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Abstract 

This report describes a final thesis done during the spring of 2008 as part of the 
bachelor degree in computer engineering degree at the School of Engineering 
in Jönköping. 

The client is working in the consulting business and is involved in, amongst 
others, work regarding information security. Within this field they perform so 
called Threat, Risk and Vulnerability assessments. Today these assessments are 
done by a predefined method, but many details are controlled by the person 
documenting the project. A wish was made that the implementation was 
standardized, it should also ease the task of estimating the need for time and 
money. The solution for this seems to be a software tool. This software should 
handle the data from the assessments and generate foundations for reports 

The question formulation that has been used is: 

• What are the possibilities to, with software, improve the workflow for 
handling the information from the assessments? 

• What are suitable techniques to handle this? 

To plan the software focus was put on the assessment and the types of input to 
them. These inputs were identified through descriptions in literature and 
informal interviews with analytics. The handling of the information remained 
unspecified as to not steer the design of the application in a direction that was 
formed after accustomed patterns, instead an objective solution was sought 
after. 

The resulting software fulfills all requirements that were specified at the 
beginning of the project, and it shows that the possibilities to improve the 
workflow are great. It is possible even with very small means to make it easier 
for the person doing the documentation. The report resulting from the 
assessments then become more standardized and make it easier to verify its 
validity.
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Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver det examensarbete som genomförts under våren 
2008, som en del i utbildningen för högskoleingenjörsexamen i datateknik på 
Tekniska Högskolan i Jönköping.  

Uppdragsgivare är ett konsultföretag som bland annat sysslar med 
informationssäkerhet. Inom ramarna för detta genomförs så kallade Hot-, Risk- 
och Sårbarhetsanalyser. Idag genomförs analyserna efter en definierad metod 
men många detaljer är styrda av den person som dokumenterar projektet. För 
att standardisera genomförandet och lättare kunna uppskatta tidsåtgång och 
därmed kostnad för en analys, önskas en mjukvara för hantering av analysdata 
och generering av rapportunderlag. 

Frågeställningen som använts är: 

• Vad finns det för möjligheter till att med mjukvara förbättra arbetsflödet för 
hanteringen av information från analysen? 

• Vad är lämpliga tekniker för att lösa detta? 

För planeringen av mjukvaran sattes fokus på analyserna och specifikt typen av 
indata till dessa. Dessa indata identifierades genom beskrivningar i litteratur 
samt samtal med analytiker. Informationshanteringen förblev ospecificerad för 
att inte styra applikationsutformningen i en riktning som passade invanda 
mönster utan istället tillät en effektiv lösning sökas objektivt. 

Den resulterade mjukvaran uppfyller samtliga krav som ställdes vid projektets 
början och visar på att möjligheterna till att förbättra arbetsflödet är stora. Det 
går att med relativt små medel underlätta mycket för den sekreterare som 
dokumenterar resultatet. Rapporten som analyserna resulterar i blir mer 
standardiserad, vilket gör det lättare att verifiera dess riktighet. 

Nyckelord 

Informationssäkerhet,   Hot, 

Risk,  Sårbarhet, 

C#,  XML, 

Dot Net,  Rapportgenerering 
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1 Inledning 
Den här rapporten beskriver det examensarbete som genomförts under våren 
2008 som en del i utbildningen för högskoleingenjörsexamen i datateknik på 
Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Uppdragsgivare för arbetet är ett konsultföretag som i dagsläget har ca 800 
anställda och agerar på flera olika områden, bland annat inom 
systemutveckling, systemsäkerhet och informationssäkerhet. 

1.1 Bakgrund 
Inom ramarna för informationssäkerhet genomför Företaget så kallade Hot-, 
Risk- och Sårbarhetsanalyser, här i fortsättningen kallat HRoSa. Dessa är en del 
av en metod för att ta fram en säkerhetsmålsättning som visar på krav som 
uppkommer utifrån hot mot sekretess, tillgänglighet, riktighet eller spårbarhet i 
system. 

Analyserna genomförs i så kallade ”workshops”, där hot, riskvärden och 
åtgärder skapas, viktas och dokumenteras. Dokumentationen utförs av en 
utsedd sekreterare som antecknar och strukturerar informationen. När 
informationen sedan dokumenterats skall även en slutrapport skapas. 
Informationen från en eller flera analyser sammanförs då till en i förväg 
definierad mall. Idag genomförs analysens delar efter en definierad metod. 
Däremot är många detaljer, t.ex. vilka fält som ett hot behöver, styrda av den 
analytiker som arbetar med att dokumentera projektet. Detsamma gäller 
utformningen på rapporten, där strukturen och spårbarheten i form av 
referenser mellan hot och åtgärder kan variera.  

På grund av detta önskar företaget utveckla mjukvara för hantering av 
analysdata och generering av rapportunderlag. Detta för att standardisera 
genomförandet och lättare kunna uppskatta tidsåtgång och därmed kostnad för 
en analys. Standardiseringen innebär också att rapporter kommer få ett 
enhetligt utseende och kommer därför vara lättare att verifiera. 

Frågeställningen blir därför: 

• Vad finns det för möjligheter till att med mjukvara förbättra arbetsflödet för 
hanteringen av information från analysen? 

• Vad är lämpliga tekniker för att lösa detta? 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att till företaget utveckla en mjukvara för hantering av HRoSa, 
anpassat mot den nuvarande använda metoden. Målet är att denna mjukvara 
skall: 
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• Fungera under Windows XP och med Word 2003 

• Underlätta för användaren genom att skapa ett standardiserat förfarande, 
med lättåtkomliga hjälpfunktioner. 

• Kunna generera rapportunderlag till Word 2003-format. 

• Låta användaren manuellt vikta hot via en grafisk kontroll. 

• Visa statistik över projektet. 

• Gå att anpassa mellan olika kundsegment med avseende på: 

o Sannolikhets- och skadenivåer. 

o Dokumentmallar för rapporter. 

Det är dessutom även önskvärt att överväga möjligheter till att: 

• Hjälpfunktionerna pekar på relevant dokumentation. 

• Tillåta anpassning för liknande analyser inom andra områden. 

• Tillåta utökning för arkiv med vanliga hot/åtgärder, för att ytterligare 
standardisera och snabba upp analyser. 

1.3 Avgränsningar 
För att hålla nere omfånget på arbetet kommer följande aspekter inte 
behandlas: 

• Analys av metoderna för att avgöra dess lämplighet, styrkor eller 
svagheter. Fokus placeras istället på hur metoden vid genomförande kan 
stödjas och underlättas med hjälp av mjukvara. 

• Författningar och dylikt; även om dessa påverkar sårbarhetsfaktorn så 
läggs fokus på hot och åtgärder till dessa. 

• Hantering och modifiering av mallar från ett eget gränssnitt. 

• Återanvändning av information från tidigare projekt (delat 
arkiv/biblioteksfunktion) 

• Framtagande av fullständig dokumentation för slutanvändare. 

