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Abstract 

 

Abstract 

An ongoing concern within the Intellectual Technological world is the issue of security. 
There are severe consequences if someone without permission searches a computer for 
secret information that was left unlocked. In order to prevent this situation from 
occurring, rules about password lengths or employees bringing personal flash drives into 
the company should be created and followed. 
 
As Internet become a worldwide phenomenon, the use of information technology is 
growing more than ever. With more use and accessibility to Internet, new threats against 
companies have also emerged. This report brings up the main issues that a company 
needs to regulate today. 
 
The standard for regulations and proposals for IT-security comes in a document called 
ISO 17799 and very complicated for those who are not experts in the field. Very few 
small companies manage to apply the standard since it too large and complex. 
 
The main goal with this thesis is to create a simplified version of ISO 17799 and to make 
it understandable by non experts. The thesis also gives focus on Conect AB through 
suggesting a template in which shall be adjusted for their customers to use and inform 
them of threats that may be of interest.  
 

This thesis is based on the following questions: 

 How can we make the standard less difficult to understand? 

 Does the material cover the necessary needs of network security? 

 How often shall the material be updated to be up to date in the future? 

 
As a result, this thesis displays the ISO 17799 in the form of a suggested template and it 
presents explanations and consequences if a company/organisation does not have a 
particular function or a physical implementation. 
 
The method in which the template had been created was through the reading of the ISO 
17799 standard for insight on what is included and the explanations in which certain 
parts are vital. Even if a standard should have proper information possible as well as 
contain the latest information, the project group processed other sources and 
explanations in order to get higher credibility and to see if there were new technology 
and facts about the subject. 
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Sammanfattning 

Säkerhetsfrågor kommer alltid att vara aktuella. Att lämna datorn olåst kan innebära att 
någon utan rättigheter letar igenom datorn för sekretessbelagd information under den 
korta stunden användaren är borta. Hur bör man hantera detta, hur bör ett lösenord se ut 
och varför ska man egentligen inte ta med USB-minnen hemifrån och använda inom 
verksamheten?  
 
Idag används informationsteknik mer än någonsin innan, speciellt med hjälp av Internet. 
Eftersom nya hot dyker upp bakom hörnet varje dag bör verksamheter planera för 
problem som kan uppstå. Denna rapport innehåller riktlinjer om hur detta kan gås till 
väga.  
 
Standarden för hur man sköter IT-säkerhet går under namnet ISO 17799 och är väldigt 
omfattande. Informationen i standarden är inte anpassad för mindre företag vilket 
innebär att informationen kan bli svårläst och överflödig. Var ska man börja i en stor 
standard för att få goda resultat? 
 
Denna rapport presenterar resultatet från en undersökning och hur säkerhetsstandarden 
ISO 17799 kan göras mer lättförstådd. På uppdrag av Conect AB har en enklare 
förklarad sammanfattning och mall skapats vilket ska kunna appliceras på företagets 
kunder som är små- och medelstora företag. Denna sammanfattning ska förenkla 
upprätthållelsen och förståelsen av olika säkerhetspunkter inom ett nätverk. 
 
De frågeställningar som examensarbetet baserar sig på är: 

 Hur kan ISO 17799 göras mer lättförstådd?  

 Kan det sammanfattade resultatet täcka dagens behov av säkerhet? 

 Hur ofta bör underlaget uppdateras för att vara aktuellt? 
 
Innehållet i rapporten visar hur ISO 17799 kan brytas ned och göras mer lättförstådd.   
Rapporten påvisar även eventuella konsekvenser som kan inträffa om en del inte finns 
implementerad. En analys har utförts för att visa vikten av de valda områden som 
återfinns i resultatet samt verifiera de hot som finns. 
 
Studier av ISO 17799 har gjorts för att kunna bryta ned innehållet i standarden och för 
att kunna få en djupare förståelse av dess uppbyggnad. Litteraturstudier har utförts, för 
att stärka informationen som blivit funnen har information behandlats källkritiskt.  
 

Nyckelord 

ISO 177999 
Säkerhet 
Dokument 
Drift 
Övervakning 
Policy 
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1 Inledning 

Säkerhetsfrågor har blivit en större del vid användandet av datorer idag. När 
företagets dokument ligger som en fil på dator istället för ett papper i en pärm är 
det många som tror att säkerheten är densamma. Vad händer när en dator blir 
infekterad med skadlig kod och filer börja försvinna? Företag måste få mer insikt i 
hot och risker som finns vid drift av IT system.  
 
ISO 17799 är en säkerhetsstandard vilket ger förslag och riktlinjer på hur man kan 
hantera information inom en verksamhet. Genom att en systemadministratör 
följer de riktlinjer som är angivna i standarden kan en hög grad av säkerhet 
uppnås. Bland annat genom hur man skyddar fysisk och logisk information eller 
identifiera vilka hot och risker som finns. Enligt Påverkande faktorer för att 
implementera it-säkerhetstandarden SS ISO/IEC 17799:2000 En kvalitativ studie på fem 
utvalda företag[1]  kan det dock vara svårt att implementera de riktlinjer standarden 
har pga. det svåra språket. Enligt Information Security Management Best Practice Based on 
ISO/IEC 17799[2] är det också ett problem att verksamheter inte har tillräckligt 
med kunskap för att förstå säkerhetshot som finns samt hur riskhantering och 
riskanalys utförs. 
 

1.1 Bakgrund 

 

Figur 1 Utsidan av Conect AB 

Bakgrunden till detta examensarbete är ett uppdrag vilket kommer från företaget 
Conect AB, som är belagt i Jönköping. Conect AB erbjuder lösningar inom 
kommunikation, drift/support och affärssystem för små och medelstora 
företag[3]. Figur 1 visar utsidan av Conect AB´s kontor i Jönköping. 
 
Conects AB´s kunder har efterfrågat möjligheten om att följa en 
säkerhetsstandard. Resultatet av detta är att Conect AB vill erbjuda utredningar åt 
kunder om hur deras säkerhet ser ut enligt ISO 17799. Målet är att lättare följa de 
riktlinjer som standarden innehåller men även upplysa kunder för att skapa en 
medvetenhet om de säkerhetshot och risker som finns. Genom att följa ISO 
17799 kan företag minska risken att information kommer i orätta händer samt 
förebygga dataförlust. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet var att skapa underlag för en mer lättförstådd 
förklaring och beskrivning av ISO 17799.  
 
Målet var att ta fram en lista med relevanta områden tillsammans med Conect AB. 
Dessa områden, tillsammans med enklare förklaring, analys och konsekvens, är 
det som kommer att vara resultatet av examensarbetet. 
 
Målet var även att tilldela Conect AB ett dokument med innehåll av enklare 
förklaring och konsekvensdiskussion. Det vill säga samma information som 
rapportens resultat men utan analysdelarna. Detta dokument ska underlätta för 
deras kunder att se säkerhetshot och risker men även för att skapa högre 
medvetenhet om deras säkerhetssituation. 
 
Frågeställningar som analyserades är: 
 

- Hur kan ISO 17799 göras mer lättförstådd?  

- Kan det sammanfattade resultatet innehålla all information om säkerhet 
som krävs för dagens företag? 

- Hur ofta bör underlaget uppdateras för att vara aktuellt? 
 

1.3 Avgränsningar 

Med hjälp av Conect AB har avgränsningar identifierats och följts. 
Examensarbetet erbjuder ingen utbildning av ISO 17799 och ingen redogörelse 
hur en implementering av ISO 17799 utförs pga. av tidsbrist.  
 
Resultatet av examensarbetet kommer inte att erbjuda tekniska beskrivningar på 
lösningar. Examensarbetet kommer även inte utreda under hur lång tid resultatet 
kommer att vara aktuellt, dock görs en bedömning om hur ofta resultatet bör 
uppdateras i förhållandet till utvecklingen hittills. 
 

1.4 Disposition 

Teoretiska bakgrunden ska ge läsaren djupare förståelse av resultatet. För att 
läsaren ska få större kunskap skapas en mer djupgående förklaring på de relevanta 
delar som projektgruppen och Conect AB´s representant diskuterat fram.  
 
Genomförandekapitlet beskriver tillvägagångssättet som examensarbetet har haft. 
Genom att förklara rapportens kapitel får läsaren större insikt i hur arbetet utförts 
och har större möjlighet att bekräfta rapportens validitet. 
 
I resultatkapitlet återfinns ett underlag, som är en förenkling av ISO 17799, och 
även en analys för att inse underlagets relevans. 
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Slutsatsen visar hur väl de problem som ställts i inledningen har blivit uppfyllda. 
Här förs även en diskussion om resultatet, hur arbetet kan fortlöpa samt förslag på 
förbättringar.
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Dokument 

Dokument i traditionell väg är papper men då nya sätt att lagra data har tagits fram 
räknas nu mer även datafiler som dokument. Även de olika medier som kan lagra 
data räknas som dokument, till exempel CD-skivor [4]. 

2.1.1 Informationssäkerhetspolicy 

Informationssäkerhetspolicy är ett dokument som beskriver hur organisationen 
ser på informationssäkerhet. Dokumentet är kort förklarat en vision och 
förklaring om hur ett företag ska hantera informationssäkerhet. 
Syftet med att ha ett dokument är att beskriva och förklara varför säkerheten är 
viktig och hur man bör agera i olika fall. 
För att visa information på ett lättförståeligt sätt bör policyn innefatta de flesta av 
dessa punkter: 
 

 Vad är det som ska skyddas? 
Definiera vad det är som hanteras av policyn. Detta gäller t.ex. hur 
dokument hanteras över Internet och t.ex. var utskrivet papper får läggas. 

 

 Hur väl ska det skyddas? 
På vilken nivå ska man skydda informationen? Åtkomstbegränsningar? 
Krypterat? 

 

 Vem står som ansvarig för säkerheten över det skyddade? 
Vem har ansvar över att den säkerhetsnivå företaget valt verkligen 
uppfylls? Vem kan stå som skyldig om brister upptäcks? T.ex. gäller det IT-
relaterade frågor ställs ofta IT-avdelningen som ansvarig och delar i sin tur 
ut ansvarsområden till anställda på samma avdelning. Detta gäller dock 
bara om IT-avdelningen består av mer än en person. 

 

 Hur arbetar företaget med informationssäkerhet? 
Finns det aktivt arbete runt informationssäkerhet eller går det i vågor? 
Punkten beskriver hur arbetet sker och utförs. T.ex. under varje påbörjat 
kvartal gör verksamheten en utvärdering om säkerhetspolicyn uppfylls. 

 

 Var gäller policyn? 
På vilka fysiska och logiska ställen gäller policyn? Gäller policyn endast på 
kontoret eller måste användaren även ta hänsyn till regler på vägen hem? 
Det är viktigt att beskriva så noggrant som möjligt för att inte skapa 
missförstånd eller luckor för felhantering. 
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 Vilka regler och hänvisningar gäller för medarbetarna? 
Definiera vilka regler som gäller för användarna. Dessa bör vara 
lättförståeliga och genomlästa av alla och helst även påskrivna. Med 
lättförståeliga menas att användaren ska förstå varför reglerna införts och 
varför de är viktiga att följa. Detta för att öka medvetandet och minska 
missförstånd. 

 

 Hur ska företaget hantera incidenter och hur ser påföljderna ut om 
inte regler följs? 
Om en användare skulle bryta mot en eller flera av reglerna, hur ska 
företaget då hantera det? Vad blir konsekvensen? Denna del är viktig för 
att användarna ska inse att det kommer bli en konsekvens om man inte 
följer de regler som satts upp. 
 

Om företaget inser att informationssäkerhetspolicyn kommer att bli stor och 
svårövergriplig är det lämpligt att dela upp den i logiska delar. Företaget kan även 
nu välja att endast ha med vissa delar men det rekommenderas starkt att ha med 
alla då de stärker varandra. Ibland kan även anvisningar och instruktioner delas 
upp i olika sektioner då viss information inte gäller alla. t.ex. IT-avdelning har 
andra mål och anvisningar än jämfört med vanliga användare. Vid stora 
organisationer rekommenderas det att använda olika 
informationssäkerhetspolicy´s för vanliga användare och en för IT-avdelning. 
 
Dessa punkter kan informationssäkerhetspolicyn delas upp i: 
 

 Policy 
Beskriver oftast vad företaget vill få ut av policyn. Väldigt övergripligt om 
syfte och avsikt. Ledningens egna ord om hur företaget hanteras. 

 

 Riktlinjer 
Det som beskrivs här är de mål som företaget vill få ut av policyn. Kan 
förklaras som ”vad” som ska göras. 

 

 Anvisningar 
Anvisningar beskriver mer ingående om vilket sätt företaget ska uppnå de 
mål som satts upp. t.ex. hur kan företaget skapa större säkert vid 
användandet av webmail. 

 

 Instruktioner 
Här beskrivs hur företaget ska uppnå de mål som satts upp och även vem 
det är som står ansvarig för att de följs. 
Denna del ska helst vara lättläst men i vissa fall kan en mer ingående 
beskrivning behövas. 

 
I bilaga 8.2 finns frågor som företaget bör ta reda på innan man sätter sig och 
skriver en informationssäkerhetspolicy. Det är även väldigt viktigt att 
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informationssäkerhetspolicyn är godkänd och accepterad från ledningen. Utan ett 
godkännande kan det vara svårt att driva på en högre säkerhet genom policy [1]. 

2.1.2 Användarpolicy 

En användarpolicy beskriver de olika regler och händelser som sker vid 
användandet av en tjänst eller fysisk enhet. Jämfört med en 
informationssäkerhetspolicy som endast hanterar hur själva informationen får 
hanteras så är denna policy till för att klargöra de regler som finns när man 
använder företagets resurser. Som resurs räknas allt som företaget äger och styr 
över. Det kan vara allt från fysiska ting som får tas in på kontoret till hur långt ett 
lösenord bör vara. 
 
