter och den nätverksutrustning som finns i nätverket, samt hur de är 
placerade. För att få en uppfattning om hur nätverket skall skyddas, skall arbetet 
fortskrida med identifiering och analys av eventuella hot och svagheter. Hela hotbilden 
består av både fysiska, logiska samt mänskliga/organisatoriska hot. Eftersom de 
mänskliga/organisatoriska hoten kan finnas i hela nätverket, kan undersökningen 
koncentreras på det fysiska och det logiska nätverket. 

3.4.1.1 Fysiskt nätverk 
Efter klarläggning av tillgångar och dess placering görs en utredning av hur tillgångarna 
är skyddade mot oönskade händelser, till exempel brand eller stöld. Den typen av analys 
är ganska lätt att genomföra, eftersom det i stort sätt handlar om att undersöka de lokaler 
där nätverksenheterna är placerade. Vid undersökningen tittar man även på till exempel 
om lokalerna har dörrar med lås och bleck, brand- och inbrottslarm samt eventuellt har 
galler för fönster. Det sistnämnda är aktuellt om man lätt kan ta sig in i lokalen utifrån.  

Nedan i form av en punktlista, beskrivs vilka eventuella fysiska hot och svagheter som 
kan förekomma: 

 Obehöriga har möjlighet att komma åt nätverksutrustning. 
 Åtkomst till servrarna av obehörig personal. 
 Avsaknad av UPS på servrarna. 
 Avsaknad av brand- och inbrottslarm. 
 Avsaknad av backup eller förvaring av backup på samma fysiska plats. 
 Avsaknad av extrautrustning. 

3.4.1.2 Logiskt nätverk 
Till skillnaden från fysisk säkerhet omfattar den logiska säkerheten som tidigare nämnts 
tekniska lösningar till icke tekniska problem. För att hitta de tekniska lösningarna bör en 
analys av de logiska hot och svagheter som finns i nätverket genomföras. Analysen kan 
omfatta till exempel servrar, brandväggar och antivirusprogram, samt kontroll av 
autentisering och kryptering.  
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Vid analys av servrar granskas protokoll och portar för de installerade tjänsterna. När 
det gäller brandväggar och antivirusprogram tittar man bland annat på konfigurationen 
och om de är lämpliga för nätverksarkitekturen. Då man analyserar kryptering och 
autentisering, kan det handla om lösenordslängd och dess komplexitet, samt om det 
finns tillgång till krypteringsfunktioner för att säkra kommunikation och skydda viktig 
information som kan finnas i till exempel lösenordsfiler.  

Innan identifiering och analys av det logiska nätverket kan utföras bör man känna till 
vilka hot och svagheter som kan förekomma. Nedan beskrivs några hot mot nätverket: 

Virus 
Virusangrepp är ett av de vanligaste hoten mot nätverk. Datavirus är en programkod 
som kan infektera datorn genom att kopieras i ett program. När programmet senare 
exekveras kommer viruset att vara aktivt. Faran med detta är att viruset till exempel kan 
modifiera data, ta bort systemfiler eller angripa andra program. (Metrović, 2002) 

Maskar 
Maskar är en form av virus som är självständiga program. Till skillnad från virus 
förändrar maskar inte filer eller program på en dator. De använder sig inte av en fil för 
sin exekvering, utan gör kopior av sig själv. Efter många förökningar kan masken slå ut 
en dator eller ett helt nätverk. (Metrović, 2002) 

Trojaner 
En trojan är ett program som kan ta reda på en användares lösenord och på så sätt hjälpa 
angriparen komma åt systemet. Programmet gömmer sig i ett annat program på en dator 
och aktiveras vid inloggning av användaren. (Metrović, 2002) 

Bakdörrar 
Bakdörrar är hemliga säkerhetshål i ett system. Hålen kan skapas medvetet av program-
merare för till exempel att hålla koll på funktionaliteten i sålda system, eller skapas av 
en angripare för att kunna komma åt systemet längre fram i tiden. I båda fallen kan en 
bakdörr utnyttjas av angripare. (Metrović, 2002) 

Eftersom attacker också är hot mot organisationers nätverk och de inte tillhör ovanlig-
heterna, är det viktigt för systemadministratörer att känna till hur attacker genomförs 
och vem som utför dessa. Attackerarna delas in i två grupper, insiders och outsiders. 
När det talas om insiders menas personer som har tillgång till en organisations resurser, 
med andra ord sagt de interna användarna. Medan outsiders är personer som varken har 
tillgång till resurserna eller någon slags anknytning till organisationen, och försöker ta 
sig in i systemet genom olika attacker. I många år var angrepp från insidan fyra gånger 
större än angreppen från utsidan. Men med tiden har attackerna från outsiders ökat och 
det ser ut som de snart överträffar angreppen från insiders. (SIG, 1998) Därför är det 
viktigt att systemadministratörer är väl insatta i hur olika attacker kan utföras, och 
därigenom i god tid kunna skydda organisationens system.  

Nedan finns en informationstabell som beskriver de vanligaste typerna av attacker, samt 
vad som kan göras för att förhindra sådana attacker. 
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Benämning Risk Att förhindra attack 

IP-spoofing Attackerare förfalskar 
avsändarens IP-adress vid 
TCP/UDP kommunikationen 
(SIG, 1998). 