För rapporten som sådan förutsätts att läsaren besitter grundläggande kunskap 
angående mjukvaruutveckling och objektorienterad programmering, varför 
ingen vikt lagts på att förklara dess termer och begrepp. 
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1.4 Disposition 
Rapporten har följande struktur: 

Teoretisk bakgrund 

Här beskrivs bakgrunden för sårbarhetsanalyser i allmänhet samt begrepp för 
den analysmetod som används. Dessutom förklaras vilken data den genererar 
och hur dataflödet från analytiker till färdig rapport ser ut.  

Genomförande 

Utifrån analysmetoden förklaras sedan vilka krav som medförs på lösningen 
samt vilka möjliga tekniker och verktyg som kan användas vid en 
implementation. Här beskrivs sedan hur arbetet med implementationen 
genomförts, vilka tekniker som valts och varför. Djupgående förklaringar av 
verktygen faller utanför ramen för rapporten, utan förklaras bara kortfattat. 

Resultat 

Här presenteras resultatet av genomförandet; hur implementationen ser ut samt 
hur den motsvarar kraven. 

Slutsats och diskussion 

Här redogör författaren sina åsikter och kommentarer angående arbetet. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I slutet av 70- och början på 80-talet ökade datoranvändandet explosionsartat. I 
och med den spridda användningen fick också säkerhetsbrister i datorsystemen 
ett större genomslag. Säkerhetsevaluering blev därmed intressant, och ett behov 
för att metodiskt och strukturerat hantera detta uppstod. 

2.1 Metoder 
Det finns ingen vedertagen standard för vad som kan kallas säkerhetsevaluering 
eller säkerhetsanalys, däremot finns det standarder som beskriver varianter av 
detta. Dessa skiljer sig i mångt och mycket när det gäller omfång, men 
processerna inom metoden kan i många fall vara i det närmaste identiska. 
Gemensamt är att de försöker lokalisera brister i säkerheten och peka på vilka 
dessa risker är.  

Ett tankesätt som nu länge varit etablerat inom informationssäkerhetsområdet 
är Confidentiality, Integrity and Availability (CIA). Översatt och förklarat på 
svenska blir det1: 

Sekretess - Innebär att innehållet i ett informationsobjekt (eller ibland även 
dess existens) inte får göras tillgängligt eller avslöjas för obehöriga. 

Riktighet - Innebär en egenskap att information inte obehörigen, av misstag 
eller på grund av funktionsstörning har förändrats. 

Tillgänglighet - Innebär möjligheten att utnyttja informationstillgångar efter 
behov i förväntad utsträckning och inom önskad tid. 

Dessa tre aspekter används sedan för att forma de krav som ställs på ett system. 

Nedan beskrivs några exempel på metoder. 

2.1.1 Common Criteria 

I USA var det framförallt National Security Agency (NSA) och National 
Institute for Standards and Technology (NIST) som arbetade med 
informationssäkerhet i datorsystem. United States Government Department of 
Defense (DoD) kungjorde 1983 en standard kallad Trusted Computer System 
Evaluation Criteria (TCSEC). Standarden specificerar en rad riktlinjer för hur 
ett informationssystems säkerhet kan uppskattas och hade sitt ursprung i NSA 
och NISTs arbete. TCSECs kriterier var riktade mot försvarets krav på 
kommersiella IT-produkter och system. [6][14] 

                                                 
1 Definitioner hämtade från H SÄK IT [1] 
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Mot slutet av 80-talet utvecklades även liknande standarder i Europa. 
Standarden Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) är 
resultatet av ett samarbete mellan länderna Storbritannien, Frankrike, 
Nederländerna och Tyskland. Samtidigt utvecklades även Federal Criteria och 
Canadian Criteria i USA respektive Kanada. 

För att ena och ersätta ovanstående standarder utvecklades ett gemensamt 
ramverk kallat Common Criteria (CC). CC publicerades 1996 och är numera en 
standard med det formella namnet ISO/IEC 154082. 

CC är ett ramverk som beskriver hur krav ska ställas och evalueras för IT-
system och produkter. Det är alltså inte en samling krav utan hur 
kravspecifikationer skall hanteras. Målet är att underlätta för producenter och 
konsumenter, främst inom försvarsindustrin, genom att produkter bara behöver 
evalueras en gång istället för flertalet gånger mot olika standarder med liknande 
målsättning.  

Till detta kommer även en metodbeskrivning kallad Common Methodology for 
Information Technology Security Evaluation [9] som beskriver hur 
evalueringen i detalj skall gå till. Den formella beteckningen på 
metodbeskrivningen är ISO/IEC 18045. 

När en produkt eller ett system skall utvärderas så skickar leverantören objektet 
till ett godkänt evalueringsföretag. Evalueringsföretaget utför granskningen och 
skriver en rapport som sedan skickas till certifieringsorganet. Denna instutition 
granskar rapporten och väljer därifrån om ett certifikat skall ges för produkten. 

2.1.2 Försvarsmakten, MAACK 

Försvarsmakten (FMV) i Sverige har utarbetat egna metoder och föreskrifter 
för hur evaluering av IT-säkerhet bör ske. Den övergripande metoden är 
generell och kan innefatta analyser av samtliga aspekter i miljön, från rent 
fysiska fel till användarbeteenden. På så sätt skiljer den sig från CC som är mer 
inriktad på produkter. Tack vare den stora omfattningen är det möjligt att 
analysera allt från en driftmiljö till en isolerad produkt. [6] 

Metoden är beskrivet i Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, 
Informationsteknik (H SÄK IT)[3] samt i en samling dokument kallade Metod- 
& utbildningsstöd för auktorisations- och ackrediteringsprocesserna inom 
Försvarsmakten (MAACK), vilket i fortsättningen av rapporten kommer 
användas som benämning denna metod. 

                                                 
2 International Organization for Standardization (ISO) och International Electrotechnical Commission 
(IEC). Två oberoende organisationer som publicerar standarder inom en rad ämnesområden. 
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H SÄK IT beskriver bland annat i grova drag hur metoden är uppdelad, vad 
delarna innebär, vilka aktörer som kan vara inblandade och vilka termer som 
används. Förutom detta presenteras en omfattande lista på exempel av hot, 
bland annat genom Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, 
Informationsteknik Hotbeskrivning (H SÄK IT Hot)[4]. Dessa är tänkta att 
fungera som en hjälp för utövarna av analyser. 

MAACK är en av FMV utvecklad uppsättning beskrivningar och mallar om 
och för de olika metoderna som ingår i processen för säkerhetsarbetet. 

Resultatet av utförandet är en rapport, där säkerhetsnivån och möjliga åtgärder 
beskrivs. Strukturen för rapporten beskrivs i stora drag i MAACK. En viktig 
skillnad mot CC är här att just åtgärder tas fram; CC fokuserar på att lokalisera 
risker och avgöra tillförlitligheten för ett system. De åtgärder som sen tas fram 
ligger till grund för det underhålls/utvecklingsarbete som sedan kan ta vid. Ofta 
påbörjas evalueringen just för att belysa hur en systemägares arbete bör riktas.  

Eftersom Företaget uteslutande använder denna metod kommer den vara i 
fokus under resten av rapporten. 