Med en användarpolicy kan ett företag styra hur användarna hanterar de resurser 
som finns och även peka på ansvar. Ett exempel kan vara att inga USB-minnen får 
tas in på kontoret utan att varit godkänt av IT-avdelningen. 
 
En användarpolicy kan i många fall beskrivas som villkor för användandet av en 
tjänst. Villkoret för att en användare kan nyttja en tjänst/enhet är att den vet om 
de regler om hur den får användas. Med andra ord så läggs en del ansvar hos 
användare då det oftast är svårt att kontrollera hur tjänsten/enheten används. Som 
exemplet ovan med USB-minne kan det stå med i användarpolicyn att det är på 
användarens ansvar att inte ta med och ansluta USB-minnen i sin arbetsdator.  
 
Förutom villkor och hänvisningar ska det även framgå vad konsekvenserna blir 
om villkoren bryts. Större delar av policyn kan innebära att användaren inte har 
något val än att rätta sig medan andra delar, som USB-minnet, bör det finnas 
konsekvenser på. Med att användaren inte har något val menas det att det finns 
regler i systemet som användaren inte kan påverka eller ändra själv. Det är även 
bra om alla regler som presenteras är godkända av ledningen så det finns 
uppbackning av varför reglerna finns. Detta för att om en diskussion uppkommer 
med en användare så kan IT-avdelningen hänvisa till att det är företagets policy 
och inte något beslut inom avdelningen. Ett beslut från ledningen väger tyngre än 
beslut från IT-avdelningen [5]. 

2.1.3 Förteckning av tillgångar 

För att kunna ha en bra ordning på företagets IT-tillgångar så bör det finns någon 
form av förteckning över vilka tillgångar som existerar. Tillgångar är t.ex. 
programvaror, operativsystem eller fysiska enheter som datorer. 
 
En bra förteckning på tillgångar bör även innehålla vem som är den aktuella 
ägaren, pris och inköpsdatum. En ägare kan vara både en enskild person som t.ex. 
styr över en dator och ägare kan även vara en hel avdelning med en gemensam 
lokal med tillhörande tillgångar. En lokal kan vara ett mötesrum där det t.ex. oftast 
finns en dator och en projektor [1]. 
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2.1.4 Riskplanering 

Företag som driver någon sorts verksamhet kan stöta på olika sorters händelser 
som förändrar företaget på olika sätt. I många fall är det händelser som ger positiv 
inverkan som att exempelvis få fler kunden från reklam. Någonting många företag 
ofta glömmer är de händelser som har negativ inverkan på företaget och vad 
åtgärderna mot de negativa händelserna är. 
 
Genom en riskplanering kan företag förutse de händelser som eventuellt kan ske 
och vad dess inverkan på företaget kommer att bli. Hur man i praktiken utför en 
riskplanering är många men sammanfattningsvis är det ett par steg som alla är 
överens om. 
 

 Definiera de olika saker som påverkar 

 Beskriv vad det är som kommer att påverka just den händelsen 

 Undersök konsekvenserna och hur stor sannolikheten är att det inträffar? 

 Försök minimera att risken inträffar 

 Förklara vem som står som ansvarig och förklara vad denne ska utföra vid 
inträffande av en händelse 

 Se till att uppdatera riskplaneringen kontinuerligt 
 

 

Figur 2 Riskplanering tar aldrig slut.[77] 

Som figur 2 visar hänger alla delar ihop och cirkeln ska helst aldrig brytas. Det vill 
säga att arbetet runt riskplanering alltid ska finnas som en del i företaget. 
 
Ofta ses riskplanering och incidenthantering som liknande dokument, detta är inte 
fallet. I riskplaneringens olika steg inkluderas en incidenthantering. 
Incidenthanteringsdokumentet beskriver hur och vem som ansvarar för hur 
situationen ska återställas efter en händelse. Det ska finnas en utsedd person som 
ser till att alltid veta vad det är som gäller vid en händelse som den bär ansvar för. 
Denna person bör även se till att om en händelse inträffar ska händelsen också 
utvärderas så att den kan förebyggas, alternativt minska risken för att händelsen 
inträffar igen [6], [8]. 
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Ett dokument som är bra att utgå för att uppfylla de punkter ovan kommer från 
källa [7] och kan även hittas i bilaga 8.3. 

2.1.5 PuL (Personuppgiftslagen) 

Företag som lagrar och hanterar uppgifter om kunder måste rätta sig efter PuL 
(PersonUppgiftsLagen). Lagen har funnits i Sverige sedan 1998 [9]. 
 
Lagen har blivit mer aktuell i takt med att Internet har vuxit. Det har idag blivit 
lättare att dela med sig av information i form av text och bilder. I sin tur har det 
medfört att fler människor känner sig kränkta när information läggs upp på 
Internet utan deras godkännande. Då det nästan krävs idag att företag för ett 
kundregister ställs det nya krav på hur information hanteras.  
Gällande information så är det någonting som kan kopplas till en person eller ett 
företag t.ex. namn, personnummer, kreditkort osv. Beroende på vilken typ av 
information som lagras finns även olika nivåer på säkerhet att den informationen 
inte kommer i orätta händer. Namn- och adressuppgifter är t.ex. har inte lika stora 
krav på säkerhet som hantering av kreditkortsnummer. 
 
Vid osäkerhet om krav uppfylls finns det en organisation som heter 
Datainspektionen. Organisationen finns till för att hjälpa och undersöka de fall 
som Datainspektionen misstänker inte sköter sina uppgifter på rätt sätt. 
Anmälningar som kommer in till Datainspektionen kan vara från både 
privatpersoner och företag. Organisationen finns till för att upprätthålla att alla 
människor (i Sverige) blir rätt behandlade gällande PuL [11]. 

2.1.6 Licenser 

Licenshantering inom IT lämnas oftast över till IT-avdelningen. Då man anser att 
drift av tjänster är viktigare än licenser är licenshantering någonting som tyvärr får 
lida. När företag sedan växer och antal licenser ökar även belastningen på 
licenshanteringen. Därav är det ofta att företag antingen betalar onödiga utgifter i 
form av licenser de inte längre använder. I vissa fall har företag till och med för 
lite licenser förhållande till installerade mjukvaror. Det är väldigt sällan att företag 
inte vill betala licenser men pga. att kontrollen på vilka och hur många licenser 
som finns är för komplicerat lämnas den ofta ogjord. Ännu en faktor som ökar 
belastningen är anställda som jobbar på distans eller om dotterbolag skapas [11], 
[12], [44].   
 
Licenser innefattar all form av mjukvara som företaget själva inte har utvecklat 
och mjukvara som går under ”gratis-version”. En licens definierar oftast en 
installation på t.ex. en dator. Finns då 20 stycken datorer som alla behöver ett 
operativsystem behövs det även 20 stycken licenser för att varken betala för lite 
eller för mycket. 
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Ett företags licenshantering bör innehålla information om varje mjukvara som 
företaget använder och/eller köpt in. Information definieras som produktnamn, 
tillhörande licensnyckel, inköpsdatum och kostnad. Denna information kan sedan 
skapa en koppling med tillgångar och även användarpolicy som beskriver regler 
för installation av ny mjukvara [1].  
 

För att undkomma att driva ett eget system för licenshantering kan licenshantering 
i många fall slås ihop med förteckning av tillgångar(Se 2.1.3) då licenser är en form 
av tillgång för företaget. Dock är det viktigt att poängtera att licenshanteringen bör 
vara lätt att hantera för att inte bli utelämnad [1]. 
 

2.2 Drift 

2.2.1 Märkning av säkerhetsnivå av information 

Tillgänglighet, riktighet och sekretess är tre variabler en organisation bör använda 
för att skapa klassificeringar av olika säkerhetsnivåer. Information är alltid olika 
mycket värt och därför bör den även delas in i den kategori som matchar hur 
mycket informationen är värd. Detta för att organisationen ska få en bra överblick 
av hur informationen ska hanteras. 
 
De klassificeringarna som tas fram ska vara lätta att förstå och tala om hur 
informationen får användas, hur den ska hanteras samt vem som har tillgång till 
den. Datum för när informationens klassificering slutar att verka är även ett 
hjälpmedel för ägaren av informationen för att se om klassificeringen fortfarande 
gäller. Ägaren kan då låta en omprövning ske av informationens klassificering. Det 
är inte ovanligt att information blir mindre värd under en längre tid [1]. 
 
Det finns olika sätt att tillämpa märkning av säkerhetsnivåer på fysisk och logisk 
information, kan det inte ske med en fysisk märkning ska det göras med en 
elektronisk märkning. Beroende på vad informationen anses vara för 
säkerhetsnivå ska det finnas en tydlig klassificering som visar detta. Kopiering, 
lagring, alla slag av kommunikation, förstöring och arkivering är punkter som 
kräver mer tillsyn då de anses vara mer känsliga [1]. 

2.2.2 Märkning av utrustning 

Utrustning bör märkas för att inte skapa förvirring. Enheter kan vara 
konfigurerade för ett speciellt ändamål, finns ingen markering kan administratörer 
lätt glömma ändamålet med enheterna. Namnmärkning är nästan då ett måste vid 
flera enheter i ett system och även på kablage. Namnmärkning underlättar även 
vid supportärende/upgradering av system [1]. 
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2.2.3 Kryptering 

Kryptering används för att förhindra att obehöriga tar del av information över 
osäkra kanaler och medier. Kryptering fungerar på det vis att information 
omvandlas från läsvänlig till oläslig information. Den oläsliga informationen kan 
bara låsas upp och läsas av den som erhåller en speciell nyckel. Upplåsandet av 
informationen för att göra den läslig heter dekryptering. Själva krypteringen sker 
genom att det används en mattematisk formel, en algoritm och applicerar denne 
på en fil, meddelande eller annan viktig information som kräver sekretess [1]. 
 
De två typer av kryptering som det ofta hänvisas till är symmetrisk och 
asymmetrisk kryptering [2].   
 
Symmetrisk kryptering fungerar på det sätt att avsändaren och mottagaren har en 
likadan nyckel. Denna nyckel används för att kryptera informationen mellan 
parterna och samma nyckel används för att dekryptera informationen och därmed 
göra den läslig [2].  
 
Asymmetrisk kryptering använder sig av fyra nycklar mellan två parter. Varav 
avsändaren och mottagaren har en privat nyckel vilka inte är kända för varandra 
och vars en publik nyckel. Den publika nyckeln kan alla ta del av. Avsändaren 
krypterar ett meddelande med sin privata nyckel med hjälp av mottagarens publika 
nyckel. Mottagaren dekrypterar meddelandet med sin privata nyckel och kan 
därefter läsa informationen [2].  

2.2.4 Dokumentera driftrutiner 

De dokument som bör skapas innehåller de rutiner företaget hittat som blir 
berörda av drift, t.ex. systemmiljö, kommunikation, säkerhetskopiering, underhåll 
och säkerhet.  
 
I dokumenten skall det finnas instruktioner för hur man går till väga för de 
identifierade rutinerna. Dokumenten skall uppdateras och revideras vid ändringar 
för att vara giltiga. 
 
Ett exempel är hur man går till väga vid säkerhetskopiering, hur ofta backup-
banden ska bytas. Var backup-banden ska lagras, hur återställning ska ske och hur 
ofta säkerhetskopiering ska tas [1]. 

2.2.5 Uppdelning av uppgifter 

Det är naturligt att dela upp arbetsuppgifter för att inte belasta en person, vid 
uppdelning får även anställda ansvar över respektive del. Missbruk kan då även 
lättare spåras om ändringar sker i system. Uppdelningen kan både innefatta drift 
av hela system samt delar i system [1]. 
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2.2.6 Skydd av skadlig kod 

Skadlig kod 
Skadlig kod, malware - malicious software, är ett samlingsnamn för de olika typer 
av skadlig kod som finns. Programmen installeras oftast utan användarens vetskap 
och kan resultera i att data blir manipulerad samt öppna upp system för ytterligare 
sårbarheter. 
 
Under benämningen skadlig kod finns det ett antal olika klassificeringar beroende 
på vad den skadliga koden gör. Dessa delas oftast upp i virus, maskar, trojaner, 
adware, rootkits[1], [13], [14]. 
 
Virus 
Den grundläggande funktionen med virus är att de ska fortplanta sig och sprida 
sig vidare till andra datorer. Virusen i sig behöver inte åstadkomma förstörelse för 
att bli klassat som ett virus, även om de flesta virus idag orsakar förstörelse på 
något vis. Beroende på vad designen av viruset vill åstadkomma designas det 
utefter detta. Virus angriper oftast speciella delar av datorn, man talar oftast om 
virus som ligger innästlade i exekverbara program, dessa kan exempelvis ha 
filändelsen .EXE, .COM, .BIN [13], [14]. 
 

Master Boot Record-virus 
För att datorer ska kunna starta installerade operativsystem krävs det att 
hårddisken har ett Master Boot Record, MBR. MBR är den första delen datorn 
läser vid uppstart, denna del innehåller vital information för att starta upp 
operativsystemet. Viruset angriper denna del av hårddisken och tillåter inte att 
datorn startas då viruset kan förstöra MBR. Datorn vet inte om vad den skall 
ladda då MBR är förstört vilket resulterar i att operativsystemet inte startar [13], 
[14]. 
 

Polymorfiska virus 
Varje gång detta virus duplicerar sig och i samma veva smittar andra filer ändrar 
den sin signatur. Virus kan identifieras genom att man tittar på dess algoritm, vad 
den skall utföra. Det unika nummer som kommer utifrån algoritmen kan avslöja 
vad det är för virus. I och med att det polymorfiska ändrar sin signatur blir det 
svårare att upptäcka detta virus [13], [14], [15], [16]. 
 