Användning av anti-spoofing 
filter i router. Det innebär att en 
router konfigureras så att IP-
adresser som tillhör datorer på 
utsidan, inte kan utge sig för att 
finnas bland organisationens 
interna adresser. Denna lösning 
fungerar inte i alla 
nätverksarkitekturer. (SIG, 1998) 

Denial of service 
(DoS) 

DoS är ett samlingsnamn på 
attacker som attackerare 
använder för att kunna krascha 
nätverksutrustning som till 
exempel webbservrar eller 
routrar. Detta kan göras genom 
att attackeraren bland annat 
upprepar Telnet-anslutningar 
eller förfalskar UDP-paket. 
(Metrović, 2002) 

Det finns flertal olika DoS- 
attacker, där Ping of Death och 
SYN-översvämningar är några 
av dem. (Perkins & Strebe, 
2002) 

Ping of Death: Attackerare 
skapar defekta ICMP-paket med 
en paketstorlek som överstiger 
den tillåtna maximala storleken. 
Det kan orsaka krasch av 
TCP/IP-implementationen. 
(Perkins & Strebe, 2002) 

SYN-översvämningar: I denna 
attack skickas endast SYN-
meddelanden till en server. Det 
orsakar att SYN-bufferten fylls 
och att servern inte kan svara på 
flera anrop. (Perkins & Strebe, 
2002) 

Ping of Death: Upprätta regler i 
brandvägg om att ICMP-protokoll 
är otillåtna. (Perkins & Strebe, 
2002) 
De flesta av dagens brandväggar 
filtrerar automatiskt bort sådana 
attacker. (Perkins & Strebe, 2002) 

SYN-översvämningar: Det enda 
sättet att förhindra attacken är att 
ha en bra brandvägg som känner 
av att många anslutningsförsök 
görs från en och samma adress, 
samt kan filtrera bort sådana 
anslutningar. (Perkins & Strebe, 
2002) 

 

Tabell 3.1 Beskrivning av attacker.  
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Benämning Risk Att förhindra attack 

Source-routing 

 

 

 

Med source-routingsfunktionen 
kunde avsändaren själv välja IP-
paketens väg, vilket normalt 
annars bestäms av routrar. 
Attackerare kan utnyttja detta 
och styra avsändarens IP-paket 
till en annan destination. (SIG, 
1998) 

Eftersom source-routing idag inte 
uppfyller någon funktion bör 
paketfiltrering användas i de 
routrar som befinner sig mellan 
interna och externa nät. De skall 
inte tillåta paket som har en 
aktiverad sourse-routingfunktion. 
(SIG, 1998) 

ARP-attacker 

 

När IP-adressen är känd kan för-
frågan om en dators Ethernet-
adress skickas över ett LAN med 
hjälp av ARP-protokoll. 
Attackerare utnyttjar protokollet 
genom att besvara förfrågningen 
med ett falskt svar, och 
därigenom själv kunna ta emot 
skickade paket. (SIG, 1998) 

Med modemanslutning eller vid 
hyrd WAN-förbindelse, finns 
inget behov av ARP-protokoll-
användning (SIG, 1998). 

Desinformations-
attacker 

 

Denna typ av attacker används 
av attackerare för att placera fel-
aktig information. (Perkins & 
Strebe, 2002) 

Intrång i DNS-cache: 
Attackerare skickar förfalskad 
information till DNS-servrar 
med IP-adresser som hänvisar 
användarna till attackerarens 
dator. (Perkins & Strebe, 2002) 

Förfalskad e-post: Attackerare 
konfigurerar e-postklienter med 
felaktig data, som ger möjlighet 
att framkalla förfalskad e-post 
till en organisations interna 
klienter. Genom detta kan en 
attackerare till exempel skicka en 
trojan, som installerar sig på 
klientens dator, eller lura klien-
ten att skicka tillbaka nyttig 
information eftersom klienten 
tror att e-posten kom från någon 
han känner. (Perkins & Strebe, 
2002) 

Intrång i DNS-cache: Ingående 
DNS-uppdateringar i brandväggen 
filtreras bort. (Perkins & Strebe, 
2002) 

Förfalskad e-post: Bästa 
lösningen för att förhindra denna 
attack är att vara medveten om 
den. Men även användning av 
krypteringen för signering av e-
post från interna användare är ett 
bra sätt att skydda sig, då kan 
osignerad e-post tolkas som 
tvivelaktig.(Perkins & Strebe, 
2002) 
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När man tittar på det logiska nätverket bör man även tänka på de svagheter som kan 
uppstå vid implementering av nätverksprotokoll. Vid en felaktig implementering kan 
vissa protokoll ge en otillåten öppning till intrång. Nedan beskrivs vanliga protokoll och 
logiska portar som kan påverka säkerheten i nätverk, samt deras kända svagheter och 
vilka åtgärder som kan utföras. 

Chargen (19) – Teckengenerator, bör endast vara påslagen vid testning av maskinen. 
Svaghet:  Möjliggör IP-spoofing. 
Åtgärd:  I Windows, kontrollera i kontrollpanelen att Simple TCP Services är 

disabled.(URL2) 
 
Discard (9) – Protokoll, installerad endast i syfte att utföra tester. 
Svaghet: Kan förvilla Ascend routrar genom att sända speciellt formaterade TCP-

paket. 
Åtgärd: Porten bör stängas om discard inte används. (URL2) 
 
DNS (53) – Översätter domänadresser till IP-adresser. 
Svaghet:  DNS-server är ett mål för en attackerare. 
Åtgärd:  DNS-server bör skyddas med DNS-proxytjänst, samt inte tillåta zonöver-

föringar. (Perkins & Strebe, 2002) 
 
ECHO (7) – Returnerar tillbaka vad klienten sänt till den. 
Svaghet:  Kan utnyttjas av attackerare för Ping-of-Death attacker och IP-spoofing. 
Åtgärd: Porten bör stängas om inte echo används. (URL2) 
  
FTP (21) – Protokoll som används för filöverföring. 
Svaghet: Skickar filer, användarnamn och lösenord i klartext, möjliggör till exempel att 

attackerare kan installera trojaner. (Perkins & Strebe, 2002; URL4) 
Åtgärd: Skapa en publik FTP, skydda filer med hjälp av accesskontroll. Säkerheten 

kan också ökas genom att inte använda samma användarnamn och lösenord 
vid filöverföringen som vid inloggningen på operativsystemet. Om FTP 
används för att skicka filer mellan hemdatorer och arbetsstationer i en 
organisation, är det lämpligare att skicka filerna krypterade med e-post. För 
högsta möjliga säkerhet används SSH. 

 
HTTP (80) – Protokoll som används för text-, bild- och ljudöverföring på Internet. 
Svaghet: Kan utnyttjas av attackerare för att applicera till exempel farliga AktivX- 

kontroller eller Java-appletar på webbplatser, som kan laddas ned på 
klientdatorer. 