2.1.3 Övriga 

Som en motpol till de två ovanstående generella metoderna kan en genre av 
mer fokuserade metoder hittas. Ett exempel på detta är; HS IT-service modell 
för sårbarhetsanalys (HS IT Sa)[13], SBA[11] och eEurope secure and trusted 
infrastructure threat, vulnerability, and risk assessment (eTVRA) [8].  

HS IT Sa är ett exempel på en driftinriktad metod, där hot upptäcks och måste 
åtgärdas under drift. Denna är begränsad till att bara innefatta hot-, risk- och 
sårbarhetsanalys, främst som underlag för rapportering. Analyserna är väldigt 
lika de motsvarande delarna av MAACK. [13] 

Dataföreningens3 SBA, är en samling metoder som är begränsade till just 
sårbarhet och riskanalyser. SBA betydde ursprungligen Sårbarhetsanalys men 
används nu som ett samlingsnamn för föreningens 
informationssäkerhetsprodukter. Dessa metoder är starkt förknippade med 
motsvarande verktyg och har funnits i användning och utveckling sedan 1983. 
[11] 

eTVRA är baserad på Common Criteria men anpassad för att med ett 
medföljande verktyg hantera kraven på en standardiserad miljö hellre än en 
kommersiell produkt. Utifrån dessa krav är det även menat att förbereda för en 
certifiering med CC.[8] 

                                                 
3 http://www.dfs.se 



Teoretisk bakgrund 

12 

2.1.4 Gemensamma nämnare 

Gemensamt för de ovanstående metoderna är bland annat att de tar hänsyn till 
både avsiktliga och oavsiktliga hot. De två mer omfattande metoderna lägger 
större vikt på att dela upp hot i kategorier och att slutsatser dokumenteras enligt 
ett givet format. Delarna rörande sårbarhetsanalysen är i mångt och mycket 
likvärdiga, även om uppdelningen kan skilja sig något. Den grundläggande 
terminologin är även den gemensam och mycket av detta kommer från 
konceptet CIA. 

2.2 Scenario 
För att bygga upp en förståelse för vad företagets metod innebär och ämnar lösa 
används ett scenario som ser ut som följande: 

En grupp personer är samlade, dessa personer är utvalda beroende på deras 
insyn i organisationen och de system som evalueras. Gruppen består av 
följande personer med respektive kompetens/roll. 

Person A Projektledare 

Person B Systemadministratör 

Person C Användare 

Person D Metodkunnig 

Systemet som skall utvärderas är ett lokalt nätverk med ett antal arbetsstationer 
där betrodda anställda hanterar inkommande ordrar för reservdelar. Nätverket 
är även anslutet till andra nätverk och ordrar kommer in där via e-post. 
Ordrarna är krypterade och hemliga. 

2.3 MAACK 
Metoden som helhet är inriktad på att ta fram en så kallad säkerhetsmålsättning 
enligt Direktiv för Försvarsmaktens informationsteknikverksamhet (FM DIT 
04). Som tidigare nämnts är metoden generell, den består bland annat av ett 
antal analyser, vilka är: 

• Verksamhetsanalys 

• Säkerhetsanalys 

• Författningsanalys 

• Säkerhetskrav 

• Hotanalys 

• Riskanalys 
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• Sårbarhetsanalys 

Analyserna kan sedan delas in i tre etapper, där Verksamhets-, Säkerhets- och 
Författningsanalysen är den första, Säkerhetskrav den andra och Hot-, Risk- 
och Sårbarhetsanalysen är den sista. HRoSa är alltså den sista etappen och var 
fokus för den här rapporten kommer att ligga. 

Sambandet mellan analyserna kan ses i Bilaga 1. Bilagan visar en generell 
modell och stegen mellan de olika delarna kan variera, men det är viktigt att det 
finns en spårbarhet genom analyserna.  

Bakgrunden till uppdelningen i separata analyser är att vissa av dessa kan göras 
fristående, men att efterföljande etapper bygger på att resultat från föregående 
analyser finns tillgängligt. 

Företaget önskar skapa en separat rapport för HRoSa-delen och sedan referera 
till denna som en bilaga. Därför kommer i fortsättningen termen rapport 
hänvisa till just denna bilaga. 

2.3.1 Analyser 

Analyserna beskrivs kortfattat nedan, för att ge en överblick om hur de hänger 
ihop. 

Verksamhetsanalysen 

Denna analys tittar på verksamheten och dess förhållanden. Utifrån detta fås 
bland annat informationsklassning och informationssäkerhetsmål. 

Säkerhetsanalys 

Till grund för denna ligger informationsklassningen från föregående analys, 
och här tittas det på vilka nivåer av sekretess som krävs för systemet. 

Författningsanalys 

De två föregående analyserna används sedan som utgångspunkt för en analys 
av de författningar (lagar, föreskrifter, regler) som gäller för systemet och den 
information som flödar genom det. 

Säkerhetskrav 

Med Verksamhets-, Säkerhets och Författningsanalysen avklarad kan 
säkerhetskraven för systemet ställas upp. Kraven måste vara entydiga och 
kvantifierbara för att de skall kunna användas för att bedöma ett systems 
säkerhetsnivå. 

Hotanalys 

Här identifieras de hot som kan inträffa mot systemet. 
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Riskanalys 

Här bedöms sannolikhet och konsekvens för varje givet hot. 

Sårbarhetsanalys 

I det här steget bedöms hur säkerhetskraven påverkar riskerna, detta ger 
sårbarhetsnivån för systemet. 

2.4 Hot-, risk- och sårbarhetsanalys 
De tre sista analyserna är starkt besläktade. Tillvägagångssättet för en HRoSa 
kan förenklat delas in följande steg (Se Bilaga 2) [1] 

1. Inledning, en kort orientering och sammanfattning om förutsättningarna 
för analysen 

2. Identifiering av möjliga hot 

3. Beskrivning och värdering av hot (riskvärdering) 

4. Prioritering 

5. Åtgärdsbeskrivning och effektbedömning (sårbarhet) 

6. Rapport och slutsats 

2.4.1 Steg 1 - Inledning 

Detta steg är ren formalia och innebär i korthet att projektgruppen bildas och 
påbörjar sitt arbete. Projektgruppen är en sammansättning av lämpliga 
intressenter, till exempel representanter för användare, systemutveckling, 
förvaltning och informationssäkerhet. 

I scenariot från tidigare; Person A och Person D kommer i första hand driva 
analysprojektet, Person B och Person C är med dels för att ge insyn i systemen, 
men också för att bidra med sin kunskap angående vilka hot som faktiskt har 
inträffat och vilka som skulle kunna inträffa. För en analytiker kan det annars 
vara svårt att föreställa sig möjliga hot, när miljön de inträffar i är totalt okänd. 

Liknande gäller vid åtgärder; en person med kunskap om systemet kan med 
större sannolikhet föreslå realistiska och lämpliga åtgärder, jämfört med en 
utomstående. 
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2.4.2 Steg 2 - Identifiering 

I denna fas ges utkast till hot; korta beskrivningar av möjliga situationer som 
får säkerhetskraven att åsidosättas. Det viktiga är att ge ett stort utbud av 
möjliga hot och inte stryka sådana som inte får inträffa på grund av nuvarande 
säkerhetskrav, policys eller direkta skydd. Här kategoriseras även hoten. De 
möjliga kategorierna är: 

Sekretess (Se) – Se avsnitt 2.1 

Tillgänglighet (Ti) – Se avsnitt 2.1 

Riktighet (Ri) – Även kallad integritet, se avsnitt 2.1 

Spårbarhet (Sp) – Innebär att entydigt kunna härleda utförda aktiviteter i 
systemet till en identifierad användare. 