Makrovirus 
I många program finns det såkallade makro-språk vilket tillåter användaren att 
skapa en serie kommandon genom att använda ett par knapptryckningar.  Vissa 
program tillåter att man sparar makron i den fil man arbetar med, vilket gör det 
möjligt att spara ett dokument för att sedan distribueras. Detta har tillåtit angripare 
att skapa makron i dokument för att skapa förstörelse och irritation [14], [17]. 
 
Ett välkänt exempel är Mellisa-viruset som genom e-post hade en infekterad 
Word-fil bifogad. De som inget ont anade öppnade denna fil och fick länkar till 
pornografiskt material. Det användarna inte visste var att filen innehöll ett makro 
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som tillät att andra makron kunde köras när något Office-dokument öppnades. 
Makro-viruset tittade i systemregistret om ett visst värde var angivet, var detta 
speciella värde inte angivet skickades viruset vidare genom kontakter i Outlook. 
Detta orsakade att massvis med e-post skickades runt på Internet och belastade e-
post-servrar [18], [19]. 
 
Multipartite-virus 
Multipartite-virus är en virustyp som både angriper Boot record-delen på 
hårddisken samt programfiler. Det unika med viruset är att om Boot record-delen 
av viruset raderas men andra delen ligger kvar bland de infekterade programfilerna 
smittas Boot Record:et igen. Vise versa om de infekterade filerna blivit rensade 
[19]. 
 
Maskar 

Maskar duplicerar sig precis som virus men det finns en väsentlig skillnad. Virus 
angriper program och använder sig till viss del av program för att exekveras. 
Maskar däremot smittar inte filer och program, utan är självständiga. Maskar och 
virus har samma egenskap när det kommer till duplicering och spridning men 
även här finns en stor skillnad. Maskar som ett självständigt program scannar 
oftast nätverket själv och letar efter säkerhetshål för att sprida sig själv mellan 
system [15], [19]. 
 
Trojaner 
Trojaner är program som körs utan att användaren är medveten om det. Trojanen 
i sig kan vara maskerad i en legitim fil vilket kan resultera till att en användare, inte 
ont anande, öppnar t.ex. e-post med en bifogad fil vilket är infekterad. En trojans 
huvudfunktion är att öppna upp en anslutning mellan hackaren och användaren, 
där användarens dator blir en server och den som angripit datorn kan ansluta mot 
denne, angriparen kan då exempelvis hämta känslig information från den 
attackerade datorn eller fjärrstyra datorn för att orsaka ännu mer skada. 
Användningsområdet är stort men principen är att ta full kontroll över den 
angripne datorn och använda den till t.ex. avlyssna händelser. [15], [19], [20]. 
 

Exempel på trojan är den typ som installerar keylogger, en keylogger är en 
applikation som registrerar knapptryckningar på tangentbordet för att sedan skicka 
informationen vidare till angriparen. Samma typ av trojan kan även söka efter 
fördefinierade filer, ord, etc. på datorns hårddisk för att sända denna information 
till angriparen [15], [20]. 
 
Trojaner kan även användas för att göra riktade attacker där målet är att slå ut den 
attackerades tjänster, oftast företag som bedriver tjänster på Internet, Även kallat 
DDoS-attacker. Angriparen smittar flera datorer med samma trojan och får 
kontroll över flera datorer, såkallade zombies, för att sedan använda dessa i en 
attack. Principen går ut på att man skickar mängder av data vilket kan belasta en 
server och lamslå denne [15], [20]. 
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Rootkit 
Ett rootkit är ett program som installeras utan användares vetskap, oftast genom 
virus eller annan elakartad kod. Programmet installeras i den lägsta nivå av 
operativsystemet (roten av ett system) och kan manipulera informationen som 
användaren ser, oftast för att förhindra användaren att inse att systemet är smittat 
med annan elakartad kod. Genom att förövaren med dess rootkit opererar i den 
lägsta nivå av ett operativsystem har denne full kontroll över systemet och kan 
därför utnyttja systemet till vad denne önskar. Har rootkitet varit installerat en 
längre tid kan förövaren samlat på sig tillräckligt mycket information för att 
använda informationen för personlig vinning etc. Rootkits är svårare att upptäcka 
än jämfört med virus och trojaner. Används ett Anti-virus för att söka igenom 
system för skadlig kod är det inte säkert att Anti-viruset finner något då rootkitet 
kan vara sofistikerat och returnera information till Anti-viruset att systemet är 
friskt [15], [21], [22]. 
 
Antivirus 
Grundläggande vett och etikett på Internet är A och O för att inte låta system bli 
smittade av användare. Användare bör aldrig öppna e-post med bifogade filer från 
okända avsändare och ladda ner applikationer från hemsidor vilka inte är säkra. 
Användare bör även söka igenom de filer som blivit nerladdade, ligger på 
CD/DVD-skivor och USB-minnen. 
 
För att ge användare en hjälpande hand används Antivirus. Antivirus är mjukvara 
vilka söker igenom filer och program som används. Antivirus identifierar inte bara 
virus som namnet antyder men all form av skadlig kod vilket inkluderar den typ 
som tidigare nämnts. 
 
För att identifiera den skadliga koden används en databas, vilket antiviruset 
kommunicerar med, för att jämföra resultatet vid analysen. Matchar resultatet från 
sökningen den information som finns i databasen varnar antiviruset om att en fil 
eller ett program är smittat. Antiviruset varnar då användaren om att filen är 
smittad och rensar filen. Det är viktigt att uppdatera denna databas reguljärt för att 
alltid vara skyddad mot den senaste skadliga koden [23], [24]. 
 
Den andra metoden som används är för att upptäcka om ett program som körs är 
smittat heter ”heuristic scanning”. Detta innebär att antiviruset analyserar hur 
programmet uppför sig. Finner antiviruset något suspekt jämförs informationen 
om hur programmet beter sig mot en lista med kända mönster och varnar 
användaren. Installerar användaren ett nytt program vars mönster inte finns 
samlad i listan kan antiviruset fortfarande varna om att något suspekt sker [23], 
[24]. 
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2.2.7 Backup - säkerhetskopieringar 

Säkerhetskopiera viktig information är en väsentlig del av företag idag. Saknas det 
en kopia på viktig information om ett system skulle gå ned kan viktig arbetstid gå 
förlorad. Det är viktigt att säkerhetskopiering sker ofta och rätt så att giltigheten är 
bevarad. Lokala kopior av den viktiga informationen för att snabbt kunna göra en 
återställning är idag nästan ett måste då tid är pengar. Företag kan förlora åtskilliga 
summor om systemen ligger nere och användarna inte kan arbeta. Inträffar en 
olycka t.ex. brand eller översvämning kan hårdvaran som sköter 
säkerhetskopieringen förstöras. Därför räcker det inte alltid med lokala kopior på 
den viktiga informationen, även om den är inlåst i ett skåp. Lösningen på detta är 
att använda sig av såkallad co-location backup. Vilket innebär att 
säkerhetskopiorna skickas till en avlägsen plats där hårdvaran är fysiskt skyddad 
mot t.ex. bränder och yttre åverkan. Detta kan med fördel göras med en säker 
anslutning till den plats som kopiorna ska lagras på för att bevara integriteten. 
 
Att kopiorna har integritet och giltighet är själva grunden i säkerhetskopiering. 
Rutiner borde finnas för hur kontrollering och testning sker på kopiorna. Att 
återställa en kopia och märka att det inte finns någon information på hårddisken, 
bandet eller annat lagringsmedium när ett system kraschat kan ha förödande effekt 
på ett företag [2]. 
 
Beroende på hur stort lagringsmedium är, när backupen skall vara tillgänglig samt 
hur viktigt och snabbt det skall gå att göra en återställning är tre faktorer som bör 
övervägas innan man väljer en metod [2]. 
 
Fullständig backup 
Den typ som tar längst tid är fullständiga säkerhetskopieringar, denna backup-typ 
gör en hel kopia varje gång man väljer att göra en säkerhetskopiering. Detta tillåter 
att, beroende på hur mycket lagringsutrymme som återfinns, att lagringsmedium 
blir fullt snabbare än de andra metoder som finns [25]. 
 
Inkrementell backup 
Inkrementella säkerhetskopieringar är en metod som tar mindre plats på 
lagringsmedium eftersom vid initiala säkerhetskopieringen tas en fullständig 
säkerhetskopiering. Vid nästa tillfälle en säkerhetskopiering sker kopieras bara det 
data som blivit förändrad och vid nästa tillfälle inträffar samma beteende. 
Kopiorna lägger sig i nivåer vilket innebär att när en fullständig säkerhetskopiering 
sker blir detta grundstenen för de kommande säkerhetskopieringarna och vid 
nästa tillfälle en säkerhetskopiering sker blir ytterligare en nivå. 
 
Vid återställning innebär detta att den fullständiga kopian är den nivå som blir 
återställd först, därefter de andra återstående nivåerna i ordningsföljd. Detta tar 
längre tid att återställa jämfört med fullständiga backuper men kräver inte lika 
mycket utrymme på lagringsmedium [26], [2]. 
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Differentiella backup 
Differentiella säkerhetskopieringar fungerar liknande som inkrementella 
säkerhetskopieringar. Som alla backup-typer tidigare nämnda behövs det även en 
fullständig backup för denna typ. Skillnaden mot inkrementella 
säkerhetskopieringar är att det endast behövs en fullständig kopia samt den sist 
gjorda differentiella kopian. Differentiella säkerhetskopieringen fungerar nämligen 
på så vis att den kopierar de ändringar som gjorts sen fullständiga 
säkerhetskopieringen, utan att lägga det i nivåer. Säkerhetskopieringar från en 
differentiell backup tar även kortare tid att återställa jämfört inkrementella men tar 
längre tid att säkerhetskopiera än inkrementella [2], [27]. 
 
Lagringsmedium 
Det finns flera typer av lagringsmedium, hårddiskar, disketter, CD/DVD och 
band. Den typ man väljer beror på vad man ska lagra. Disketter är dock ett 
föråldrat lagringsmedium och CD/DVD klarar inte av att innehålla större 
mängder data. Därför används oftast hårddiskar och band för att göra större 
säkerhetskopieringar på system. DVD-skivor kan lagra 4,7 GB data medan band 
kan lagra från 12 GB inte komprimerad data upp till 800 GB inte komprimerad 
data [2], [28]. 
 
RAID - Redundant Array of Independent Disks 
RAID-tekniken tillåter datorsystem att hantera fler hårddiskar på olika vis. 
Systemet vilket använder sig av RAID kan då slå hop diskar till en ända stor enhet 
alternativt välja att spegla data på en av hårddiskarna till en annan, vilket då blir en 
kopia. Det finns olika uppsättningar av RAID som erbjuder olika funktioner [29]. 
 
RAID 0 

RAID 0 är den teknik som slår hop fysiska hårddiskar till en enhet vilket erbjuder 
högre hastigheter vid skrivande och läsande från hårddisk. Operativsystemet ser 
hårddiskarna som en logisk enhet när de i verkligenheten är flera hårddiskar, två 
eller fler, och kan då skriva till dessa hårddiskar samtidigt. Data blir jämt fördelad 
på hårddiskarna. Vid krasch blir hela uppsättningen förstörd eftersom RAID 0 
inte erbjuder någon kontroll eller feltolerans [30], [31]. 
 
RAID 1 

Denna teknik är mer säker än RAID 0 men långsammare. RAID 1 tillåter att man 
speglar data som skrivs till den primära hårddisken till en sekundär . Hårddiskarna 
ska vara lika stora. Förstörs en hårddisk har man alltid en exakt likadan kopia [30], 
[31]. 
 
RAID 5 

RAID 5 är en uppsättning som tillåter att en hårddisk går förlorad. Tekniken 
använder sig av tre hårddiskar och uppåt. I en denna uppsättning går inte hela 
informationen förlorad om en hårddisk fallerar, vid utbyte av förlorad disk byggs 
informationen upp igen i den nya hårddisken. RAID 5 använder sig nämligen av 
en teknik som sparar särskild information på varje disk i uppsättningen för att 
kunna återskapa förlorad information [30], [31]. 
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Att endast använda RAID som säkerhetskopieringar är inte tillförlitligt. Risken 
finns att mer än en hårddisk i ett datorsystem går sönder, vilket kan resultera i att 
data/information går förlorad. Främst är att om en fil raderas förblir den raderad 
och går inte att återskapa från RAID-tekniken [30], [31]. 

2.2.8 Nätverkssäkerhet 

Lösenord 
God nätverkssäkerhet börjar med att skydda sig mot de hot som tagits upp 
tidigare, malware, DoS, intrångsförsök och dyl. En av de viktigaste delarna är att 
använda sig av lösenord som är svåra att knäcka av andra datorers kraft. 
Lösenordet bör inte innehålla namn och enkla ord, utan lösenord borde vara 
minst sju symboler långt, vara blandat med speciella karaktärer -  %#@$, 
bokstäver och nummer. Lösenordet ska helst aldrig vara använt förut och om så 
inte är fallet skilja sig från de sex tidigare använda lösenorden [2]. 
  
Ett lösenord som är sju karaktärer långt blandat med bokstäver(gemener och 
versaler), nummer och symboler kan erbjuda över 6000 miljarder olika 
kombinationer. Illasinnade typer kan skapa riktade attacker mot en speciell tjänst, 
t.ex. en användares e-postkonto. Genom att ta reda på vad användarnamnet är kan 
den som utför attacken testa att logga in med hjälp av en ordbok där de vanligaste 
förekommande orden finns samt vardagliga fraser. Detta görs automatiserat och 
om lösenordet är svagt tar det inte lång tid innan lösenordet är brutit. Lösenord 
ska aldrig utbytas mellan användare eller skrivas upp eftersom det är en stor risk 
att de kommer i orätta händer [2]. 
 