Åtgärd: Öka säkerheten genom att använda HTTPS. (Perkins & Strebe, 2002) 
 
IMAP (143) – Protokoll som används för att kunna ta emot e-post från server. 
Svaghet: Attackerare kan skanna systemet med syfte att granska om IMAP tjänster är 

tillgängliga, uppfatta om systemet är känsligt mot attacker, samt förbereda 
attacker i framtiden. 

Åtgärd: Öka säkerheten genom att använda IMAPS, till exempel Exchange Server 
stödjer IMAP4 över SSL. (URL2)  
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RPC Locator (135) – Användning av detta protokoll möjliggör att program i Microsoft 
Windows kan hitta nätverkstjänster som använder RPC. 
Svaghet: Kan utnyttjas för attacker. RPC Locator är ostabil och orätt data kan krascha 

Windows. 
Åtgärd: Tillåt inte någon RPC Locator-trafik genom brandväggar. (Perkins & Strebe,
 2002) 
 
HTTP-RPC-EPMAP (593) – Tillåter tjänster för RPC via HTTP (när IIS agerar som 
proxy för RPC). Möjliggörs ibland automatiskt av Exchange.(URL2) 
Svaghet:  Liknande RPC Locator, då parametrarna är lika. 
Åtgärd: Tjänsten bör stängas av eller inkommande trafik från Internet till denna port 

bör filtreras. (URL3)  
 
NetBIOS (139) – Windows fil- och skrivardelning. Protokoll som används av Microsoft 
Windows för att underlätta nätverksarbete.  
Svaghet: Anses vara en av de farligaste portarna på Internet. Om porten är öppen, kan 

vilken dator som hels med Microsoft Windows koppla upp sig på din dator 
och använda resurserna. Det möjliggör att attackerare kan kopiera, ta bort 
eller ändra dina data eller installera farliga program på din dator. 
 (URL2; URL3) 

Åtgärd: Porten bör stängas för in- och utgående trafik på det lokala nätverket. 
 
NNTP (119) – Microsoft Exchange stödjer nyhetsserver på denna port. NNTP är ett 
protokoll som används för att överföra USENET-meddelande på Internet. 
Svaghet: Attackerare skannar Internet regelbundet efter enheter som stödjer denna 

tjänst, när de söker maskiner för att kunna läsa och skriva meddelanden till
 dessa. 

Åtgärd: Istället NNTP bör NNTPS användas för att öka säkerheten. (URL2) 
 
POP3 (110) – Protokoll som används av e-postklienter för att hämta e-post från en 
postserver. Används till exempel av Outlook, Eudora, Netscape. 
Svaghet: En av attackerarnas favorittjänster för att se om systemet är mottagligt för 

attacker eller för att förbereda framtida attacker. 
Åtgärd:  För att öka säkerheten bör POPS användas. (URL2) 
 
SMTP (25) – Protokoll som används för att överföra e-postmeddelanden. 
Svaghet: Felaktig konfigurering kan påverka nätverket negativt, kan även krascha 

e-postserver. Möjliggör spam- och floodingattacker. 
Åtgärd: Virusskydd som filtrerar e-post bör installeras på server. Konfigureringen bör 

göras av personal med goda kunskaper om nätverket. (Perkins & Strebe,
 2002) 

 
SNMP (161) – Protokoll som används för fjärrstyrning av nätverksenheter som till 
exempel routrar, klienter och servrar. 
Svaghet: Kan användas av attackerare för att slå ut nätverksutrustning. 
Åtgärd: SNMP-trafik bör stängas av för trafik genom brandvägg. (Perkins & Strebe, 

2002; Metrović, 2002) 
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Sun RPC Portmapper (111) – Port för RCP-tjänster, finns mest på UNIX maskiner, 
och möjliggör samarbete mellan två maskiner att samköra program. Används även till 
att bygga nätverksapplikationer. 
Svaghet: Denna tjänst kan utnyttjas av attackerare för att söka säkerhetshål i program 

och därigenom bryta sig in i systemet. 
Åtgärd: Porten bör stängas om tjänsten inte används. Windows-maskiner kör nästan 

aldrig dessa tjänster. (Perkins & Strebe, 2002; URL2) 
 
Telnet (23) – Telnet är en plattformsoberoende tjänst som ger en maskin tillgång till en 
kommandoprompt för att logga in i en annan maskin.  
Svaghet: Datatrafik över Telnet är inte krypterad. Möjliggör för hackare att läsa 

användarnamn och lösenord i klartext. 
Åtgärd: Port 23 bör stängas om Telnet inte används. Om fjärråtkomst krävs rekom-

menderas att använda SSH eller RSH som är protokoll som uppväger brister i 
Telnet. (Perkins & Strebe, 2002; URL2) 

 
Portskanning av reserverade portar kan utföras för att få en korrekt överblick över vilka 
portar som är öppna på servrar och arbetsstationer i ett analyserat nätverk. För hjälp till 
detta finns olika verktyg för säkerhetsanalyser. Dessa verktyg genomsöker värddatorer 
efter olika sårbarheter.  

När arbetet med identifiering och analys av svagheter i det fysiska och logiska nätverket 
är klart, skall risker och skyddskostnader bedömas. I SIG Security (1998) beskrivs en 
risk som ”(sannolikheten för en oönskad händelse) x (graden av skada), där graden 
mäts i något lämpligt mått”. (s.23)  

3.4.2 Säkerhetspolicy 
En säkerhetspolicy baseras på resultatet av riskanalysen, och är det fortsatta arbetet i 
skapandet av en säkerhetsarkitektur. Resultatet från genomförandet av riskanalysen 
påverkar innehållet i organisationens säkerhetspolicy. Vilka tillgångar som skall skyd-
das och på vilket sätt, skiljer sig från en organisation till en annan och beror bland annat 
på organisationens uppbyggnad. De krav som ställs på systemanvändarna för säker 
hantering av information och resurser, skall beskrivas översiktligt i en målformulering. 
Ett sådant dokument kallas för en säkerhetspolicy. (SIG Security, 1998) 