I scenariot från tidigare; Bland annat kan följande hot identifieras av 
projektgruppen: 

 

Kategori Hotbeskrivning 

Se Driftpersonal eller konsulter får utan tillsyn arbeta i utrymmen där det 
finns IT-system med hemliga uppgifter. 

Ti Personal känner inte till regelverk för användning av IT-systemet. 

Se I ett oswitchat nätverk kan trafiken avlyssnas i samtliga 
inkopplingspunkter om sniffer-program avlyssnas. 
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2.4.3 Steg 3 - Värdering 

I det här steget beskrivs sedan hoten mer utförligt; bland annat avgränsningar, 
begränsningar och följder . Dubbletter tas bort och dessutom värderas hotet 
med avseende på sannolikhet och skada. Utifrån dessa värden tas sedan ett 
riskvärde fram ur ett diagram av den typ som visas i Figur 2-1. 

 

Figur 2-1: Riskvärdesmatris 
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De fält som hör i ihop med varje hot är, enligt metoden: 

Fält Beskrivning 

Kod Kategori och ett löpnummer, till exempel Ri2. 

Rubrik En enkel beskrivning i form av en rubrik. 

Kategori Mot vilken kategori är det ett hot 

Avgränsningar Avgränsningar för miljön eller hur hotet analyserats. 

Utlösta händelser En kort fallbeskrivning som förmedlar vilka händelser som 
hotet utlöst. 

Brister och 
svagheter 

Beskrivning av brister och svagheter i systemet eller 
åtgärder som gör händelseförloppet möjligt. 

Följdverkningar Beskrivning av vilka följder hotet får i systemet eller för 
användarna, om hotet inträffar. 

Skadeverkningar En beskrivning av vad följdverkningarna ger för skada om 
hotet inträffar. 

Sannolikhet Sannolikheten för att ett hot ska inträffa, i steg. 

Ex:            Låg        (< 1 g/5 år) 

Medel    (1 g/5 år - 1 g/år)  

Hög        (> 1 g/år) 

Skadevärdering Värdering av skadan i ett antal steg:  

Ex:             Lindrig 

Allvarlig 

Katastrofal 

Riskvärde Risk kan uttryckas som ett resultat av kombinationen av 
skada och sannolikhet. Denna markeras sedan i en matris 
där riskvärdet kan utläsas. Riskvärdet är en uppskattning 
och används främst för att prioritera hoten inbördes. 

 

Det är mycket viktigt att stegen för sannolikhet och skada definieras tydligt, 
eftersom värderingen skiljer mellan olika system och personer. Definitionerna 
kan behöva göras per kategori, ett exempel visas i Bilaga 4. 

Med scenariot från tidigare fås konkreta exempel, och hoten beskrivs av 
projektgruppen som följande: 
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Det första hotet: 

Kod Se1 

Rubrik Obehörig personal i närheten av känsliga system. 

Kategori Sekretess 

Avgränsningar Alla rum som nås av nätverket. 

Utlösta händelser Driftpersonal eller konsulter får utan tillsyn arbeta i 
utrymmen där det finns IT-system med hemliga 
uppgifter. 

Brister och svagheter Tillsyn saknas på obehörig personal. 

Följdverkningar Sekretessen förbigås 

Skadeverkningar Hemliga uppgifter kan spridas. 

Sannolikhet Låg 

Skadevärdering Katastrofal 

Riskvärde 2 
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Det andra hotet: 

Kod Ti2 

Rubrik Okända regler. 

Kategori Tillgänglighet 

Avgränsningar Analysen gäller personalen som hanterar ordrar. 

Utlösta händelser Personal känner inte till regelverk för användning av 
IT-systemet. 

Brister och svagheter Bristande utbildning. 

Följdverkningar Handhavandefel kan ske. 

Skadeverkningar Systemets tillgänglighet kan äventyras. 

Sannolikhet Hög 

Skadevärdering Allvarlig 

Riskvärde 3 
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Det sista hotet: 

Kod Se3 

Rubrik Avlyssning i nätverket. 

Kategori Sekretess 

Avgränsningar Bara det egna nätverket har analyserats. 

Utlösta händelser I ett oswitchat nätverk kan trafiken avlyssnas i samtliga 
inkopplingspunkter om sniffer-program avlyssnas. 

Brister och svagheter Nätverket är oswitchat. 

Följdverkningar Den krypterade trafiken kan avlyssnas. 

Skadeverkningar Sekretessen kan förbigås. 

Sannolikhet Låg 

Skadevärdering Lindrig 

Riskvärde 0 

2.4.4 Steg 4 - Prioritering 

Utifrån riskvärdena prioriteras sedan hoten, för att på så sätt låta de mest 
kritiska hoten få större fokus. Detta görs ofta också genom att titta på vilken 
kategori hotet tillhör i kombination med riskvärdet. Hot med väldigt låg risk 
kan ibland ignoreras. 

I scenariot från tidigare; hoten prioriteras som följande: 

Kod Riskvärde 

Ti2 3 

Se1 2 

Se3 0 

Utifrån detta stryks då hot Se3, då projektgruppen bedömt att den risken det 
hotet utgör är försumbar. 
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2.4.5 Steg 5 – Åtgärder och effekter 

Åtgärder för hoten skapas och en värdering av effekterna av dessa på risken 
görs. De kvarvarande riskerna är alltså ett mått på hur sårbart den aspekten av 
systemet är. Om en åtgärd inte räcker kan fler åtgärder läggas till. I 
rapportmallen visas bara åtgärderna och inte effekten. 

I scenariot från tidigare; skulle t.ex. följande åtgärder föreslås av 
projektgruppen: 

Kod Förslag till åtgärder  

Se1 • Inför policy för hur obehörig personal skall hållas 
under uppsikt. Minskar skada med 25%, minskar 
sannolikhet med 50%. 

• Försök minska mängden obehörig personal på 
området. Minskar skada med 50% och sannolikhet 
med 25% 

Ti2 • Utbilda personalen. Minskar skada med 55% och 
sannolikhet med 65% 

2.4.6 Steg 6 – Sammanställning och avslut 

I och med detta är ”workshopen” avslutad. Nu kvarstår att sammanställa hoten 
och åtgärderna för att därefter skapa en rapport. För denna rapport krävs bland 
annat att en lista över deltagare och referenser skapas, dessutom måste 
definitioner av begrepp göras så att riskvärden kan kopplas till faktiska värden. 
Det är mycket viktigt att relationer mellan hot och åtgärder är tydliga. 

Denna rapport kommer sedan att ingå i den större rapport som tillsammans med 
de övriga analyserna beskriver säkerhetsmålsättningen. I denna kan det sedan 
dras slutsatser om säkerhetsnivån för systemet. 