Brandväggar 
Brandväggar används för att tillåta viss sorts nätverkstrafik in och ur ett nätverk 
t.ex. mellan Internet och en verksamhet. Genom att sätta upp olika regler tillåter 
brandväggen bara en viss sorts trafik att passera och nå sitt mål och stänger ute 
den trafik som inte önskas. Brandväggar kan vara dedikerad hårdvara med speciellt 
operativsystem för endast brandväggsändamålet. En mjukvarubrandvägg är den 
typ som installeras på datorer för att skydda mot oönskad trafik tar sig in i datorn. 
En brandvägg inspekterar alltid den trafik som passerar denne, beroende på 
reglerna uppsatta utför den ett visst ändamål. Detta görs genom att brandväggen 
inspekterar ett såkallat paket. Paket är i den form information skickas på Internet 
och i nätverk. Ett pakets viktigaste delar består av vilken typ av paket det är, var 
det skall, vem det är från, vilken port och vad paketet innehåller för information 
[2]. 
 
Filtreringen som brandväggar utför baseras på hur dessa paket ser ut. 
Applikationer med nätverksstöd använder sig av portar enligt standardiserade 
protokoll för att kunna skicka information mellan sig. Det är oftast dessa portar 
man blockerar i brandväggen för att inte tillåta att vissa program används då de 
kan utnyttjas för att obehöriga kan komma in i nätverket. Ett exempel på en sådan 
port är Telnet (port 23 som standard). Vilket används för att fjärrstyra datorer och 
annan hårdvara med stöd för det [2]. 
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En teknik som brandväggar använder sig av är NAT, Network Adress Translation. 
Tekniken översätter lokala adresser i ett nätverk till publika adresser att dölja sig 
bakom. Detta gör det svårare för utomstående att ta del av de privata adresser 
som används internt i nätverket. Är det en enhet i det interna nätverket som 
kommunicerar ut mot Internet mot en annan enhet är det brandväggen som gör 
en översättning på den privata adressen till den publika adressen den blivit 
angiven. Brandväggen gör tvärtom om en kommunikation upprättas utifrån och 
in, beroende på vilka regler som brandväggen erhållit [2]. 
 
IDS och IPS 
Intruder Detection System är system som aktivt övervakar det interna nätverket 
för att rapportera om något misstänkt skulle ske. IDS opererar på två sätt, första 
sättet är genom att ett nätverkskort tar del av den trafik som passerar in och ut i 
ett nätverk. Den trafik som man valt att IDS:et ska analysera inspekteras efter 
kända attackmönster och avvikelser samt hur ofta vissa typer av paket skickas. 
Denna typ av IDS är nätverksbaserad. Den andra typen är Serverbaserad IDS 
vilket övervakar applikationer och processer som körs på datorer/servrar [2]. 
 

- Kunskapsbaserade IDS utgår från just kunskap, denna kunskap är sparad i 
en databas. Informationen består av mönster, kända attacker och svagheter 
[2]. 

- De beteendebaserade IDS:en analyserar trafiken enligt kända mönster och 
vid en avvikelse rapporteras denne till nätverksadministratör [2]. 

 
IPS, Intruder Prevention System, används till att förhindra att olagliga aktiviteter 
föregår i ett nätverk. Även IPS utgår från mönster för att kunna identifiera vad 
som sker. IPS-tekniken erbjuder att larma administratör via e-post, Blockera IP-
adresser och trafik, larma internetleverantör om vilken IP-adress som utför 
olagligheter [2]. 
 
Segmentering 
Att segmentera nätverk idag är nästan ett krav, man utför segmentering för att 
skydda de mest kritiska tjänsterna i ett nätverk. Segmentering kan ske fysiskt och 
logiskt. Den logiska tekniken heter VLAN, Virtuell Local Area Network, vilket 
tillåter administratörer att dela upp nätverket som det önskas. Detta medför att 
enheter/tjänster inom olika segment inte kan tala med varandra vilket även 
medför mer säkerhet. Principen med VLAN går ut på att man ska kunna 
segmentera lokala nätverk i mindre delar i samma hårdvara, vilket reducerar 
behovet av att köpa fler enheter för att åstadkomma samma sak. Detta innebär att 
all trafik går genom samma kabel och tekniken tillåter att man märker trafiken 
beroende på dess destination. Segmentering erbjuder även att det blir lättare för 
att felsöka nätverk. Problem som uppstår på ett segment i ett nätverk är oftast 
limiterade till det drabbade segmentet [32]. 
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Honeypots/Honungsfällor 
Syftet med honungsfällor är att locka utomstående att angripa dessa. 
Honungsfällor är servrar som efterliknar system i drift. Honungsfällorna kan vara 
relativt säkra system som är kopplade direkt ut mot internet utan brandvägg och 
dyl. Givetvis är dessa skyddade från nätverk som är i drift. Tanken är att logga all 
information som sker, skulle en utomstående ta sig in i systemet sparas 
informationen om hur denne gått till väga. Informationen kan då med fördel att 
använda för att säkra produktionsnätverket. 
 
Hemligheten är att honungsfällan bör efterlikna ett system som används i drift, för 
att få utomstående att tro att de kan hämta känslig information. Informationen 
kan även användas för att spåra förövaren. Honungsfällan bör inte vara helt 
oskyddad eftersom det kan verka suspekt för utomstående som vill illa [2]. 
 
VPN (Virtual Private Network) 
Många användare och företag som skickar känslig information över Internet kan 
använda sig av virtuella privata nätverk (VPN). En VPN skapar en säker 
förbindelse mellan två punkter genom att kryptera trafiken som passerar genom 
denna anslutning, även kallad tunnel. Lösningen blir då även lämplig för bärbara 
datorer vilka kopplar upp sig mot Internet från diverse platser [2], [33]. 
 
De VPN-typer som finns är: 

 Site-to-Site, 

 Remote Access VPN. 
 
Site-to-Site används för att upprätthålla en anslutning mellan två punkter. T.ex. för 
att koppla ihop två lokala nätverk vilket inte befinner sig i samma land. Största 
skillnaden mot Remote Access VPN är att det är oftast dedikerad hårdvara som 
upprätthåller anslutningen [2], [33]. 
 
Remote Access VPN är precis vad namnet antyder, att oavsett plats kunna koppla 
upp mot t.ex. ett företags VPN med hjälp av sin bärbara dator [2]. 
 
Dessa VPN-typer använder sig av standardiserade protokoll, regler för hur 
kommunikation ska ske, de vanligaste är: 

 Point-to-Point (PPTP), 

 Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), 

 IPSec. 
 
Dessa protokoll används för att kapsla in all trafik som går genom tunneln. 
Därefter måste en autentisering ske för att brukaren ska kunna erhålla rättigheter 
beroende på ändamål. Trafiken som skickas över tunneln ska även krypteras. 
Dessa tre aspekter måste finnas med för att en anslutning ska kallas en VPN-
anslutning [2]. 
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2.2.9 Uppdateringar av system/program 

Varje företag som driver någon form av verksamhet med datorer använder både 
system och program för att kunna arbeta. När ett system utvecklas samlas många 
utvecklare och kombinerar kod till varandra som i slutet bildar systemet. Då 
många människor ska samarbeta och få kod som funkar i alla lägen inträffar det 
brister och svagheter. När dessa problem återkopplas till utvecklarna skapas en 
uppdatering eller patch som installeras i systemet och lagar samt rättar till den kod 
som inte uppträder felaktigt 
 
Anledningen till att göra detta är många men de största anledningarna är för att 
minska risken för att program inte funkar och data blir förlorad men även få bort 
brister som kan bli utnyttjande. Med utnyttja en brist menas att någon illasinnad 
person har hittat ett sätt att använda programmet för någonting det inte var byggt 
för. T.ex. avlyssna vad som händer på dator och sen skicka det vidare till någon 
som vill utnyttja informationen. På samma sätt som system kan vara instabila eller 
mål för illasinnade personer kan program agera på liknande sätt.[1] 
 
Det är viktigt att företag har ett fungerande system för hur man ser till att program 
och system håller sig uppdaterade. Ett enkelt och effektivt sätt är att utse 
person/personer som är ansvariga för ett eller flera system och/eller program som 
är installerade på dem. Genom att alla inte ansvarar för allt så är det lättare att dels 
kontrollera att uppdateringar sker och även att inget system/program blir 
bortglömt. För att se vad det är för system/program som finns inom IT och vad 
som bör hållas uppdaterat bör man göra en noggrann inventering av alla system 
för att hitta system och program som finns. När inventering skett bör man 
rangordna de olika system och program för att se hur viktigt det är att det hålls 
uppdaterat. Hur ofta man kollar uppdateringar kan variera från system och 
program men bör ske så ofta som möjligt kontra hur kritiskt programmet är för 
drift/säkerhet från inventeringen [40]. 

2.2.10 Test av uppdateringar 

Uppdateringar av programvara ska ske i en skyddad laborationsmiljö. Det är 
viktigt att analysera alla programvaror och operativsystem som används för att se 
att ingen programvara tar skada och slår ut aktiv produktion vid uppdatering. Likt 
vid ändring i programvara bör även säkerheten testas [1]. 
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2.2.11 Plan för vidareplanering 

En plan för att kunna ta itu med plötsliga händelser som skapar ett avbrott bör 
finnas, denna kallas oftast kontinuitetsplan. Kontinuitetsplanen används även för 
att se till att ett företags viktigaste delar fungerar i framtiden och kunna hålla ett 
företag stabilt på lång sikt [1].  
 
Det en organisation bör reda ut vid arbetet med kontinuitetsplanen är: 
 

 Definition av områden och strategi. 
 

Som punkten säger gäller det att ta fram vilka områden planeringen ska beröra och 
vilken strategi som ska användas. Utan ett klart mål om vilka områden/produkter 
som bör skyddas och hur det ska skyddas blir resultatet inte bra. Om det heller 
inte finns någon klar strategi riskerar det att hela processen blir diffus och 
resultatet blir diffust [1]. 

 Hot- och riskanalys 
 

Riskanalysen ska visa de hot och risker som i en verksamhet kan orsaka avbrott. 
Händelserna som identifieras ska även analyseras där sannolikhet, konsekvenser, 
omfattning och återställningstid är variabler som bör värderas [1]. 
 

 Avbrotts- och konsekvensanalys 
 
Avbrotts- och konsekvensanalys är en analys som beskriver hur verksamheten blir 
påverkad av händelser och vad konsekvenserna av dessa blir. Analysen bör inte 
bara innehålla en analys av nätverk, datorer och dyl. Utan det är viktigt att en 
analys tar upp händelser och konsekvenser utanför IT-delen. T.ex. onöjda kunder, 
dödsfall, strejk och dyl. [1]. 
 

 Etablering av en organisation för att utarbeta, införa och underhålla planen 
 
En organisation kan både vara att man använder redan anställda människor 
(mindre företag) för att reda ut och se till att en plan för vidareplanering utreds. I 
större företags anställs oftast nya för att bilda en egen organisation. Den 
organisationen kommer integrera med företagets alla olika delar/verksamheter för 
att utreda och införa planer för vidareplanering. När dessa uppgifter är klara är det 
även viktigt att planen underhålls och uppdateras vilket gör att arbetet runt 
vidareplanering aldrig stannar. För att se till att arbetet aldrig stannar har man 
alltid en ansvarig som alltid ser till att det fortlöper. Den blir också ansvarig om 
arbetet och planen inte sköts. Vare sig en ny organisation skapas eller använder sig 
av redan anställda ställs det stora krav på kommunikation mellan anställda för att 
finna risker och möjligheter att förhindra dessa [1]. 
 

 Framtagning och dokumentation av planen 
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När en plan väl är framtagen är det viktigt att den dokumenteras. För att det ska 
dokumenteras på rätt sätt är det viktigt att den innehåller punkterna: 

 Bygga upp en riskmedvetenhet i verksamheten och övertyga intressenter. 

 Skapa rutiner och reservrutiner för återställande. 

 Dokumentera rutinerna och rapportera deras status. Om det är större 
åtgärder bör beslut tas i nästa styrelsemöte på ledningsnivå. 

 

 Förvaltning och underhåll 
 
För att fortsätta arbetet så krävs det att någon står som ansvarig för förvaltning 
och underhåll av planen. Det är även denna person som ser till att alla anställda 
vet vad som gäller för just den del de är ansvarig över [1]. 
 

 Granskning, testning och övning. 
 

Detta steg är viktigt för att anställda inom ett område vet och kan vad som gäller 
om en katastrof skulle ske. Som ett exempel är det viktigt att undersöka i jämna 
mellanrum om säkerhetskopieringen har skett som den skulle. Man kan t.ex. testa 
att återställa ett helt system i en sluten miljö för att se om allt fungerar som det var 
tänkt [1]. 

2.2.12 Naturhändelse 

Hetta 
Hetta kan komma i både form av en värmebölja till att lokalen i sig brinner. Båda 
formerna kan leda till stora problem då elektronik inte klarar av hög värme.  
 
För att kunna skydda mot att en värmebölja skadar en serverhall måste det finnas 
en väl fungerande kylanläggning som håller temperaturen på rätt nivå. Rätt nivå 
för en serverhall är omkring 22oC. Samma system som kyler ner serverhallar 
brukar även se till att luftfuktigheten är på en korrekt nivå vilket är omkring 50 % 
[34], [35]. 
 