En omsorgsfullt utarbetad säkerhetspolicy är grunden för en organisations säkerhet. En 
bra säkerhet handlar inte endast om att ta fram tekniska lösningar. ”Att sikta på tekniska 
lösningar för att skapa en god IT-säkerhet är som att börja bygga ett hus med fönster 
och dörrar först, för att därefter inse att en grund behövs.” (Metrović, 2002, s.39) En 
säkerhetspolicy skall bearbetas noggrant innan den fastställs, så att den kan tillämpas av 
både vanliga användare och administratörer. (Maiwald & Sieglein, 2002) 

En säkerhetspolicy är ett långsiktigt dokument, som endast modifieras vid förändringar 
av organisationen eller dess säkerhetskrav. Verkställandet av säkerhetspolicyn skall 
beskrivas i en säkerhetsplan. (SIG Security, 1998)  
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3.4.3 Säkerhetsplan 
Sista momentet för att nå en säkerhetsarkitektur är framtagning av en säkerhetsplan. Till 
skillnad från policyn som är ett långsiktigt dokument, är säkerhetsplanen ett levande 
dokument och bör därför uppdateras regelbundet. Genomförandet av planen fördelas 
vanligtvis på personal från olika avdelningar i organisationen, dock ligger ansvaret för 
att säkerhetsplanen verkställs och hålls aktuell, på en säkerhetschef. Detta for att se till 
att säkerhetsarbetet prioriteras och att det finns tillräckligt med resurser för genom-
förandet av arbetet. (SIG Security, 1998) 

I säkerhetsplanen skall finnas åtgärder för att minska säkerhetsriskerna, dessa bör läggas 
i prioriterande ordning, där de största säkerhetsriskerna bör ha högsta prioritet, dock kan 
annan prioritet förekomma. Det är också viktigt att ta med åtgärder i planen som 
eventuellt inte kan åtgärdas genast på grund av till exempel höga kostnader. Sådana 
åtgärder klargör att ett behov finns och att de är tillgängliga i planen för eventuell 
slutförande i framtiden, då den ekonomiska situationen i organisationen kan ha 
förändrats. När sådana åtgärder tas upp i planen, minskar risken att de blir bortglömda. 
Varje åtgärd i säkerhetsplanen skall ha en huvudansvarig, reservansvarig, samt upp-
skattad tid för arbetet. (SIG Security, 1998)  

4 Säkerhetsstudie för Trollhättans Folkhögskola 
Eftersom resultat av vårt arbete för Trollhättans Folkhögskola är sekretessbelagt, kan 
det inte publiceras offentligt, utan finns i en särskild examensrapport som är tillgänglig 
endast för examinator och Trollhättans Folkhögskola. 

Under detta avsnitt beskrivs hur vi har arbetat fram en säkerhetsarkitektur. Det praktiska 
arbetet inleddes med en riskanalys. Första steget var att lokalisera var enheterna i 
skolans nätverk var placerade (Appendix C, sekretessbelagd rapport).  

Därefter skapades frågeformulär för att få en uppfattning om hur säkerheten hanteras. 
Trollhättans Folkhögskola har tre grupper av användare: administratörer, övrig personal 
och elever. Den förstnämnda gruppen har fått ett frågeformulär om kunskaps- och 
organisatoriska ärenden samt om hur nätverket skyddas (Appendix A). Den andra 
nämnda gruppen fick frågor om deras IT-kunskaper, rättigheter, lösenordshantering 
samt säkerhetskopiering (Appendix B). Frågorna ställdes till dessa grupper eftersom de 
är fast anställda och har bra erfarenhet. Tredje gruppen har inte fått något frågeformulär 
på grund av att den är periodisk och har varierande datakunskap. Besvarade fråge-
formulär har sammanställts och bearbetats, resultatet av analysen ligger i appendix 2 
och 3 i den sekretessbelagda rapporten. 

Vidare fortlöpte arbetet med portskanning av reserverade portar för att ta reda på vilka 
portar som är öppna på servrar och arbetsstationer (Appendix F, säkerhetsbelagd 
rapport). För detta användes en 30 dagars testversion av WS-Ping ProPack, som är ett 
verktyg för säkerhetsanalyser (URL7). Anledningen till att detta program användes var 
att i boken Brandväggar 24sju anser Perkins & Strebe (2002) att: ”WS-Ping är ”bäst i 
klassen” verktyget för TCP/IP-administration.” (s.353)  
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Nästa steg i studien var identifiering och analys av hot och svagheter i det fysiska och 
logiska nätverket. Nedan redovisas gradering av sannolikhet, skada och skyddskostnad i 
riskanalysen:  

Tabell 4.1 Graderingsskala för riskanalys 

 

Man bör vara medveten om att kriterierna i skade- och skyddskostnaderna kan variera 
beroende på de olika organisatorernas ekonomiska förutsättningar.  

Det finns ingen standardmetod på hur en riskanalys utformas, här visas exempel på hur 
en analys av det fysiska nätverket kan presenteras.  

Arbetsstationer: 

Beskrivning – Arbetsrum har lås, men inte bleck. 
Svaghet – Obehöriga kan vid ett obevakat ögonblick bära med sig utrustning. 
 

Sannolikhet Liten  
Skada Medelstor 
Skyddskostnad Medelstor  

 

Serverrum: 

Beskrivning – Serverrum har lås, saknar fönstergaller. Servrarna är inte fastskruvade.  
Svaghet – Intrång i serverrum av obehöriga är möjlig.  
 

Sannolikhet Medelstor  
Skada Stor  
Skyddskostnad Medelstor  

 

Sannolikhet: Sannolikheten graderades som: Liten (1), Medelstor (2) och Stor (3). 
 
Skada: 
Liten (1)  Påverkar en liten del av arbetet i organisationen, är enkelt och billigt att 

återställa. Med denna typ av skada kan organisationen klara 
sig upp till en vecka. (Metrović, 2002) 

Medelstor (2) Påverkar en större del av arbetet, är fortfarande enkelt att återställa men 
kostar mer pengar. Med denna typ av skada kan organisationen klara sig upp till 
tre dagar. (Metrović, 2002) 

Stor (3)  Är allvarlig och påverkar hela organisationens arbete, återställningen är dyr och 
måste utföras direkt (Metrović, 2002).  