2.5 Teknik 
De ”workshops” där analysen genomförs använder i sig ingen specifik teknik, 
sekreteraren skriver helt enkelt ned all information i tabellform och använder 
korta beskrivningar för att avgränsa och definiera hot och åtgärder. Det som 
ligger till grund för analysen kan vara automatiserad informationssamling men 
den varierar då för varje projekt och anpassas efter då gällande förutsättningar. 

Däremot använder företaget uteslutande Microsoft Word 2003 på en Windows 
XP eller Windows 2003-plattform, i vilket den slutgiltiga rapporten skrivs. Vid 
leverans exporteras sedan rapporten till PDF-format innan den skickas till 
beställaren.
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3 Genomförande 
För att börja planera verktyget sattes utgångspunkten i HRoSa och specifikt 
vilken typ av indata det rör sig om, till exempel heltal eller strängar. Dessa 
indata identifierades genom beskrivningar i litteratur samt samtal med 
analytiker. Dessutom användes en exempelrapport från företaget, vilken visade 
en typisk rapport av det slag som applikationen skulle producera. Vissa 
avvikelser från MAACK finns, bland annat följdverkningar som anges både 
som omedelbara och på längre sikt. Den senare ersätter då fältet 
Skadeverkningar. Andra ändringar i fält är; Kategori lades till för att det ansågs 
vara otydligt när kategorin bara visades i kodfältet. Beskrivning lades till för de 
fall där en beskrivning behövs som är längre än en mening och inte passar in i 
något av de andra fälten. 

Informationshanteringen förblev ospecificerad för att inte styra 
applikationsutformningen i en riktning som passade invanda mönster utan 
objektivt försökte hitta en effektiv lösning. Detta gjordes enligt en ”Black 
box”-modell vilken kan illustreras av Figur 3-1. Med detta menas att en enskild 
analytikers vanor inte skulle tillåta ”färga av sig” på programmet, utan de 
lösningar som bäst kunde förmedla indata till rapport skulle väljas. 

 

Figur 3-1: ”Black box”-modell 

3.1 Plattform 
Applikationen är tänkt att användas av en analytiker i en roll som sekreterare 
och behöver därför göras så intuitiv som möjligt. Det är önskvärt att 
programmet kan köras av samtliga anställda som kan tänkas befinna sig i den 
positionen att de behöver generera en rapport. 

3.2 Operativsystem 
En övergripande granskning av företagets datormiljö gjordes, förutom de 
specifikationer som lämnats vid projektets början. Det konstaterades att 
specifikationen stämde, det rörde sig främst om Windows XP men i vissa fall 
kunde det röra sig om tunna klienter mot Windows 2003. Det fanns dessutom 
inga planer på att flytta över till någon annan plattform, varför 
plattformsoberoende var irrelevant. 
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3.3 Export till MS Word 
Samma resonemang som för operativsystemet fördes kring Microsoft Word. 
Enbart version 2003 användes och det fanns inga planer på att byta. En 
genomgång av dokumentation för Word och dess möjlighet att skapa dokument 
gav följande tre alternativ: 

3.3.1 HTML/RTF 

Genom att skapa ett HTML4-dokument och sedan öppna det i Word ges 
intrycket av att ett ”riktigt” dokument skapas, filen kan sedan sparas i Doc-
format. En snarlik metod går att använda för RTF5-filer, där dessa skapas 
utifrån enkla formateringskommandon insprängda i texten.[13] Detta är inte 
helt olikt tankarna bakom HTML, även om de två formaten är helt olika i fråga 
om utseende. 

För att titta på hur metoden skulle fungera skapades en RTF-fil i WordPad (Se 
Figur 3-2) och öppnades sedan med en texteditor utan RTF-möjligheter. 
Anledningen till att WordPad användes och inte Word är för att den senare 
fyller på med många mer formateringskoder, trots att det visuellt är identiskt.  

 

Figur 3-2: RTF-dokument öppnat i WordPad 

 

                                                 
4 Hyper Text Markup Language, ett språk för att beskriva utseendet på ett dokument och tillåta 
hänvisningar till andra dokument. 
5 Rich Text Format, ett format som beskriver formattering på ett dokument, enklare än MS Words Doc-
format. 
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I texteditorn syns då RTF-koden och tillhörande text, här markerad i fetstil. 

{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033\deflangfe1033{\fonttbl{\f0\froman\fprq2\fcharset0 
Times New Roman;}} 
{\*\generator Msftedit 5.41.15.1507;}\viewkind4\uc1\pard\lang1053\f0\fs24 
Dokumenttext\lang1033\fs20\par 

} 

Det är värt att påpeka att detta är en ytterst grundläggande RTF-fil, och med 
större dokument blir det snabbt oöverskådligt och många kommandon krävs för 
att åstadkomma väldligt lite. Användandet av en HTML-fil skulle vara 
betydligt lättare eftersom koden är mer läsbar, men i övrigt är det samma 
upplägg. Dock medför båda varianterna ett stort problem; Användaren som 
skapar mallarna måste vara kunnig i ett stort antal kommandon samt hur 
programmet är tänkt att interagera med det. 

3.3.2 XML/XSLT 

eXtensible Markup Language (XML) är ett enkelt textbaserat format för att 
tydligt kunna lagra och beskriva data.[19] Det finns flera sätt att använda XML 
för att styra skapandet av ett Word-dokument, två av dessa analyserades: 

1. Ett XML-dokument skapas där texten kapslas in i element och ett 
eXtensible Stylesheet Language Transformation (XSLT)-dokument 
används för att styra formateringen och ordningen på textelementen. 
Båda dessa kombineras sedan och kan direkt öppnas av Word eller 
generera ett RTF-dokument som också det kan öppnas av Word. [9] 

2. I och med Word 2003 finns möjligheten att både läsa in och spara till 
XML-filer, beskrivna med något som kallas WordML. I grund och 
botten är det XML, men givetvis med tillägg av vissa restriktioner, bland 
annat gällande namnrymd och giltiga element. Ett exempel på ett sådant 
dokument kan ses i Figur 3-3. [13] 
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Figur 3-3: XML-dokument öppnat i Word 

När sedan dokumentet öppnas i en vanlig texteditor syns följande: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<?mso-application progid="Word.Document"?> 
<w:wordDocument  
 xmlns:w="http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml" 
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> 
   <w:body> 
      <w:p> 
         <w:r> 
            <w:t>Dokumenttext</w:t> 
         </w:r> 
      </w:p> 
   </w:body> 
</w:wordDocument> 

Detta ger en högre grad av flexibilitet än alternativet att skapa ett HTML eller 
RTF-dokument men undkommer inte problemet som det alternativet har; 
nämligen att användaren måste kunna språket för att skapa nya mallar. 

3.3.3 COM 

Det finns även en möjlighet att genom COM-objekt anropa funktioner i Word 
och programmatiskt modifiera dokument via en särskild objektmodell. Allt som 
går att göra i Word finns exponerat som metoder men detta kräver att särskilda 
DLL-filer installeras, filer vilka är specifika för en version av Word. 