Förutom att skydda hårdvara mot värme måste även skydd mot en eventuell 
brand finnas. Ett vanligt system att använda är gasen Argonite där systemet ser till 
att syrenivån lägger sig på 13-15%. Då människan klarar att vistas i ett rum med 10 
% syre i gör alltså denna gas att branden släcks och ser även till att ingen människa 
blir skadad [36].   
 
Strömavbrott 
Strömavbrott är precis som det låter, ett avbrott i levereringen av ström till ett 
ställe. Om ett företag råkar ut för ett strömavbrott, både en längre tid eller kortare, 
så kan det få stora konsekvenser. Vanliga datorer, framförallt bärbara, klarar sig 
väldigt bra även om de stängs av på fel sätt. Desto värre är det dock med servrar 
som hanterar viktig data som ännu inte sparats. Dels så kan data försvinna men 
det kan även bli skada i grundsystemet på serven vilket gör att den inte kan starta 
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igen när strömmen kommer tillbaka. Det som är känsligast är RAID-systemet för 
hårddiskarna, se kapitel 0 
 
För att minska risken av att något går sönder vid strömavbrott så använder man 
sig av en enhet som kallas UPS (uninterruptible power supply). Som namnet säger 
gör den så att ström alltid ska finnas även strömmen går ner helt eller bara 
minskar/ökas i styrka. 
 
Det finns många olika sätt att se till att ström alltid finns. Här nedan beskrivs det 
tre vanligaste sätten. 
 

Standby 

 

Figur 3 Standby UPS [78]. 

En standby UPS driver genom strömmen direkt till enheten som behöver ström. 
För att den ska kunna ladda sitt eget batteri så tas en liten del av strömmen för just 
det ändamålet. Om strömmen bryts till UPS:en slår den om till batteriet för att 
fortsätta driva ström till enheter som är inkopplade. Denna omställning kan ta 
mellan 2-10millisekunder vilket ibland kan göra att enheter inte klarar av att hållas 
i liv och därav stängs av [37], [38], [39]. Figur 3 illustrerar ett flödesschema för 
Standby UPS [78]. 
 

Line-interactive

 

Figur 4 Line-interactive UPS [79]. 

Line-interactive UPS fungerar på samma sätt förutom att det nu finns en kontroll 
som undersöker hur stark spänningen(Volt) är. Om spänningen går ner eller upp 
ser denna kontroll till att korrigera till rätt spänning när UPS skickar strömmen 
vidare till inkopplade enheter. 
 
När spänningen korrigeras måste UPS:en slå över till batteridrift i några sekunder 
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för att sedan slå tillbaka. På samma sätt som standby kan denna övergång ta 
mellan 2-10 millisekunder och kan göra att enheter som är inkopplade inte får 
tillräckligt med ström vilket resulterar i att de stängs av [37], [38], [39]. Figur 4 
illustrerar ett flödesschema för Line-interactive UPS [79]. 
 
Online 

 

Figur 5 Online UPS [80]. 

Den mest vanliga varianten av UPS när det gäller drift av servrar eller viktiga 
enheter är online UPS. Anledningen till att den är mest förekommande och många 
rekommenderar den är för att den förser enheter med ström direkt från batteriets 
istället för elledningen. 
Fördelen med att den alltid kör från batteriet är också att när strömmen försvinner 
in till UPS:en så behöver inte den inte slå över till batteriet då den alltid driver 
saker därifrån. Jämfört med de andra som hade mellan två till 10 millisekunder i 
överföringstid har online-UPS noll millisekunder. Figur 5 illustrerar hur en Online 
UPS fungerar [80]. 
 
Ännu en fördel är att den konverterar strömmen från AC till DC för att sen ladda 
batteriet. Från batteriet går strömmen sen vidare och konverteras till AC igen. 
Denna konvertering som alltid görs har fördelen med att den inte behöver ta 
hänsyn till spänningsvariation, frekvensändringar eller liknande i elledningen. Med 
andra ord, det skickas alltid ren ström till de enheter som är inkopplade. 
 
En sak som kan ses som en nackdel jämfört mot de förgående UPS:erna är att 
online UPS inte kan leverera lika mycket ström då den alltid måste gå via batteriet. 
Online UPS sliter även mer på batteriet vilket gör att underhåll av UPS:en 
kommer krävas mer ofta [37], [38], [39]. 
 
Översvämning 
Överlag behöver man inte några speciella skydd mot översvämning om man 
tänkte till innan var man placerade serverhallen. Lämpliga ställen är högre upp där 
vatten inte lätt kan rinna in om det skulle regna mer än vad det vanligtvis gör. Men 
även om man lägger en serverhall högt upp finns det även vatten som dras för 
kök, toaletter osv. Se till att inga rör eller vattendrivna enheter finns ovanför 
serverhallen. På detta sätta kan man förhindra att om en toalett eller rör går 
sönder att det droppar ner på servrar och annan hårdvara.  
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2.3 Fysiskt relaterat 

2.3.1 Skydd av utrustning 

När man pratar om fysiskt skydd av utrustning så kan man mena många olika 
saker. Många av sakerna man först tänker på är egentligen inte viktiga att ha 
säkerhet på då de inte får så stora konsekvenser eller att risken inte är stor att 
något skulle hända. Oviktiga saker skulle kunna vara headsets och webbkamera för 
att bara nämna några exempel. Dock så finns det fyra stycken kategorier som man 
minst bör ha sett över säkerheten på [1], [2]. 
 
Servrar 

  

Figur 6 Låst rackskåp [81].  

Om inte ett företag har sina tjänster out-sourcade, dvs. att ett annat företag 
hanterar dem, så bör servrarna stå ordnade i ett såkallat rackskåp, figur 6 illustrerar 
ett typiskt rackskåp [81]. Dels så skapar det större chans att hålla ordning på kablar 
med mera och även större effektanvändning per yta. Men den största fördelen är 
att man kan stänga en dörr som gör att vem som helst inte fysiskt kan peta på 
servrarna. Även om servrarna står i ett utrymme som är skyddad genom någon 
form av säkerhet(se säkerhet på fysiska utrymmen) så är detta lås ett steg längre då 
någon måste ta sig igenom två säkerhetssteg för att nå fram till sitt mål. 

 
Ett rackskåp har även dörrar och lås på båda sina sidor vilket gör att man får både 
skydd från åtkomst framifrån men även skydd för kontakter/kablar som sitter på 
baksidan. 
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Bärbara datorer 
 
Fastlåsning 

 

Figur 7 Låsvajer med larm [82].  

Bärbara datorer är väldigt stöldbenägna då de är lätta att ta med och även lätta att 
gömma i en väska. För att minska risken att en dator blir stulen är en av de två 
mest förekommande skydd fastlåsning till ett större objekt. Figur 7 illustrerar hur 
datorer kan låsas fast [82]. 
 
Den vanligaste varianten är ett lås som endast är en vajer som låses runt ett objekt. 
Som bilden visar ovan finns det även en variant som även har ett larm som går av 
om vajern bryter sin krets. Den sistnämnda går även att använda för att låsa fast 
en väska om man temporärt vill låsa fast en väska för lite stund. Självklart ger detta 
ingen försäkran om att ingen kommer kunna stjäla bärbara datorn men det 
minskar risken då det blir mer krångligt och märks mer. 
 

Stöldmärkning 

 

Figur 8 Stöldmärkning [83].  

Det är även viktigt att märka de fysiska tillgångarna, framförallt bärbara datorer. 
Genom att sätta på en lapp som figuren ovan visar man att datorn är märkt för 
stöldskydd. Det gula i punkterna som blir till bokstäver och siffror kan även 
reagera med en vätska och bränna in märkningen i datorns chassi, detta illustrerar 
figur 8 [83]. Det skapar större säkerhet på att märkningen verkligen är kvar på 
datorn och försvårar för någon att återställa den till original. Det gör det även 
svårare för någon att stjäla och sälja datorn då det finns bevis att datorn tillhör 
någon annan och med stor sannolikhet är stulen. Självklart går det slipa bort från 
chassit men det lämnar ett väldigt fult märke som även skapar mindre värde för 
den som skulle vilja sälja datorn. 
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Backupband 

 

Figur 9 Brandsäkert kassaskåp [84]. 

Backupband är den säkerhet ett företag har när en olycka har inträffat. Det kan 
både vara att några filer har blivit borttagna eller att företaget har en större brand 
som skadat servrarna. Men för att backupbanden fortfarande ska vara till någon 
nytta efter en olycka krävs det även att de tas hand om på rätt sätt innan. 
 
Backupbanden bör vara inlåsta i ett utrymme där få personer som möjligt har 
tillgång till. Förslag på ett utrymme är i ett kassaskåp som klarar av att hålla sig 
intakt vid en brand. Kassaskåpet bör inte stå i serverhallen eller där många kan se 
den och undra vad det är. Även om detta skapar hög säkerhet att banden håller sig 
i rätt skick så bör man ändå ha en version på ett säkerhet ställe som inte är samma 
byggnad som själva driften är i . Allt för att minska risken att backupbanden helt 
plötsligt inte finns alls och data inte går att återställa. Om backupbanden ligger 
off-site(inte i samma byggnad) ska man kräva hög säkerhet på att de inte kommer i 
orätta händer. Figur 9 illustrerar ett brandsäkert kassaskåp [84]. 
 
Kablar 
Kablar för tele och nätverk bör skyddas genom att läggas i rör eller i utrymmen 
som inte är åtkomliga utan större åverkan. I områden där obehöriga kan komma åt 
kablar bör skydd för vanliga kopparkablar för avlyssnig och elektromagnetisk 
störning finnas. Dras kablar där elektromagnetiska störningen är hög bör fiber 
användas istället för koppar då fibern inte störs. [1] 

2.3.2 Säkerhet på fysiska utrymmen 

Tillträdeskontroll 
Till utrymmen som innehåller viktiga saker så bör det vara speciell 
tillträdeskontroll. Antingen genom samma system som övriga byggnaden använder 
eller ett speciellt kort med kod/vanlig nyckel. Helst ska det finnas personliga kort 
då det ger en spårbarhet om situation skulle uppträda. Det ska även vara dörrar 
som är anpassade för att förhindra att någon extra person tar sig in obemärkt. [1] 
 

Skydd av rum 
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I det här fallet är skydd av rum de rum som hanterar IT-utrustning och speciellt 
serverhallar. Vid skydd av serverhall bör det användas skydd i form av: 

 Tåliga väggar, golv och tak 
Material som är olämpligt är t.ex. bara gips. Det behövs material som kan 
stå ut mot större påfrestning. 

 Stabila dörrar  
Dörrar ska inte gå att förstöra med hjälp av t.ex. en hammare. En lämplig 
dörr skulle kunna vara en i form av plåt. 

 Kylning 
En serverhall bör innehålla kylning så utrustning inte blir överhettad och 
ev. börjar brinna. 
Lagom temperatur är 17-25 grader. 

 Brand 
Lämpligt skydd mot brand. I en serverhall rekommenderas halonsläckare 
som inte skadar utrustning eller människor som ev. är i serverhallen om 
brand inträffar. 

 Videoövervakning 
Identifiera vem som utför förändringar. Kunna gå tillbaka och se vad som 
hände i serverhallen vid en specifik händelse. Vem är egentligen skyldig? 
 

2.4 Övervakning 

2.4.1 Nätverk 

Även om det oftast inte händer någonting i ett nätverk är det ändå viktigt att 
snabbt kunna bli informerad, helst innan anställda påpekar att något är fel. Dels 
skapar det mer kontroll för den som jobbar inom IT men även högre trygghet hos 
användarna som vet att IT-avdelningen har utfört arbetet korrekt. De två 
vanligaste sätten att se om en enhet/tjänst fungerar är via SNMP och att köra en 
testkörning mot tjänsten för att se om korrekt svar återges.  
 
SNMP (Simple Network Management Protocol) 
SNMP är ett protokoll som använder sig av server/klient-principen där servern är 
den enhet som lagrar/kollar information som hämtas eller skickas till den. 
Klienten är den enhet som servern övervakar och som kan skicka information till 
servern. 
 
För att kunna fråga efter information så måste ett OID(Object Indentifier) anges 
vilket är en unik id till varje del i en enhet. Detta id jämförs sedan med enhetens 
MIB(Management Information Base) på själva enheten för att hämta olika sorters 
information. För att MIB och OID ska kunna fungera tillsammans på ett smidigt 
sätt använder MIB en form av trädstruktur. Genom trädstruktur så ser id:t ut t.ex. 
som här: 1.4.5.23.2.3.5.3. 
 
Detta protokoll används för att dels hämta information från en enhet och dels för 
att kunna få information skickat till en server. När information hämtas från en 



Teoretisk bakgrund  

34 

enhet används meddelandetypen GET vilket översatt till svenska ger få 
information om eller hämta information om. När en enhet får ett GET-
meddelande så kommer den att svara med GET-RESPONSE som innehåller det 
svar som någon frågade efter eller ett felmeddelande. Förutom GET och GET-
RESPONSE så finns även GET-NEXT vilket tar nästa meddelande i 
trädstrukturen.  
 
Det andra sättet SNMP använder för att skicka information är meddelandetypen 
TRAP vilket är om en viss händelse händer(förinställt innan) så skickas 
information till ett visst ställe. T.ex. om en sak slutar att fungera kan det ställas in 
att enheten meddelar en server att just denna sak inte längre är tillgänglig [41]. 
 
PORT/Tjänst 
Som ett komplement till SNMP så används också en form av testprogram som 
kollar om en tjänst fungerar som den ska. Dels så kan man se om en port som det 
förväntade tjänsten ska användas är öppen och mottaglig för information men 
även skicka testinformation mot porten och se om svaret blir som förväntat. 
Om svaret inte blir som förväntat kan servern anta att tjänsten inte fungerar och 
meddela ansvarig om detta via t.ex. e-mail eller SMS. 