    
Skyddskostnad: 
Liten (1) Innebär kostnad för personal och eventuellt liten inköpskostnad av resurs. 
Medelstor (2) Större kostnad för personal och eventuellt inköp av kostsammare resurser. 
Stor (3) Omfattar stor kostnad för personal, underhåll och anseende samt inköp av resurs. 
 



 Säkerhetsarkitektur för ökat säkerhetsmedvetande  

 

- 20 - 

Miljömässigt: 

Beskrivning – Brand-, rök- och inbrottslarm finns i byggnaden. Servrar har inte UPS. 
Svaghet – Avsaknad av UPS kan orsaka att systemet inte avslutas på rätt sätt vid eventuellt 
strömavbrott. 
 

Sannolikhet Liten  
Skada Liten 
Skyddskostnad Stor 

 

Exempel på diagram

0

1

2

3

Serverrum Arbetsstationer Miljömässigt

Sannolikhet
Skada
Skyddskostnad

 

 

Resultatet av riskanalysen på Trollhättans Folkhögskola presenteras i appendix 5, 
sekretessbelagd rapport. 

Utifrån resultatet av riskanalysen har en säkerhetspolicy utarbetats. Säkerhetspolicyn 
beskriver övergripande målsättning, ansvar och åtagande för att uppnå målsättningen 
(Appendix H, sekretessbelagd rapport). För att förtydliga vilka åtagande som skall 
göras, har ett dokument med föreskrivna rutiner för elever, anställda och system-
ansvariga skapats (Appendix I, sekretessbelagd rapport). 

Säkerhetsarbetet på Trollhättans Folkhögskola slutfördes med framtagning av säkerhets-
plan som innehåller dagliga rutiner, åtgärder vid behov, fortlöpande åtgärder och 
engångsåtgärder (Appendix J, sekretessbelagd rapport). När vi skapade säkerhetsplanen 
valde vi att prioritera engångsåtgärder först. Då de kan vara beroende av beställningstid, 
som till exempel inköp av programvara eller ny utrustning och under väntetiden kan 
andra åtgärder utfördas. Därefter har vi tagit dagliga rutiner, fortlöpande åtgärder och 
åtgärder vid behov. 

För att göra analysen mer överskådlig kan den förtydligas med ett diagram. 

Bild 4.1 Exempel på diagram 
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Här ges ett kort exempel på vad en säkerhetsplan kan innehålla: 

Engångsåtgärder 

Åtgärd: Lösenordshantering. 

Beskrivning: Ändring av användares lösenord som är mindre än sju tecken och  
 inte består av blandade tecken.  
Ansvarig: Systemadministratör: Anders Andersson. 
Ansvarig reserv: IT-ansvarig: Ann Svensson. 
Arbetstid:  10 minuter per konto.  
Verkställande: Senast den 1 juni 2003. 
 

Dagliga rutiner 
 
Åtgärd: Kontroll av serverloggar. 

Beskrivning: Serverloggar skall dagligen granskas för full kontroll över händel-
ser som kan påverka systemet.  

Ansvarig: Systemadministratör: Anders Andersson. 
Ansvarig reserv: IT-ansvarig: Ann Svensson. 
Arbetstid: 1 timme. 
 

Fortlöpande 

Åtgärd: Kontohantering. 

Beskrivning: När en användare slutar skall användarkonto tas bort. Information 
om borttagande av konto skickas med e-post till de berörda en 
månad innan borttagning.  

Ansvarig: Systemadministratör: Anders Andersson. 
Ansvarig reserv: IT-ansvarig: Ann Svensson. 
Arbetstid:  5-10 minuter per konto. 
 

Åtgärder vid behov 

Åtgärd: Rapportering vid ovälkomna händelser. 

Beskrivning: Ovälkomna händelser skall rapporteras till säkerhetschef och  
 lämpliga åtgärder skall omedelbart utföras. 
Ansvarig: Systemadministratör: Anders Andersson. 
Ansvarig reserv: IT-ansvarig: Ann Svensson. 
Arbetstid: Tiden kan variera beroende på händelse. 
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4.1 Kommersiella brandväggar 
Som en del av examensarbetet har Trollhättans Folkhögskola givit oss i uppdrag att ta 
fram ett förslag på en lämplig brandväggslösning. Två krav som har ställts på 
brandväggen är att den kan hantera Exchange Server och styra TCP/IP-trafik.  

Vi har tittat på tre olika brandväggar: Microsoft ISA Server och Cisco PIX 515E (som 
Trollhättans Folkhögskola har fått fördelaktigt erbjudande på), samt Checkpoint 
Firewall-1 som ett alternativ till dem. 

4.1.1 Microsoft ISA Server 2000 
ISA (Internet Security and Acceleration) Server är en brandvägg speciellt anpassad för 
Windows-miljöer på grund av sina många unika administrativa finesser och 
säkerhetsmöjligheter, som inkluderar integrering för Active Directory, Windows 2000 
VPN och Exchange Server. Genom Active Directory möjliggörs brandväggsregler för 
åtkomstkontroll på användarnivå och inte enbart på enheterna i nätverket. (URL10) 
VPN- och även NAT-funktioner är inbyggda i Windows 2000 och senare Windows-
versioner, dessa konfigureras automatiskt av ISA Server (Strebe & Perkins, 2002). 
Brandväggen hanterar också VPN-tjänster som tunnlingsprotokollen PPTP och L2TP 
samt nätverksprotokollet IPSec vilken i Windows 2000 använder sig av krypterings-
algoritmerna DES, 3DES och hashfunktionerna SHA-1 och MD5 (Metrović, 2002; 
Strebe & Perkins, 2002).  