Det fungerar så att en referens till en DLL-filen skapas i projektet. Via denna 
DLL-fil ges sedan tillgång till att styra en Word-process.  
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Vid skapandet av ett dokument skapar därför applikationen ett objekt som i sin 
tur startar en instans av Word. Via detta objekt kan sedan Word kontrolleras. 
[9][16] Metoden med att redan i kompileringsskedet känna till vilka objekt som 
hanteras kallas ”early binding”. [1] 

En stor fördel med att styra Word på det här sättet är att mallar från Word kan 
användas som utgångspunkt för nya dokument, utan handpåläggning från 
användaren utanför Word. Allt som krävs för att förvandla en vanlig 
dokumentmall till en mall lämplig för att exportera till är att kända bokmärken 
och stilar infogas på lämpliga platser. 

Att fylla ett dokument med data på det här sättet kräver att programmet söker 
efter bokmärken med kända namn och sedan sätter in rätt data. Det blir snabbt 
komplext och binder en del av layouten till applikationen som sköter 
exporteringen. Men eftersom användaren redan förutsätts kunna MS Word 
anses detta vara den överlägset bästa lösningen för den typ av flexibilitet som 
eftersöks. Detta blir därför vad som används i applikationen. 

3.4 Programmeringsspråk 
Därefter skulle ett programmeringsspråk väljas. Språken behövde kunna 
hantera datatyperna på ett robust sätt, samt interagera med Microsoft Word 
enligt någon av de ovan nämnda metoderna. Detta pekade på objektorienterade 
språk och tre lämpliga språk valdes ut. Lämpligheten avgjordes främst genom 
författarens tidigare erfarenheter, men även att företaget hade intern kompetens 
inom alla tre språk. Dessa var: 

• C++ 

• Java 

• C# .Net 

3.4.1 C++ 

C++ är väldigt kraftfullt, ger stor kontroll och kan garanterat hantera allt som 
projektet kan tänkas beröra. Med Visual Studio som utvecklingsmiljö är det 
enkelt att bygga grafiska gränssnitt genom att rita upp fönster och placera 
kontroller visuellt. En nackdel kan vara att mycket tid måste läggas på 
minneshantering och signaler vid skapandet av egna grafiska element. Det finns 
däremot kopplingar till .NET vilket gör att exempelvis interaktionen med Word 
kan underlättas mycket. Men sammantaget upplevdes det lite för tungt att 
arbeta med för ett så pass kort projekt.[7] 
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3.4.2 Java 

Java skapades av Sun men det finns även en variant kallad J# som skapats av 
Microsoft och är syntaxmässigt väldigt lik. Java har med sin garbage collector 
en enorm fördel vid utvecklandet av applikationer eftersom minneshanteringen 
skjuts över på kompilatorn. Dock kan det upplevas lite långsamt för GUI 6 även 
om biblioteken för det är väldigt välutvecklade. XML-stödet är väldigt bra, 
men COM-hanteringen är enbart utbyggd i Microsofts version av språket, inte i 
Suns. Att koden är plattformsoberoende, i Suns version, är visserligen en fördel 
men knappast ett krav då plattformen är standardiserad till Windows. [16]  

3.4.3 C# 

C# är i mångt och mycket Microsofts motsvarighet till Java, men för 
Windowsplattformen. Det har ett stort och väl utbyggt bibliotek, bland dessa 
många bra funktioner för hantering av gränssnitt. XML-stödet är utbrett, det är 
lätt att läsa in och skriva till XML-filer, samt att koppla data till grafiska 
kontroller (så kallad ”data binding”) vilket minskar utvecklingstiden. Det finns 
även en tät integrering med COM-modellen och hantering av Office-
applikationer i form av DLL-filer. 

Just det stora klassbiblioteket och COM-hanteringen gjorde att valet av språk 
föll på C#, det innebär att det på en relativt kort tid går att sammanställa t.ex. 
gränssnittet i programmet och istället koncentrera sig på bakomliggande logik. 
[1]  

3.5 Design 

3.5.1 Datalagring 

Beskrivningen av indata användes som grund för att strukturera en datatabell 
som applikationen skulle använda. Datatabellen kunde sedan enkelt sparas ned 
på disk och läsas in igen, i XML-format, tack vare funktioner i C#. 

3.5.2 Gränssnitt 

Ett tidigt designval var att gränssnittet skulle använda sig av flikar, där 
användaren arbetade sekventiellt genom flikarna, för att på så sätt få ett styrt 
arbetsflöde genom projektet. 

                                                 
6 Graphical User Interface 
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Det beslutades också tidigt att funktionen för att låta användaren vikta hot 
skulle använda en graf liknande den matris som legat till grund för 
bedömningen av riskvärde (se Figur 2-1). Genom att låta användaren interagera 
med grafen kunde den bakomliggande beräkningen döljas och steget från 
analys till rapport ges en tydligare återkoppling då samma graf senare kan 
exporteras. Färgsättningen från matrisen skulle även följa med vid listning av 
hot, för att förstärka effekten av riskvärdesnivåerna.  

Ett annat val var att använda samma sorts knappar i alla listor och använda 
ikoner för menyerna som känns bekanta från andra windowsprogram. 

3.5.3 Fönster 

För att inte antalet flikar skulle bli för stort delades programmet även upp i två 
vyer: Huvudvy och Detaljvy. 

Huvudvyn innehåller informationen om själva projektet: 

• Namn på projektet 

• Deltagarlista 

• Skade- och sannolikhetsnivåer 

• En lista på hot 

• Statistik 

• Rapportinställningar 

Från listan på hot kan sedan Detaljvyn kommas åt genom att dubbelklicka på 
en av raderna. I och med detta öppnas då ett nytt fönster där en ny uppsättning 
flikar placerats. 

Här kan sedan detaljerna för hotet skrivas in, t.ex. namn, avgränsningar, brister 
och dessutom värderas hotet via en riskmatris. Det finns även en lista på 
åtgärder där beskrivningar och effekter i avseende på sannolikhet och skada 
kan anges. Åtgärdernas effekt visualiseras sedan i riskvärdesmatrisen. 
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3.5.4 Riskvärdesmatris 

För visualiseringen av riskvärdesmatrisen var målet att åstadkomma ett 
interaktivt element som liknande den matris som visas i Figur 2-1. Användaren 
ska klicka på motsvarande värde och även kunna se hur åtgärderna påverkar 
detta värde. När användaren klickat på ett värde skall det markeras och när 
åtgärder skapats skall en pil visa hur värdet sjunker från markeringen till en ny 
ruta. Färgsättningen av värdena sker dynamiskt, genom att beräkna hur 
färgerna ska fördelas över det antal olika värden av sannolikhet och skada som 
finns definierade i projektet. Toningen sker från grönt till gult till rött och 
används också av hotlistan.  

3.5.5 Rapport 

Skapandet av en rapportmall för exporteringen är väldigt enkel. Oftast finns 
redan dokumentmallar klara, det gäller då bara att komplettera dessa med 
bokmärken och stilar. Här är ett urval av namn och beskrivningar på dessa. 

Bokmärken 

Namn Beskrivning 

ListaDeltagare Lista över deltagarna i projektet, deras 
roll samt kompetens. 