2.4.2 Lokaler 

I vissa fall kan det behövas att det finns övervakning på lokaler som innehåller 
mer känslig information. Kapitel 2.3.1 i denna rapport förklarar hur man kan 
skydda sig fysiskt och täcker allt som denna del. 

2.4.3 Loggning 

Loggning är en funktion som ser till att spara ner information som händer i en 
dator. Med händelse menas att en tjänst eller funktion stöter på någonting som 
bör noteras. Det kan vara allt från att någon loggar in i ett system till att en tjänst 
kraschar. Informationen som sparas kan vara nytta till många saker som 
felsökning till undersökning av konstiga händelser. Informationen sparas ofta med 
datum, tid, felkod och information om händelsen. En viktig del i loggning är att 
snabbt kunna se händelser som inte är normala. Ett exempel kan vara att någon 
loggar in som omöjligen kunde ha möjlighet att logga in just då. Man kan då agera 
snabbt och förhoppningsvis agera innan någon skada har skett. Även om det bara 
är en tjänst som gått ner så kan man återställa det fortare och så få som möjligt 
blir drabbade. Det är även viktigt att alla loggar blir orörda för att en felsökning 
blir så korrekt som möjligt. Modifierade loggar vid intrång kan göra att loggarna 
blir helt oanvändbara. Där av så bör alla loggar samlas på ett ställe och så få som 
möjligt har tillträde dit [42].  

2.4.4 Klocksynkronisering 

Bland de viktigaste delar i ett närverk när det kommer till felsökning eller 
undersökning av en händelse är att alla klockor är synkroniserade. Om enheter 
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skickar loggar med tider som inte är synkroniserade så kan man inte följa 
händelsens flöde. Det gör det mycket svårare att peka ut vad som egentligen 
hände på vilken plats och hur det gjorde det. Genom att använda protokollet 
NTP(Network Time Protocol) så kan alla enheter i ett nätverk synkronisera sina 
klockor mot en server vilket i sin tur gör att alla har samma tid i stort sätt på 
sekunden. Den server som hanterar NTP-tjänsten försöker i sintur synkronisera 
sin klocka mot vald server. Oftast används de publika servrarna som finns på 
Internet som även drivs av större Internetprofiler. T.ex. Chalmers Högskola. [43]
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3 Metod och genomförande 

3.1 Datainsamling 

3.1.1 Intervju 

För att ta del av de problem och önskemål som finns på Conect AB anordnades 
flera möten med ansvarige på företaget. Mötenas mål var att låta Conect AB 
redovisa tankar och idéer om en eventuell lösning samt förklara grunden till deras 
problem. Mötena skedde som en öppen individuell intervju där den intervjuade 
kunde tala fritt och spontant samtidigt som anteckningar fördes [76]. Under 
mötena diskuterades det även innehållet i det som skulle tas fram till deras kunder. 
Genom Conect AB’s erfarenhet från kunder och vår genom laborationer och 
studier har det framtagna innehållet en bra möjlighet att stämma mot verkligheten. 
Då examensarbetet riktade sig mot Conect AB hade de även sista ordet om 
innehållet. 

3.1.2 Litteratur 

När problemet var tydliggjort krävdes det att vi förstod innehållet i ISO 17799. 
Eftersom IT är ett snabbt växande område med många nya funktioner/produkter 
som uppkommer förändras även bilden på vad som är aktuellt. Standarden ISO 
17799 som examensarbetet byggdes på är uppdaterad senast 2006[1] och det gör 
att den inte i vissa fall är aktuell i dagens IT-system. Detta ledde till att ny 
information kom att hämtas från kursen Säkerhet och Sårbarhet från programmet 
Datanätteknik på Högskolan i Jönköping [2]. För att stärka tolkningen lästes även 
en tidigare skriven rapport om informationssäkerhet [3]. Detta ledde även till att 
ny information behövdes sökas.  
 
För att resultatet skulle bli lättare att följa sorterades det upp under olika rubriker. 
Förutom att en bra struktur är viktig för att inte förvirra läsaren så är det även 
viktigt att säkerhetsställa att informationen verkligen stämmer och inte ändrats. 
Fler källor till information skapar alltid högre validitet [76]. 
 
Som sökningsmetod efter källor användes Googles sökmotor Google Scholar, 
Digitala Vetenskapliga Arkivet(DiVA), litteratur och artiklar från både tidningar 
och Internet. Kändes en källa osäker eller inte tillräcklig användes en eller flera 
extra källor för att stärka att informationens validitet. Denna metod att samla 
information användes för att det inte var möjligt att samla primärdata från andra 
företag pga. tidsbrist. Tillgången till sekundärdata var även högre. 
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3.2 Resultat och resultatpresentation 

I resultatkapitlet skapades det analyser runt de områden som valts. Genom att 
finna fler källor och även fler problem som uppkommit hos andra företag kunde 
en analys skapas med högre trovärdighet. Analysen visar även varför det som 
valdes ut är viktigt och områdena kunde verifieras som nödvändiga. Som tidigare 
nämnt gällde det att hitta så många källor som möjligt för att stärka att områdena 
behövs även i en kortare version av standarden. 
 
Som ett önskemål och grund till ett samarbete med Conect AB ville de ha den 
förenklade versionen av standarden i mallform. Utöver en mall med de rubriker 
som togs fram önskade de även att ha djupare förklaring som de flesta IT-
ansvariga kan förstå. Den djupare förklaringen kommer att i stora delar tas från 
resultatkapitlet. Mallen är inte huvudresultatet i rapporten utan ligger som en 
bilaga i rapportens slut. se bilaga 8.4. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Uttagna områden 

Genom ett möte med Conect AB diskuterades det vilka områden som ansågs vara 
väsentliga att ta med. Områdena är även den grund som rapportens förenklade del 
av ISO 17799 kommer att innehålla. Den förenklande delen innehåller en enkel 
förklaring om området, ett exempel om vad som kan hända om den inte finns och 
en analys om tidigare händelser/studier. De två sistnämnda används i första hand 
för att påvisa vikten i att ha den delen implementerad.  
 
Den förenklade delen är även det som återfinns i den mall, bilaga 8.4, som 
önskades från Conect AB bortsett från den analys som finns i resultatkapitlet 4.2. 

1. Dokument 

1.1 Informationssäkerhetspolicy 

 1.1.1 Definition av begreppet informationssäkerhet  

 1.1.2 Ledningens viljeinriktning  

 1.1.3 Mål och metoder för styrning  

 1.1.4 Incidentrapportering  

 1.1.5 Normer och krav på efterlevnad samt konsekvenser vid överträdelse  

 1.1.6 Kontinuitetsplanering  

1.2 Användarpolicy 

 1.2.1 Personalresurser, olika nivå på säkerhet. Konsult eller vanlig anställd. 

 1.2.2 Återlämning av tillgångar 

 1.2.3 Regler för bärbara/dokument/externa medier 

 1.2.4 Avlägsnande av egendom 

  1.2.4.1 Ta in saker, ta ut saker. 

 1.2.5 Utbyta av information 

  1.2.5.1 E-post 

  1.2.5.2 Sociala medier 

  1.2.5.3 Externa medier 

  1.2.5.4 Post 

 1.2.6 Åtkomst 

  1.2.6.1 Lösenord/kort 

  1.2.6.2 Rättigheter 

  1.2.6.3 Synlig skärm 

  1.2.6.4 Dokument på skrivbordet 

              1.2.7 Upphovsrättsskyddat material  

1.3 Förteckning av tillgångar + ägarskap 

 1.3.1 Programvaror, fysiska tillgångar 

1.4 Riskplanering 

 1.4.1 Incidenthantering 

  1.4.1.1 Ansvar 

  1.4.1.2 Rutiner 

  1.4.1.3 Ta lärdom  

1.5 PUL 

1.6 Licenser 

2. Drift 
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2.1 Märkning av säkerhetsnivå av information (känslig, kritisk, hemlig) fysisk och 

digital 

2.2 Märkning av utrustning 

 2.2.1 Backup, utrustning m.m. 

2.3 Kryptering 

 2.3.1 Databaser 

 2.3.2 Remote/VPN 

 2.3.3 Laptop 

 2.3.4 WLAN 

2.4 Dokumenterat driftrutiner 

2.5 Uppdelning av uppgifter. 

2.6 Skydd av skadlig kod 

2.7 Backup 

2.8 Nätverkssäkerhet 

 2.8.1 Skydd 

 2.8.2 Segmentering 

 2.8.5 Brandväggsregler  

 2.8.3 VPN 

 2.8.4 Användarhantering 

2.9 Uppdateringar av system/program  

2.10 Test av uppdateringar 

2.11 Plan för vidareplanering 

 2.11.1 Utbildning av nya system 

 2.11.2 Utbildning av nya tekniker 

2.12 Naturhändelse 

 3.12.1 UPS 

 3.12.2 Off-site backup. 

2.13 Data/Information 

 3.13.1 Riktig 

 3.13.2 Säker 

 3.13.3 Tillgänglig 

3. Fysiskt relaterat 

3.1 Skydd av utrustning 

 3.1.1 Servrar 

 3.1.2 Bärbara datorer 

 3.1.3 Backup-band 

3.2 Säkerhet på fysiska utrymmen 

4. Övervakning 

4.1 Nätverk 

4.2 Lokaler 

4.3 Loggning 

4.4 Serverhall 

4.5 Åtkomst 

4.6 Klocksynkronisering 
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4.2 Förenkling av ISO 17799 

För att kunna göra en förenkling av standarden så krävdes det en bra grund i form 
av teori som sedan gjordes mer lättförståeligt. För att skapa en mer lättförståelig 
förklaring så ska de flesta svåra ord försvinna och även långa jobbiga meningar ska 
göras lättlästa. Den analys som varje del har ska ge läsaren en bra bild om den 
konsekvens som skulle kunna bli om det inte finns implementerad. 

4.2.1 Dokument 

Informationssäkerhetspolicy 
 
En informationssäkerhetspolicy beskriver hur en organisation ser på 
informationssäkerhet. Policyn beskriver en vision och en förklaring om hur 
hanteringen av informationssäkerhet sker. Syftet med att ha ett dokument är att 
beskriva och förklara varför säkerheten är viktig och förklara hur man bör agera i 
olika fall. 
 
De frågor man bör ställa sig är:  

- Vilka saker är det som ska skyddas? 
- Hur väl ska man skydda dessa? 
- Vem står som ansvarig för säkerheten på dessa? 
- Hur arbetar företaget med informationssäkerhet? 
- Var gäller policyn? 
- Vilka regler och hänvisningar gäller för medarbetarna? 
- Hur ska man hantera incidenter och hur ser påföljderna ut om inte regler 

följs? 
 
Exempel  
Har inte ledningen tagit fram ett mål och vision finns det ingen enad front som 
jobbar mot ett mål. Finns ingen informationssäkerhetspolicy kan anställda 
diskutera problem och annan information utan att tänka på konsekvenserna då de 
inte blivit informerade om att det är sekretessbelagt. 
 
Analys 
Fördelen och även anledningen till att den fortfarande finns med i en förenkling är 
att den på lång sikt ökar tryggheten, trivseln och resultatet. Genom att ta förgivet 
att anställda själva tänker och eftersträvar en hög säkerhet finns det studier som 
visar att anställda gärna tänker ”jag litar på honom så det är lugnt”. Genom en 
policy och jobb bakom att förankra den i företaget kan man förhindra att sådana 
här tankar uppkommer. Detta kan bekräftas i rapporten Efterlevnad av 
informationssäkerhetspolicy[45]. 
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Användarpolicy 
 
Detta dokument beskriver hur man använder företagets resurser, t.ex. de regler 
och händelser som sker vid användandet av en tjänst eller enhet. Resurser är det 
företaget äger, allt från fysiska ting på kontoret till hur långt ett lösenord måste 
vara. I användarpolicyn står det hur användaren får använda dessa resurser samt 
vilket ansvar som finns. T.ex. Inga USB-minnen får användas inom företaget som 
inte är godkända av IT-avdelningen. 
 
Finns det inte klara regler och förhållningssätt för användarna kan de med frihet 
göra vad de vill utan att det finns konsekvenser. 
 
Exempel 
En användare tar med sitt USB-minne hemifrån, utan att få det godkänt av IT-
avdelningen. Användaren stoppar minnet i datorn och smittar datorn med 
infekterade filer. Användaren går till IT-avdelningen och förklarar att datorn 
verkar uppföra sig konstigt och IT-avdelningen i sin tur förstår att datorn är 
smittad och måste då utföra en återställning vilket är tidskrävande.   
 
Analys 
Genom att sätta upp interna regler på ett företag kan en hög standard på säkerhet 
uppfyllas. Ansvar och skyldigheter gör att användarna anpassar sitt beteende men 
framför allt kan många hinder och hot undvikas. En användarpolicy är ett måste 
för att inte släppa användarna fritt och inte kunna styra vad som får och får inte 
göras. Det är även ett bra dokument att ha om ett missbruk av någon regel 
uppkommer, speciellt om den är godkänt av ledningen på företaget. 
Användarpolicy är företagets egen regelbok inom it [1]. 
 
Förteckning av tillgångar och ägarskap 
 
För lättare översyn över företagets tillgångar bör det finnas en förteckning över 
vad som existerar. En bra förteckning innehåller vilka programvaror, 
operativsystem och fysiska tillgångar organisationen äger. Förteckningen ska även 
innehålla aktuella ägaren över tillgångarna. Ägaren kan definieras som enskild 
person eller en avdelning med en gemensam lokal. Ägaren får då ett visst ansvar. 
Förteckningen ska uppdateras vid nya inköp och ändringar av ägarskap. 
 