ISA Server tillhandahåller filtrering på in- och utgående HTTP-, FTP- och SMTP-trafik, 
som standard. Dessutom är den kompatibel med ett flertal antivirusprogram och 
innehållsfilter från andra tillverkare. (Strebe & Perkins, 2002)  

Säkerhetsfinesserna i Multi-layer trafikkontroll ger ett bra skydd för nätverket på 
applikationsnivå mot olika typer av attacker, som till exempel buffertöverlagring och 
maskar. ISA Server klarar även kontroll av SSL-krypterad trafik. Med hjälp av 
intrångsdetektering som är inbyggd, upptäcks och stoppas skadliga paket, samt attacker 
på nätverk- och applikationsnivå som till exempel portskanning och ”Ping-flooding”. 
Brandväggen kan dessutom agera automatiskt när ett larm uppstår. ISA Server 2000 
finns för medelstora företag med 10-100 användare och stora företag med över tusen 
användare. ISA Server är enkel att administrera och konfigurera samtidigt som den är 
transparent och tillgänglig för användarna. Eftersom ISA Server är en proxyserver och 
använder cachefunktioner försämras inte bandbredden, utan svarstider från webbplatser 
blir betydligt kortare. (URL10) 

4.1.2 Cisco PIX 515E  
Cisco PIX (Private Internet Exchange) är en brandvägg som består av en enhet med eget 
operativsystem (Strebe & Perkins, 2002). PIX kan användas alltifrån en hemanvändare 
till stora företag med över tusen användare. Den brandvägg som passar ett medelstort 
företag är Cisco PIX515, som integrerar säkerhetstjänster för protokoll- och 
applikationsfiltrering, VPN, intrångsskydd och multimediasäkerhet. Tekniken som 
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används undersöker paketströmmar på transport-, sessions-, presentations- och 
applikationslagren i OSI-modellen, genom granskningsmotorer som är specialiserade på 
de flesta applikationer som används idag. Administratörer kan också lätt skapa en 
säkerhetspolicy för brandväggstrafik genom att använda anpassningsbara accessmetoder 
och över 100 fördefinierade applikationer, tjänster och protokoll som Cisco PIX 
tillhandahåller. (URL8) 

Organisationer och företag kan också erbjudas säker utökning till exempel av det lokala 
nätverket till en filials eller en affärspartners lokala nätverk, samt elektronisk handel 
med hjälp av VPN. Denna använder sig av IPSec som möjliggör kommunikation genom 
en säker tunnel över Internet. (URL8; URL9) Cisco PIX tillhandahåller också data-
kryptering genom användning av DES, 3DES eller AES (Advanced Encryption 
Standard). (URL8) 

Genom flertalet avancerade inbyggda intrångsskyddsfunktioner såsom exempelvis 
DNSGuard, MailGuard och IPVerify som söker, blockerar och larmar administratören i 
realtid, kan organisationen skyddas från många typer av attacker. (URL8)  

4.1.3 Checkpoint Firewall-1 
Förutom proxyservrar och paketfiltrerande brandväggar finns det även brandväggar som 
använder sig av både proxy- och paketfiltreringsfunktioner. Sådana brandväggar kallas 
för tillståndsstyrda inspektionsfilter. En av de mest kända brandväggarna som tillhör till 
denna grupp är Checkpoint Firewall-1. (Strebe & Perkins, 2002) 

Brandväggen innehåller NAT (Network Adress Translation) och tillhandahåller en rad 
olika säkerhetsfilter. Den senaste versionen av Firewall-1 som antingen ingår i 
Checkpoints NG Enterprise Suite eller kan köpas som en separat produkt, har utvecklats 
för att öka säkerheten i paketfiltrerande brandväggar utan att behöva använda en 
traditionell proxyserver. (Strebe & Perkins, 2002) 

Som tidigare nämnds är tillståndstyrda inspektionsfilter en variant mellan en proxy-
server och en enkel paketfiltrerande brandvägg, men tillhör mer de paketfiltrerande 
brandväggarna, då den inte tittar på själva innehållet i de olika paketen. Firewall-1 är 
uppbyggd för att delvis lösa sådana problem genom att filtrera HTTP-, FTP- och 
SMTP-trafiken. Brandväggen innehållsfiltrerar endast paket från de tre ovannämnda 
protokollen, men har stöd för många fler. Brandväggens säkerhetsfilter kan blockera 
Java och avlägsna bilagor i e-post. För att förhindra buffertöversvämning fungerar 
Firewall-1 som en proxyserver, då e-posten lagras på brandväggens egen hårddisk och 
eftersänds med hjälp av en fristående tjänst. (Strebe & Perkins, 2002) 

Firewall-1 stödjer VPN-1, vilken använder sig av DES-, 3DES- och AES-krypterings-
algoritmerna med IPSec. VPN-1 finns inte implementerad i brandväggen utan är en 
tilläggskomponent som kan köpas till en extra kostnad. (Strebe & Perkins, 2002) 

I Firewall-1 finns inbyggt stöd för bland annat proxy-autentisering, LDAP-integrering, 
URL-blockering, realtidsövervakning, delad DNS och proxy för SQL, samt skydd mot 
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SYN-attacker. Brandväggen stödjer även sökning av virus och automatisk spoofing-
blockering. (Strebe & Perkins, 2002) 

Firewall-1 har en mycket bra dokumentation, som i hög grad underlättar installationen, 
men det förutsätts att installatören har goda kunskaper om TCP/IP och operativsystemet 
den skall installeras på. (Strebe & Perkins, 2002) 

Firewall-1 finns i versioner från medelstora företag till större organisationer. (Strebe & 
Perkins, 2002) 

4.2 Teoretisk utvärdering 
Den tekniska biten av examensarbetet var inriktat mot att ta fram ett förslag på en 
brandvägg som är anpassad för Trollhättans Folkhögskola och uppfyller deras krav på 
säkerhet. I undersökningen har tagits hänsyn bland annat till operativsystem, Microsoft 
Exchange Server, brandväggens säkerhetsfinesser samt inköps- och supportkostnader.  