ListaDetaljer     En mer utförlig lista över alla detaljer 
för ett hot, dessa listor bryts ned så de 
placeras på enskilda sidor. 

ListaÅtgärder En lista över de åtgärder som föreslås. 

Stilar 

Namn Beskrivning 

RubrikHot Stilen som används på rubriken för 
varje enskilt hot i ListaDetaljer 

TabellHot Stilen som appliceras på hela tabellen 
i ListaHot 

TabellText Stilen som används för text i tabellen 
ListaDetaljer 

Referenser och liknande formalia runt projektet är ofta detsamma och har 
därför inte tagits med i applikationen. Fält får helt enkelt skapas i mallen och 
fyllas i vid slutförandet av rapporten. 
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3.5.6 Klasser 

Applikationen fördelades på ett antal klasser, för att så långt som möjligt 
återanvända kod. Fördelningen visas i Bilaga 3. 

3.6 Hjälpfunktioner 
För att underlätta för användaren och att guida denne genom programmet så 
togs två separata åtgärder som är tänkta att tillföra hjälp: 

Tooltips: När användaren placerar muspekaren över ett element i programmet 
så kommer en liten ”pratbubbla” upp med en kortfattad beskrivning av vad som 
är tänkt att fyllas i där. (Se Figur 3-4) 

 

Figur 3-4: Tooltip kopplat till en lista. 

Hjälpfil: För att ge ytterligare hjälp, t.ex. beskriva hela arbetsflödet och 
mallstrukturen för rapporten, skapades en hjälpfil. För att genomföra detta 
användes programmet HelpMaker version 7.3.  

Hjälpfilen är i grund och botten en uppsättning HTML-filer som indexeras och 
paketeras för att sedan visas med Windows inbyggda Hjälpvisare. Hjälpfilen 
kopplades så att den när som helst kan anropas från programmet med hjälp av 
en snabbtangent eller en menyikon. Vid aktivering öppnas hjälpen med 
avsnittet som hör i hop med den aktuella vyn. (Se Figur 3-5) För att göra detta 
möjligt skapades en dokumentstruktur som påminner om den struktur flikarna i 
programmet har. 
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Figur 3-5: Hjälpfil kopplad till aktuell vy 

3.7 Installation 
För att distribuera applikationen paketerades allt i en installationsfil. När 
användaren kör denna kopieras först program-, hjälp- och biblioteksfilerna till 
en katalog som användaren väljer. Därefter installeras ikoner på startmenyn och 
avinstallationen registreras i Lägg till/Ta bort program. 

I och med att biblioteksfilerna skickas med så undviks problemet med att 
användaren saknar de filerna, de enda kraven på installerad mjukvara är .NET 
Framework 2.0 och Microsoft Word. Om .NET saknas så varnas användaren 
vid installationen varefter den avbryts.
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4 Resultat 
Det scenario som användes i avsnitt 2.2 och framåt har här använts för att 
illustrera ett projekt i användning. 

4.1 Krav 
Applikationen uppfyller samtliga krav som ställdes vid projektets början (Se 
avsnitt 1.2). Värt att trycka på är att den fungerar i de specificerade miljöerna 
och dessutom tvingar in användaren i en arbetsform som ger en standardiserad 
form på resultatet. 

Ett krav som upplevdes problematiskt var visualiseringen vid 
sammanfattningen. I dagsläget används ett medelvärde, men det är en kraftig  
förenkling, vilket gör nyttan av denna starkt begränsad. Bilden som visas är 
helt enkelt inte en rättvis representation av hur de olika delarna påverkar 
helheten, och medelvärdet är därför inte en bra faktor för att bedöma den 
sammansatta hotbilden. 

Angående önskemålen; Till hjälpfunktionerna skrevs en grundläggande men 
omfattande dokumentation. Däremot bedömdes de två andra önskemålen; 
stödja anpassning för andra typer av analyser, och arkivfunktioner, vara för 
tidskrävande och har därför inte följts upp. 

4.2 Gränssnitt 
Gränssnittet är som tidigare beskrivet, uppdelat i två huvudsakliga delar.  

4.2.1 Huvudvy 

I Bilaga 5, Figur 1 visas huvudvyn med Projektfliken aktiv. Här kan 
användaren sköta inställningarna av projektspecfika fält. Värt att peka på är 
sannolikhets- och skadenivåerna, användaren kan skapa, tar bort och flytta runt 
dessa titlar beroende på projektets krav. Deltagarlistan sköts genom att nya 
rader läggs till med plustecknet och därefter fylls i direkt i raden. Allt 
användaren behöver göra är att dubbelklicka på motsvarande cell och sedan 
fylla i ett nytt värde. 

Figur 2 i samma bilaga visar den viktigaste delen, Hotlistan. Listan visar 
rubriken för varje hot, dess kategori, risk, antal åtgärder samt risk efter att 
åtgärderna blivit genomförda. Kryssrutan till vänster i listan är tänkt att 
användas för att markera de hot som har alla fält ifyllda och alltså är klara, men 
på grund av tidsbrist har det inte implementerats. Användaren kan, precis som i 
vanliga windowsprogram, sortera listan efter kolumner. 
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4.2.2 Detaljvy 

När användaren lägger till ett hot eller dubbelklickar på ett hot i listan visas 
Detaljvyn, enligt Bilaga 6, Figur 1. Fälten är markerade med en rubrik rymliga 
nog för att passa även väldigt stora beskrivningar.  Kategori har en 
fördefinierad lista med värden, men resten är fält för fritext. Fältet Egenskap är 
ett fält som lades till för senare bruk, men idag finns det ingen koppling till 
rapporten. De två efterföljande flikarna har samma upplägg, men Riskvärde 
och Åtgärder är annorlunda. I åtgärder (Se Bilaga 6, Figur 2) visas en lista på 
åtgärder, när användaren klickar på en av raderna öppnas textfältet och två 
reglage upp. När någon av dessa ändrats uppdateras listan och 
riskvärdesmatrisen. Nya åtgärder kan läggas till och tas bort med plus- och 
kryssknappen.  

4.2.3 Riskvärdesmatris 

I Figur 4-1visas hur ett riskvärde valts och hur åtgärderna för hotet påverkar 
detta. Pilen illustrerar alltså förändringen. Användaren har här valt 
sannolikheten till Hög och skadan till Allvarlig. Detta resulterar i ett riskvärde 
på 3. Denna ruta är här markerad med en blå ram. Därefter tas åtgärderna med i 
beräkningen och denna ruta pekas ut med en blå pil. Alla värden skrivs även ut 
i text för att försöka eliminera feltolkningar. 

 

Figur 4-1: Riskvärdesmatris 
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4.3 Rapport 
I Figur 4-2 visas en rapportmall utan exporterat innehåll. De grå ”rutorna” är 
bokmärken och är döpta beroende på vad de ska innehålla, motsvarande stilar 
har även skapats. Dessa kommer fyllas ut med text. 