Exempel  
En medarbetare kan tänkas behöva en extra skärm till sitt kontor, alternativt en ny 
skärm i hemmet. Medarbetaren vet om att det finns ett lager som inte är indexerat 
och utnyttjar därför läget och hämtar en ny skärm. Eftersom det inte är någon 
som har ett ansvar över lokala lagret med skärmar är det ingen som 
uppmärksammas att något försvunnit. 
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Analys 
I dokumentet Asset Inventory Guidance [46] bekräftas det att inventeringslistan är 
väldigt användbar om någon tillgång blivit stulen. Dom påpekar även att en bra 
inventarielista skapar även bra möjligheter till bra underhåll och lättare kunna 
planera vidare inför nya inköp. 
 
Riskplanering 
 
Riskplanering används för att förutse händelser och deras inverkan. De riktlinjer 
som man bör följa är: 
 

- Definiera de olika aspekter som påverkar 
- Beskriv vad det är som kommer att påverka en specifik händelse 
- Undersök konsekvenserna och hur stor sannolikheten är att det inträffar 
- Försöka minimera att risken inträffar 
- Förklara vem som står som ansvarig och förklara vad denne ska utföra 

vid inträffande av händelse 
- Uppdatera riskplaneringen kontinuerligt 

 
Exempel  
Inbrott sker på natten och diverse ting går förlorade. Det har inte gjorts någon 
riskplanering och när de anställda kommer tillbaka på morgonen har flera viktiga 
filer gått förlorade som var placerade på de diskar som vart stulna. Eftersom 
denna sorts incident inte var medräknad finns det inte backuper lagrade och 
företaget förlorade ett par veckors arbete samt att IT-avdelningen inte vet hur de 
ska åtgärda det. Hade en riskplanering skapats och man räknat med detta som en 
risk hade IT-avdelningen insett vad som hade behövts göra för att komma på 
fötter igen. Det hade troligtvis även funnits backup på företagets data. 
 
Analys 
När man diskuterar riskplanering så finns det väldigt många områden som ska 
täckas in. Även om många redan är självklara och lätta att komma på så krävs det 
att den uppdateras och finns med under hela tiden. Det är också anledningen till 
varför den behövs, faller den undan så är det risk för att skador som kunde 
förhindras inträffar. Det är en billig försäkring om att risker minskas och tas bort 
innan de inträffar. I källan How to begin it risk management: five step to getting what you 
want [47] bekräftas det att riskplanering är någonting som kommer att öka mer och 
mer inom företag då driften av IT blir viktigare och viktigare för företagets 
fortsatta arbete. 
 
PuL (Personuppgiftslagen) 
 
PuL, Personuppgiftslagen, måste följas och den beskriver hur man lagrar och 
hanterar uppgifter om kunder. Beroende på informationen som lagras är det 
skillnad på nivå av säkerhet som måste tillämpas. Datainspektionen är en 
organisation som har riktlinjer för just PuL och IT (informationsteknik). 
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Exempel  
En utomstående märker att företaget inte har någon information krypterad och 
avlyssnar nätverket utan svårigheter. Angriparen har nu tagit del av 
personuppgifter och kan t.ex. ge företaget en dålig image genom en insändare.  
 
Analys 
PuL är en svensk lag och där av måste alla företag rätta sig efter den. Då IT-
tjänster på Internet fortfarande är under utveckling och nytt så är det många som 
fortfarande inte kan/är osäkra på lagen. För att inte skapa hinder för sig själv så 
bör man ta reda på vad för ansvar företaget har gällande PuL och arbete efter 
lagen redan i början [10], [11]. 
 
Licenser 
 
Ett dokument bör finnas med information om de mjukvaror som används 
och/eller köpts in. Relevant information är produktnamn, tillhörande licensnyckel, 
inköpsdatum och kostnad. Licenshanteringen bör revideras och uppdateras vid 
nya inköp för att lättare ha översyn över de tillgångar som finnas samt att den bör 
hållas enkel för att inte skapa förvirring. 
 
Genom att skapa ett dokument får man lättare översyn om vilka licenser som 
används och inte. Detta underlättar för IT-avdelningen att köpa nya licenser till 
operativsystem eller andra programvaror som behövs. 
 
Exempel  
IT-avdelningen behöver installera om ett fåtal servrar men har inte arkiverat 
licenserna och behöver genast nya. Snabbaste och bästa lösningen i det läget blir 
att köpa nya vilket är kostsamt och onödigt om man redan äger licenser. 
 
Analys 
Även om källa [48], [49] är artiklar så beskriver de hur hanteringen av licenser inte 
har fungerat eller att regler för installation av egna program är oklara. Då alla 
företag måste betala för sina licenser kan detta få en förödande konsekvens. Detta 
är en anledning nog att ha kvar punkten från standarden men det skapar även 
kontroll på vilka kostnader ett företag har. Att kunna redovisa korrekta siffror kan 
både hjälpa i nya inköp och även för budgetförhandlingar. 

4.2.2 Drift 

Märkning av säkerhetsnivå 
 
Beroende på hur känslig information anses vara ska en märkning visa detta. 
Märkningen bör genom klassificeringar påvisa informationens sekretess, riktighet 
samt tillgänglighet. Klassificeringarna som skapas ska enkelt visa vem som har 
rättigheter till informationen samt hur den ska hanteras och användas. Märkningen 
ska gå att tillämpa på logisk samt fysisk information. 
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Exempel  
En anställd diskuterar med en vän på bussen hem från jobbet. Vännen arbetar inte 
på samma företag. De diskuterar hur företagens nya idé ska revolutionera 
industrin. Det den anställda inte tänker på är att det sitter en person bakom som är 
väldigt intresserad av samtalet och därför lyssnar. Senare visar det sig att en 
publicering skett i en tidning om företagets nya idéer. Informationen rörde hur 
företagets nya prototyp skulle fungera. Eftersom informationen inte var 
hemlighetsstämplad visste inte den anställda om hur den skulle hanteras. 
 
Analys 
Största anledningen till att märkning av säkerhetsnivå finns med är för att inte 
skapa missförstånd med situationer där anställda trodde de fick säga en viss sak till 
någon utanför företaget. Det ska även vara klart hos de anställda vad som händer 
om informationen missbrukas. [1] 
 
Märkning av utrustning 
 
Namnmärkning bör ske på all hårdvara som är i bruk. Görs inte detta kan stor 
förvirring skapas när support, uppgradering eller konfigurering sker. Vid 
dokumentation och fysisk namnmärkning tillåts det att man utgår från det logiska 
namn som satts vid installation av systemet. Det är inget krav men vid 
namnmärkning bör man utgå från ett mönster. Enheter som utför en viss uppgift 
kan t.ex. Använda sig av namn i samma kategori. Namnsättningen bör inte avslöja 
vad systemet uträttar för funktion. Namnförlag kan vara karaktärer från en tv-
serie. 
 
Exempel  
Tar sig en utomstående in I nätverket och får tillgång till en enhet, och namnet 
avslöjar dess funktion, kan det räcka för att förstå hur ett nätverk är uppbyggt 
samt vilka tjänster som körs. Den elaksinnade kan då samla tillräckligt med 
information att utföra diverse andra attacker.  
 
Analys 
Det är svårt att motivera vikten i att denna rubrik ska finnas med men märkning 
allmänt av t.ex. lådor för att se vad som finns i dem har används länge. Det 
underlättar mycket jobb när man letar efter en viss sak. På samma sätt kan man 
koppla servrar och andra enheter då utan märkning kan alla se lika dana ut och 
letandet efter rätt system kan ta onödig tid samt skapa irritation. Även om källan 
Maten i skolan [50] är för skolmat så beskriver den ändå vikten i att barnen vet 
vilken låda som innehåller vad för att inte skapa förvirring.  
 
Kryptering 
 
Kryptering är en teknik som tillåter att obehöriga inte kan ta del av den 
information som skickas. Kryptering används ofta på osäkra kanaler för att säkra 
upp information mellan två sändare, t.ex. mellan två parter vilka skickar känslig 
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information över e-post. Värt att notera att det finns lagar på hur det ska skötas 
beroende på land. 
 
Tekniken fungerar på det vis att dessa två parter använder en algoritm på den 
information som anses vara känslig och informationen görs oläslig för en tredje 
part. För att kunna göra informationen läslig används en nyckel för att dekryptera 
den skyddade informationen. Beroende på vilken typ av krypteringsteknik som 
används, asymmetrisk eller symmetrisk ser händelseförloppen olika ut.  
 
Symmetrisk kryptering 
I symmetrisk kryptering använder två parter en likadan nyckel för att kryptera 
informationen, göra den oläslig för andra. Samma nyckel används även för att 
dekryptera informationen, att göra informationen läslig. 
 
Asymmetrisk kryptering 
Asymmetrisk kryptering innebär ett användande av fyra nycklar. Varje part har en 
privat nyckel och en publik nyckel. Den privata nyckeln är okänd för båda parter. 
Avsändaren använder två nycklar, avsändarens privata och mottagarens publika, 
för att kryptera informationen. Mottagaren använder därefter sin privata nyckel 
för att göra informationen läslig igen. 
 
Exempel 
Krypteras inte information som skickas över känsliga kanaler kan princip vem 
som helst ta del av informationen. Skulle lagringsmedium försvinna, T.ex. 
hårddiskar, kan informationen lätt hämtas ut om inte informationen är krypterad. 
Är informationen känslig och innehåller uppgifter om verksamhetsplaner, 
prototyper och dylikt kan detta orsaka förödande effekter på verksamheten. 
 
Analys 
Anledningen till att kryptering är så viktig kan källorna [51], [52] bekräfta där 
spray.se först inte hade krypterat lösenord som låg i deras databas. Kommer någon 
åt den som även var fallet den gången kan lösenord utläsas och med stor 
sannolikhet användas på fler webbplatser där användarna har ett konto. Har man 
en dekryptering av lösenord är det även viktigt att den finns på en låst miljö som 
väldigt få har tillgång. 
 
Dokumenterade driftrutiner 
 
De dokument som bör skapas ska innehålla rutiner som finns för drift, t.ex. 
systemmiljö och säkerhetskopiering. I dokumenten skall det finnas instruktioner 
om hur systemet funkar och vad som den innehåller. När någonting förändras 
eller skapas nytt ska dokumenten revideras för att fortfarande vara giltiga. Det 
underlättar för någon ny att snabbare se vad system innehåller och hur det 
fungerar. 
 
Exempel 
Vid nyanställning och inga driftrutiner är dokumenterade finns det ingen 
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information om hur den nyanställda ska gå till väga vid fortsatt drift. Detta kan 
resultera i att den nyanställda förstör en funktion i ett system eftersom den förre 
nätverksadministratören hade gjort ändringar i systemet som han/hon enbart 
visste om. Förre nätverksadministratören hade givetvis inte dokumenterat detta.  
 
Analys 
Dokumentera driftrutiner hör till liten del ihop med uppdelning av uppgifter där 
man ser till att varje person som ansvarar över ett system/funktion också ser till 
att dokumentera hur det sattes upp och hur det fungerar. Anledningen till att det 
bör finnas med är att skulle någon blir sjuk, slutar eller är otillgänglig så ska det 
finnas en alternativ person eller instruktioner för hur man ska åtgärda det fel som 
uppstått. Om inte direkta instruktioner finns om hur så ska någon annan kunna 
läsa sig till och förstå hur systemet funkar och själv kunna dra slutsatser om hur 
lösningen ska gå till. 
 
Uppdelning av uppgifter 
 
För att kunna spåra missbruk och ansvar bör arbetsuppgifter delas upp. Genom 
uppdelning så ansvarar man över olika system och ändrar därför inget som rör 
någon annans. Görs inte detta blir det svårare att spåra ändringar om anställda har 
tillgång till flera system. Personer som gör ändringar är de enda som är medvetna 
om vad som gjorts. Om en ansvarig är utsedd är det därför viktigt att den vet allt 
som händer vilket enklast görs genom att bara den kan/får göra ändringar i ett 
system. Denna del kan även kopplas ihop med dokumentation av driftrutiner då 
varje person som ansvarar över ett system ansvarar även för att dokumentationen 
sker på ett korrekt sätt. 
 
Exempel 
Det gjordes nyligen ändringar i ett system vilket resulterade i att det sattes ur drift. 
När man undersöker vad som gjordes innan så kunde man inte se vem det var bar 
ansvaret över ändringen. All IT-personal nekar till några ändringar och det blir 
svårt att hitta den skyldiga och om det var via ett misstag eller sabotage.  
 
Analys 
Människan gillar att ta mycket ansvar men när någonting går fel så backar man 
gärna undan och skyller på någon annan. Även om källa [53], [54] är nyheter så 
bevisar det att skylla från sig är vanligt förekommande. Vikten i att ha med det i en 
förenkling av standarden är att tvinga folk att ta ansvar och minska chansen för 
dem att skylla från sig vid misskött jobb. Det ska vara klart vem som får ta 
konsekvensen om arbete inte sköts. 
 
Skadlig kod 

 

Skadlig kod används oftast för personlig vinning av de som skriver den elakartade 
koden. Skadlig kod används även för att sätta system ur bruk genom att radera 
väsentliga systemfiler och öppna upp säkerhetshål. Virus, trojaner, maskar och 
rootkits är typiska exempel på skadlig kod. För att skydda system användas 



Resultat och analys  

47 

antivirus. Antivirus söker igenom filer och program. Filer och program returnerar 
ett värde vilket antiviruset jämför mot en databas. Stämmer värdet varnar 
antiviruset om att program eller filen är smittad. Antivirus söker även igenom 
körandes program för att finna suspekta mönster. Finner antiviruset ett suspekt 
mönster varnar antiviruset detta och det är upp till användaren att ta ansvar om 
programmet är skadligt eller inte. Det är otroligt viktigt att uppdatera antivirus 
dagligen för att skydda sig mot de senaste hoten. 
 