Trots att det framkommit att Checkpoint Firewall-1 har en stark säkerhet och anses vara 
en av de bästa brandväggarna, har vi uteslutit den på grund av dess höga kostnader. 
Inköpskostnaden beräknas i dagsläget till cirka 36 000 kronor, eftersom brandväggen 
säljs för runt 3000 kronor per 5-användarmoduler. Telefonsupportkostnaden är cirka 
4000 kronor per händelse och har ingen garanti på problemlösning. Även VPN måste 
köpas till, för en extra kostnad, eftersom den inte är implementerad i brandväggen från 
början. (Perkins & Strebe, 2002) 

Vid jämförelsen av ISA Server och PIX 515E har vi konstaterat att båda har sina för- 
och nackdelar. ISA Server är specifikt byggd för Windows operativsystem och 
installeras på en egen dator med Windows 2000 Server eller senare version. Fördelarna 
är att den är anpassad till Microsoft Exchange Server, samt inkluderar integrering av 
Active Directory som möjliggör åtkomstkontroll på användarnivå. (Privat 
kommunikation, 2003) Som tidigare nämnts konfigurerar ISA Server automatiskt VPN- 
och NAT-funktionerna som finns inbyggda i Windows 2000. Eftersom ISA Server är en 
proxyserver, försämras inte bandbredden. Till nackdelarna hör att ISA Server bygger till 
stor del på de säkerhetsmekanismer som finns i Windows, skulle fel uppstå i Windows 
operativsystem är det stor risk att även brandväggen påverkas. Den version av ISA 
Server som är anpassad för mindre organisationer är Standard Edition. Inköpspriset 
beräknas i dagsläget till cirka 15 000 kronor, men priserna kan variera om en 
organisation har ett licensavtal med Microsoft. Gratis support ingår inte i avtalet utan 
kostar cirka 2500 kronor per samtal, dock erbjöds ett kostnadsfritt samtal under de 
första 90 dagarna efter inköpet. (Perkins & Strebe, 2002)  

Till skillnad från ISA Server är PIX 515E en brandvägg som består av en enhet med 
eget operativsystem. En fördelar med denna typ av brandvägg är att den är enkel att 
installera, samt lätt att underhålla eftersom man vanligtvis endast behöver uppdatera 
minneskretsen. (Perkins & Strebe, 2002) En annan fördel med eget operativsystem är att 
mängden elakartad kod, exempelvis trojaner och maskar minskar. (Ohlsson, 2003) 
Förutom konfigurationsfiler och kommandogränssnitt som kräver en viss kunskap har 
PIX 515E även webbläsaregränssnitt som gör administrationen enklare. (URL15; 
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URL16) En liten nackdel kan vara att PIX 515E inte filtrerar innehåll i paket, eftersom 
den tillhör de paketfiltrerande brandväggarna. Vill man ha även denna säkerhet skall 
den kompletteras med en proxyserver. (Perkins & Strebe, 2002) 

Dagens pris för PIX 515E är ungefär 36 000 kronor (URL15). Supporten är kostnadsfri 
inom de första tre månaderna (URL16).  

Trollhättans Folkhögskola har fått bra priserbjudande på både Microsoft ISA Server och 
Cisco PIX 515E. I inköpspriset för Microsoft ISA Server ingår endast programvara, 
ändå blir det totala anskaffningspriset för brandväggen inklusive hårdvara något lägre 
än för Cisco PIX 515E.  

4.3 Resultat av teoretisk utvärdering 
Vi rekommenderar PIX 515E, då den uppfyller de krav Trollhättans Folkhögskola 
ställer på en brandvägg. Vilket bland annat är att kunna reglera TCP/IP-trafik samt att 
brandväggen skall kunna hantera Microsoft Exchange Server. Ett starkt argument för 
PIX 515E är att återförsäljaren erbjuder gratis telefonsupport när det gäller enkla frågor 
så länge Trollhättans Folkhögskola har samma Internetleverantör, och dessutom hjälp 
på plats för en kostnad av 790 kr per timme. Installation och grundkonfiguration ingår 
också i köpet. Ett argument mot Microsoft ISA Server är att de eventuella problem som 
kan uppstå i det Windows operativsystem som ISA Server är implementerad på, även 
kan påverka brandväggens funktionalitet. 

4.4 Avvikelser 
Trots att fördjupning i VPN varit en avgränsning, har vi tagit fram en lite mera 
omfattande beskrivning av denna teknik på grund av att vi insåg vikten av teknikens 
möjligheter. Vi har även tagit fram en kort beskrivning av IPSec, ett protokoll som VPN 
kan använda för att öka säkerheten i hög grad. I rapporten finns också en kortfattad 
översikt av flera algoritmer som IPSec använder vid kryptering av datapaket. 

Vi avgränsade oss även från säkerhetsanalys av operativsystem, men vid genomförandet 
av riskanalysen på Trollhättans Folkhögskola upptäckte vi att flera arbetsstationer 
använder sig av operativsystem som måste bytas ut. Byte av dessa har angivits i 
säkerhetsplanen. 

En tidsplanering som upprättats i början av examensarbetet, har följts. Trots att några 
arbetsmoment förflyttades tidsmässigt, har det inte påverkat arbetets slutdatum.  

5 Slutsats 
När vi inledde examensarbetet var vi medvetna om att data- och systemsäkerhet är en 
viktig del av en organisations IT-verksamhet, och i stora drag kände vi även till hur en 
säkerhetsarkitektur utarbetas. Under arbetets gång har vi insett att det inte är tillräckligt 
att öka säkerhetsmedvetandet enbart hos IT-personal, utan också vikten av att förankra 
säkerhetsarbetet hos organisationsledning och användare. Trots att säkerhetsarbetet 
baseras på tre huvudmoment, kan varje moment genomföras på olika sätt beroende på 
organisations struktur, säkerhetskrav och ekonomiska möjligheter. Vi kom fram till att 
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en god säkerhet inte enbart handlar om fysiskt skydd av tillgångar och tekniska 
lösningar utan också bland annat om rutiner, utbildning och upplysning om användarnas 
rättigheter och skyldigheter. Ett säkerhetsarbete avslutas inte i och med implemen-
teringen av säkerhetsarkitekturen, utan måste även i fortsättningen fortlöpa kontinuerligt 
för att man hela tiden skall kunna utarbeta nya förbättringar. 