 

Figur 4-2: Bild på rapport före exportering 

Figurerna i Bilaga 7 visar rapporten som den ser ut efter att data har 
exporterats. I figur 1 syns en bild på grafen, en lista på deltagare och en lista på 
hot. Under Detaljer har, som visas i Figur 2, en detaljerad lista på hot satts in, 
där varje hot fått en separat sida (bara ett hot visas). För att avsluta har sedan en 
lista på åtgärder satts in, med hänvisningar till det hot de tillhör. 

Alla dessa har ärvt färgsättning och textformatering från de stilar som fanns i 
mallen. 
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5 Slutsats och diskussion 
Resultatet visar att möjligheterna till att förbättra arbetsflödet är stort, och det 
går att med relativt små medel underlätta mycket för den sekreterare som 
dokumenterar resultatet. Genom att styra in användaren i en arbetsgång kan 
många små misstag undvikas, t.ex. att vissa fält utelämnas, även om det 
fortfarande kräver att en viss kunskap angående analysprocessen finns. Den 
rapport som skapas blir även mer standardiserat, vilket gör det lättare att 
verifiera dess riktighet. 

Möjliga förbättringar är att bland annat implementera några av de aspekter som 
inte kunnat tas med på grund av tidsbrist. Många av dessa är främst tekniska; 
t.ex. arkiv-funktioner och att utöka programmet till att hantera det hela 
övergripande projektet och inte bara Hot-, Risk och Sårbarhetsanalyserna, t.ex 
genom att införa hantering av författningar. 

Fler ”mjuka förbättringar” skulle vara möjliga genom att titta på användarfall 
och göra pilotstudier, för att se var svårigheterna med hanteringen av 
programvaran finns samt förbättra dokumentationen, kanske utöka hjälpen för 
att till exempel innehålla video som visar på hur användandet är tänkt att ske. 

En vidareutveckling av programmet i ett längre perspektiv skulle även kunna 
vara att titta mer på modellbaserad utveckling och ta inspiration därifrån för hur 
det är möjligt att visualisera och beskriva informationsflöden och tillhörande 
attribut. Hela processen skulle då kanske kunna bli mer lättöverskådlig, 
distribuerbar och därmed snabbare att genomföra. 
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8 Ordlista 
Definitioner hämtade från [1],[4],[5] 

Evaluering – En säkerhetsteknisk utvärdering av en produkt eller system 
kontra specificerade säkerhetskrav samt bedömning av styrkan hos ingående 
säkerhetsmekanismer. 

Författning – En lag, regel eller bestämmelse. 

Hot – En möjlig oönskad händelse som ger negativa konsekvenser för 
verksamheten. 

Metod - En beskrivning av en process som genomförs för att uppskatta 
säkerheten hos ett system. 

Informationssäkerhet – Bevarande av konfidentialitet, riktighet och 
tillgänglighet hos information; vidare kan andra egenskaper såsom autenticitet, 
spårbarhet, oavvislighet och tillförlitlighet också inbegripas. 

Risk – Ett hot som har bedömts avseende sannolikheten för att det inträffar 
samt vilket men (skada) hotet förorsakar under förutsättning att det har 
inträffat. 

Riskvärde – Ett godtyckligt nummer valt för att vikta risken för ett hot 
gentemot andra hot i systemet. 

Säkerhet - Syftar här på informationssäkerhet. 

Sårbarhet – Brist i skyddet av en tillgång exponerad för hot. 
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9 Bilagor 
Bilaga 1 Överblick av metoden 

Bilaga 2 HRoSa, tillvägagångssätt 

Bilaga 3 Användandet av klasser 

Bilaga 4 Sannolikhets- och skadenivåer 

Bilaga 5 Huvudvy, bilder 

Bilaga 6 Detaljvy, bilder 

Bilaga 7 Rapport med exporterad information, bilder 
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Bilaga 1 – Överblick av metoden 

 

Metodöverblick, med förhållandet mellan de olika analyserna 
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Bilaga 2 – HRoSa, tillvägagångssätt 

 



 

43 

Bilaga 3 – Användandet av klasser 

 

Figur 1: Klassernas anrop. 

 

MainForm är Huvudvyn och DetailsForm är Detaljvyn. Övriga klasser är 
hjälpklasser för enskilda komponenter: 

• SimpleDialog är en enkel dialogruta för att fråga efter information, 
exempelvis namn för en ny skadenivå. 

• ExportWord hanterar exporteringen till Word. Denna startar en instans 
av Word, läser in data och sköter insättningen i dokumentet. 

• DataSet är en inbyggd typ, men väldigt viktig då den agerar behållare 
för all projektdata och tillåter importering/exportering via XML. 

• ThreatColor används för att beräkna förändring i färg mellan riskvärden 
och utgår från antalet sannolikhet och skadenivåer. 

• DataList hanterar listkontrollen och används för ändra i sannolikhets- 
och skadenivåer. 

• ThreatGraph hanterar uppritningen av riskvärdesmatrisen. 

• ThreatHilight är en hjälpklass till ovanstående och används för att lagra 
information om markerade värden. 
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Bilaga 4 – Sannolikhets- och skadenivåer 
Följande tabell är ett exempel på definitioner av steg i sannolikhet. 

Beskrivning Frekvensintervall 

Hög Hotet kan inträffa flera gånger under ett år. 

Medel Hotet kan inträffa mellan 1 gång/år och 1 gång/5 år. 

Låg Hotet inträffar mer sällan 1 gång/5 år. 

Följande tabell är ett exempel på definitioner av steg i skada/konsekvens. De är 
först indelade i skadesteg och sedan hotkategorier. 

Beskrivning Kategori Förklaring av Allvarlighet 

Sekretess Hot mot verksamheten, obehörigs åtkomst av stora 
mängder data i realtid utan upptäckt 

Tillgänglighet Lång tids kommunikationsbortfall. 
Kommunikationsbortfall i kritisk situation 

Riktighet Överförd data förändras utan upptäckt. Förändring av 
routingtabeller utan upptäckt 

Katastrofal 

Spårbarhet Intrångsförsök lyckas och upptäcks ej 

Sekretess Allvarlig störning mot verksamheten, t.ex. obehörigs 
tillfälliga åtkomst av hemlig information 

Tillgänglighet Kortare tids kommunikationsbortfall i mindre kritisk 
situation 

Riktighet Överförd data eller routingtabeller förändras, 
förändringen upptäcks.  

Allvarlig 

Spårbarhet Lyckat intrångsförsök som upptäcks 

Sekretess Störning av verksamheten, t ex obehörigs åtkomst av 
intern information (öppen) 

Tillgänglighet Tillfälligt kommunikationsbortfall i icke kritisk 
situation 

Riktighet Försök till förändring som upptäcks 

Lindrig  

Spårbarhet Misslyckat intrångsförsök som upptäcks 
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Bilaga 5 – Huvudvy, bilder 

    

Figur 1: Huvudvyn, projektfliken    Figur 2: Huvudvyn, hotlista 
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Bilaga 6 – Detaljvy, bilder 

     

Figur 1: Detaljvyn, allmänt    Figur 2: Detaljvyn, åtgärder 
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Bilaga 7 – Rapport med exporterad information, bilder 

         

Figur 1: Bilder på rapport efter exportering av data Figur 2: Bilder på rapport efter exportering av data 