Under analysen av frågeformulär upptäckte vi hur viktigt det är att uttrycka frågor så att 
de inte kan missförstås. Betydelsen av frågan om de anställda kunde koppla upp sig 
hemifrån till sina arbetsstationer på skolan, var självklar för oss. Då några undrade om 
det var e-post vi menade, förstod vi att frågan kunde misstolkas. Genom samtal med 
systemadministratör klargjordes att frågan hade missuppfattats av flertalet svarande. För 
att minska risken för missförstånd hade det varit bra att låta andra läsa frågorna innan de 
delades ut. Vi kunde också haft fler svarsalternativ i frågeformuläret. 

Vi fann även att det är lätt att tappa helhetsperspektivet när man gör avgränsningar i sitt 
arbete. Detta hände oss, då vi genomförde en teoretisk studie av brandväggar. Eftersom 
vi avgränsat oss från brandväggsarkitekturen upptäcktes ett fel i den teoretiska ut-
värderingen, vilket rättades till.  

Avslutningsvis vill vi säga att examensarbetet har varit intressant och lärorikt, och de 
kunskaper vi fått genom detta arbete skall vi bära med oss i framtiden. Vår förhoppning 
är dessutom att rapporten kan vara till hjälp för andra som vill skapa en säkerhets-
arkitektur i en organisation. 
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Appendix A – Frågeformulär för systemadministratörer 

 

 Ja Nej 

1. Känner du till vad en IP-spoofingattack är?  
Om ja, vad gör du för att förhindra en sådan attack? 
Svar:  

  

2. Känner du till vad en Snifferattack är? 
Om ja, vad gör du för att förhindra sådan attack? 
Svar:  

  

3. Vilken IP-version används i nätverket? 
Svar:  

  

4. Vet anställda/elever på skolan att man aldrig skall avslöja sitt 
lösenord för någon annan?  

  

5. Känner du till hur man ökar säkerheten vid inloggning? 
Exempelvis att systemet skall ha ett bestämt antal felaktiga 
inloggningsförsök.  

  

6. Vet du vilka nätverkstjänster man bör undvika att installera på 
en webbserver för att förhindra intrång i systemet?  
Om ja, vilka är de? 
Svar:  

  

7. Gör ni backup regelbundet?    

8. Används SSL/TLS för att öka säkerheten hos HTTP i nätverket?    

9. Finns det antivirusprogram på alla servrar respektive 
arbetsstationer? 
Om ja, vilket/vilka antivirusprogram används? 
Svar:  

  

10. Finns det brandväggar för att skydda ditt Informationssystem? 
Om ja, vilken typ används? 
Svar: 

  

11. Frågan besvaras endast om du svarat ja på fråga 10. 
Används NAT (Network adress translation) i brandväggen? 

  

12. Tror du att det behövs andra åtgärder än en brandvägg för att  
skydda nätverket mot intrång? 
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 Ja Nej 

13. Finns det någon programvara installerad som övervakar  
nätverkstrafiken, larmar och åtgärdar problem vid intrång?  
Om ja, vilket? 
Svar: 

  

14. Läser ni loggar regelbundet? 
Om ja, hur ofta? 
Svar: 

  

15. Reagerar ni om ni upptäcker att det har varit ett intrång i systemet? 
Om ja, vilka åtgärder vidtar ni? 
Svar:  

  

16. Finns det extra resurser i form av IT-kompetent personal inom  
organisation, förutom administratören, som du kan få hjälp av? 
Om ja, utnyttjas de resurserna och vilka personer är det? 
Svar:  

  

17. Finns det rutiner för drift och underhåll av nätverket?  
Om ja, namnge dessa. 
Svar: 

  

18. Har anställda/elever rättigheter att installera program  
på arbetsstationerna? 

  

19. Kan anställda koppla upp sig till sina arbetsstationer hemifrån? 
Om ja, vet du vilka risker detta innebär? 
Svar:  

  

20. Kompletterar du din kompetens i form av till exempel påbyggnads- 
utbildningar eller seminarier? 

  

21. Tas användarkonton för anställda/elever bort, när de slutat  
sin anställningar/sina studier?  

  

22. Görs systemuppdateringar regelbundet? 
Om ja, hur ofta? 
Svar:  

  

23. Finns det en säkerhetspolicy för anställda/elever? 
Om nej, hur informeras de om deras rättigheter/skyldigheter? 
Svar:  

  

24. Fungerar de dagliga arbetsrutinerna bra för de anställda?  
Till exempel: personalen glömmer inte att logga ut sig. 
 

  

25. Har ni extrautrustning ifall något förstörs eller blir stulet? 
Exempelvis server, skrivare m.m. 
Om ja, vilken utrustning? 
Svar:  
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Appendix B – Frågeformulär för personal 

 
 Ja Nej 

1. Kan du koppla upp dig till din arbetsstation på skolan, hemifrån?   

2. Består ditt lösenord på skolan av 7 – 9 tecken? 
Om svaret är nej, hur många tecken består det av? 
Svar:  

  

3. Använder du både stora/små bokstäver, siffror och andra tecken i  
ditt lösenord? 

  

4. Har du någonsin lämnat ut lösenordet som du har på 
skolan, till någon annan? l 

  

5. Ändrar du lösenordet ibland? 
Om ja, hur ofta? 
Svar: l 

  

6. Har du ditt lösenord uppskrivet någonstans?  
Om ja, var bevarar du det? 
Svar: 

  

7. Vet du om det finns någon säkerhetspolicy på folkhögskolan? l   

8. Gör du egna säkerhetskopior/backup på dina dokument/mappar?  
Om ja, var förvarar du dem? 
Svar: l 

  

9. Frågan besvaras endast om du svarat Ja på fråga 8. 
Hur ofta gör du säkerhetskopior/backup på dina dokument/mappar? 

 
       En gång om dagen             En gång i veckan           En gång i månaden 
       Annat svar:  

10. Känner du till om du själv kan ta reda på om det varit intrång i din 
arbetsdator, och var de uppgifterna finns? 
Om ja, hur ofta gör du det? 
Svar: l 

  

11. Tycker du att det operativsystem som finns på din arbetsdator 
 har en god säkerhet? 

  

12. Tror du att någon annan än du själv och den du skickar e-post till, 
kan läsa meddelandena? 

  

13. Har du rättigheter att installera program på din arbetsdator?  
Svar:  

  

 