Exempel 
En användare tar med företagets bärbara dator till en vän för att få semesterbilder 
överkopierade från ett USB-minne. Vännens USB-minne är smittat av skadlig kod. 
Antiviruset som är installerat på användarens dator har inte blivit uppdaterat på ett 
bra tag och när denne kopplar in USB-minnet sprider sig den skadliga koden och 
lägger sig på användarens bärbara dator. Inte ont anande tar användaren med sig 
datorn till företaget och kopplar sig på företagets nätverk. Koden smittas vidare 
och slår system ur drift. 
 

Värsta scenariot kan vara att den skadliga koden erbjöd även den som skapat 
koden att ta del av de filer som låg på de smittade systemen. Senare kom det upp 
en artikel i en tidning om att verksamhetens prototyper funnit en väg ut på 
Internet där allmänheten kan beskåda den. 

Analys 
Enligt källan Security Threat Report: 2010 [55] ökar skadlig kod i de sociala nätverken 
som finns på internet idag. Då många använder de sociala nätverken både hemma 
och på jobbet så ökar risken för att någon skulle utsättas för någon skadlig kod. 
Det är utifrån detta som gör att skydd mot skadlig kod alltid måste finnas med i 
drift av IT. Som exemplet beskrev så räcker det inte med att skydda företaget mot 
t.ex. Facebook utan smittad USB-minne som kommer hemifrån kan vara lika 
skadligt.  
 
I Monthly Malware Statiscs: May 2010 [68], en undersökning av Kaspersky Lab, 
påvisades det att 339 585 datorer i maj månad 2010 var smittade av masken Net-
Worm.Win32.Kido.ir. I maj månad 2010 var även ca 1.8 miljoner datorer smittade 
av skadlig kod. Undersökningen visar att det var 20 olika typer av malware som 
bidrog med det höga resultatet och dessa var även de populäraste för den månad.  
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Backup 
 
Backuper används för att minimera risken av att information ska gå förlorad vid 
olyckor. Att enbart använda sig av lokala kopior kan i många fall tillföra att 
återställningar kan ske snabbt. För att minimera risken att säkerhetskopiorna går 
förlorade ytterligare kan säkerhetskopieringar på co-location ske. Co-location 
innebär att kopiorna är skyddade på en avlägsen plats mot fysisk åverkan, t.ex. 
brand. Rutiner för backup bör finnas för att bibehålla säkerhetskopiornas 
integritet och giltighet.   
 
De typer av säkerhetskopieringar som används är  

 Fullständig backup. 

Används för ett göra fullständiga backuper vid varje 
säkerhetskopieringstillfälle. 

 Inkrementell backup. 

Börjar med en fullständig backup därefter kopieras förändrad data. Vid 
återställning återställs kopiorna i den följd de blivit tagna. Det vill säga den 
fullständiga backupen återställs först, därefter den förändrade data. Tar 
mindre plats än en fullständig backup men tar längre tid att återställa. 

 Differentiell backup 

Börjar med fullständig backup samt därefter en säkerhetskopieringar 
liknande den inkrementella tekniken. Skillnaden är vid återställningen. Den 
differentiella säkerhetskopieringstekniken behöver en fullständig 
säkerhetskopiering och därefter endast den sista gjorda differentiella 
säkerhetskopian.  

RAID är en teknik som tillåter att information som skrivs till hårddisk blir speglad 
till en annan hårddisk eller höjer läs- och skrivhastigheten från hårddisk. De 
RAID-sammansättningar som oftast används är: 

 RAID 0 

Tillåter att slå ihop två hårddiskar vilket innebär att lagringsytan blir större 
och skriv- och läshastigheten ökar. 

 RAID 1 

Tillåter att duplicera information från en hårddisk till en annan. System kan 
bara använda sig av en av hårddiskarna i RAID 1 där den andra fungerar 
som en säkerhetskopia. 

 RADI 1+0 

Använder sig av både RAID 1 och 0 för att erbjuda ökade hastigheter men 
även för att kunna erbjuda säkerhetskopiering. 

 RAID 5 
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Den mest redundanta lösningen eftersom det tillåter att tre eller fler 
hårddiskar används för att skapa en uppsättning som tillåter att en disk går 
sönder. Förstörs en disk i uppsättning kan systemet med hjälp av två 
återstående diskarna bygga upp en den förlorade hårddisken när den byts 
ut. 

 

 

 

 

 

 

Att enbart använda sig av RAID som teknik för säkerhetskopiering är inte säkert. 
Tekniken eliminerar inte mänskliga faktorn, tas en fil bort är filen borta.  
 
Exempel 
En verksamhet litar på att IT-avdelningen tar säkerhetskopieringar på de viktigaste 
filerna i ett system. Det visar sig senare att säkerhetskopieringen inte fungerat som 
tänkt vid en systemkrasch. När IT-avdelningen skulle återställa kopian märkte de 
att den sista gjorda säkerhetskopieringen var för över en månad gammal. Detta 
resulterar i att en månads arbete gått förlorat. 
 
Ett tänkbart scenario är att verksamheten enbart har gjort säkerhetskopior lokalt. 
En brand utbryter och alla kopior förstörs. Verksamheten har inga kopior att 
återställa vilket kan leda till konkurs. 
 

Analys 
Att enbart använda RAID som säkerhetskopiering är inte rekommenderat. 
Tekniken var skapad för att erbjuda högre skriv- och läshastigheter. Felsäkerhet 
byggdes in pga. att hårddiskar lätt kan förstöras men hårddiskar/datorer tål t.ex. 
inte strömspikar vilket kan resultera att alla hårddiskar förstörs.  
 
RAID-tjänster drivs oftast lokalt i en verksamhet, utbryter en brand en lokal där 
tjänsten befinner sig och denne inte är skyddad av brandväggar blir resultatet 
oftast att data går förlorad. Hårddiskarna i en RAID-tjänst är placerade i datorer 
eller i dedikerad hårdvara och används av system som är i produktion. Därför är 
det omöjligt att låsa in dessa i brandsäkra kassaskåp för säker förvaring. 
 
De olika RAID-uppsättningarna som erbjuds skyddar inte informationen från den 
mänskliga faktorn. Raderas en fil av misstag förblir den raderad. Som komplement 
till lokal RAID kan säkerhetskopiering med fördel ske offsite. RAID tillåter snabb 
återställning om endast en hårddisk förstöras men säkerhetskopiering på band har 
längre livslängd och är inte lika känsliga som hårddiskar [67]. 

Enligt Newman är inte RAID helt problemfritt. lagringsutrymmet har ökat på 
hårddiskar men läshastigheterna har inte ökat i samma takt vilket har resulterat att 
det tar längre tid att skapa en uppsättning samt att det tar längre tid att återskapa 
om reguljära SATA-diskar används [66]. 
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Lösenord 
 
En policy bör finnas för att säkerhetsställa att inte enkla lösenord används samt 
hur man ska hantera lösenord. Är lösenord korta och inte innehåller speciella 
tecken kan de utan större svårighet brytas. Sju tecken med siffror, speciella 
karaktärer och bokstäver är en riktlinje eftersom det erbjuder kombinationer över 
6500 miljarder. Lösenord bör inte skrivas upp eller utbytas med andra eftersom 
det innebär en stor säkerhetsrisk 
 
Exempel 
En anställd skriver upp sitt lösenord och klistrar fast lappen vid skärmen. Den 
anställda är på lunch och en konsult som tidigare samtalat med den anställda la 
märke till att lösenordet var uppskrivet. Konsulten passar på att skriva upp 
lösenordet när den anställda är på lunch och samtidigt tar del av information som 
konsulten inte har rätt till. Värsta scenariot är att konsulten säljer informationen 
vidare. 
 
Analys 
Lösenord är ett krav, granskar man statistiken från källa [73] ser man att de två 
vanligaste lösenorden på hemsidan www.phpbb.com var “123456” och “password”. 
Varav det tredje vanligaste är “phpbb”. M. Burnett [74] har skapat en 
sammanställning på de 500 vanligaste lösenorden där de 20 mest använda 
lösenorden på www.phpbb.com återfinns. Detta bevisar att det finns ett hot, dels att 
lösenord överhuvudtaget läckt ut dels hur enkla de är. Förstår inte användare att 
komplexa lösenord bör användas kan hackare utan större ansträngning ta del av 
information de inte är berättigade till. 
 
Brandväggar 
 
För att skydda lokala nätverk mot utomstående trafik och attacker används 
brandväggar. Beroende på regler som sätts upp blockerar/tillåter brandvägen en 
viss typ av trafik från och till Internet. Reglerna baseras på var trafiken ska, vilken 
port programmet använder som trafiken ska till samt var trafiken kommer ifrån. 
Filtreringen som brandväggar utför baseras på ovan nämnda. Applikationer med 
nätverksstöd använder sig av portar enligt standardiserade protokoll för att kunna 
skicka information mellan sig. Det är oftast dessa portar man blockerar i 
brandväggen för att inte tillåta att vissa program används då de kan utnyttjas för 
att obehöriga kan komma in i nätverket. Ett exempel på en sådan port är Telnet 
(port 23 som standard). Vilket används för att fjärrstyra datorer och annan 
hårdvara med stöd för det. 
 
Exempel 
En brandvägg är inte säkert konfigurerad på ett företag, trafik till alla applikationer 
är tillåtet. Detta medför att om en nätverksadministratör glömt att stänga av t.ex. 
Telnet på enheter kan utomstående utan större svårighet försöka knäcka 
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lösenorden bryta lösenord med automatiserade program. Det tillåter även 
utomstående att utföra belastningsattacker på portar som inte är blockerade. 
 
Analys 
Enligt R. Farrow är designen på brandväggar det som orsakar att en del datorer 
blir angripna av skadlig kod. Han syftar på att användare som t.ex. går in på en 
hemsida med skadlig kod automatiskt blir smittad. Detta är pga. av att man själv 
initierat en anslutning mot hemsidan som innehåller skadlig kod. Brandväggen 
accepterar anslutningen eftersom användaren själv velat ansluta och därför kan 
den skadliga koden laddas ner automatiskt [70]. Den skadliga koden stoppas inte 
som önskats men erbjuder fortfarande ett skydd mot angripare utifrån att ansluta 
in mot det lokala nätverket där större skada kan ske. Därför är det även viktigt att 
se över brandväggens regler så den inte tillåter anslutningar från Internet till 
företagets nätverk. Även anslutningar som initieras inifrån bör blockeras om de 
anses vara osäkra[2]. 
 
IDS och IPS 
 
Intruder Detection System och Intruder Prevention System används som 
komplement till varandra. IDS arbetar genom att antingen analysera all 
nätverkstrafik som passerar i ett nätverk eller genom bevaka applikationer som 
körs på användares system. IDS:et letar efter kända mönster, vilka utgör ett hot. 
Finner IDS:et ett suspekt mönster informeras administratören om vad som 
försiggår. Intruder Prevention System är oftast automatiserade system som 
fungerar likt IDS. Istället för att enbart rapportera kan även IPS:et blockera trafik 
genom att skicka regler till kompatibla brandväggar. 
 
Exempel  
Används inte t.ex. IDS får nätverksadministratörer inte en tidig varning om vad 
som händer i ett nätverk. Visserligen går det som person att aktivt övervaka 
trafiken för att se vad som sker. Detta är dock inte optimalt. Skulle alla 
nätverksadministratörer t.ex. befinna sig på ett möte och inte ha tillgång till 
systemen kan IPS träda in och blockera trafik så fort något suspekt sker. En dator 
smittas internt på ett företag av skadlig kod som replikerar sig själva över 
nätverket. Av okänd anledning så hittar inte antivirus-system den skadliga koden. 
Eftersom att IPS och IDS inte finns implementerat på företaget smittas alla 
klientdatorer med den skadliga koden. Med andra ord, administratören blir inte 
varnad om vad som händer förrän det är försent. 
 
Analys 
Som [69] nämner i sin rapport är IDS ingen lösning som förebygger problem. IDS 
rapporterar händelser och som källan även nämner är det endast ett komplement 
och lämpar sig för verksamheter som besitter kunskap inom nätverksteknik i form 
av säkerhet. Informationen som rapporteras kan nämligen vara svår att förstå. IPS 
är även svåra att förstå, detta gör dem även svåra att konfigurera om inte rätt 
kunskap besitts. 
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Segmentering 
 
För att säkra kritiska tjänster bör nätverk segmenteras. Detta innebär att istället för 
att koppla ihop alla klienter och servrar i ett och samma nätverk delas nätverket 
upp. Segmentering används även för att inte belasta andra lokala nätverk med 
trafik som inte är relevant. Uppstår det ett problem på ett segment är oftast 
problemet limiterat till just det segmentet. Även om olika segment används kan 
trafik flöda mellan dem som vanligt men oftast sätts trafikregler mellan för att öka 
effekten på segmenteringen. 
 
Exempel 
En utomstående lyckas ta sig in i nätverket. Eftersom företagets nätverk inte är 
segmenterat kommer den utomstående åt alla enheter i nätverket och kan orsaka 
skada. När användarens dator smittas med skadlig kod, koden replikerar sig över 
hela nätverket till alla klientdatorer i hela byggnaden eftersom ingen segmentering 
har skett. Hade nätverket varit segmenterat hade en mindre skara blivit smittade. 
 
Analys 
Den största anledningen till att man vill segmentera är för att skapa mindre 
spridning om ett virus skulle infektera nätverket. Det källorna [63] och [64] kan 
bekräfta är att virusspridningen minskar/finns inte alls vid ett väl segmenterat 
nätverk. Även om det bara gäller segmentering mellan klienter och servrar så 
skulle endast klienterna bli smittade om infektionen startade där. Och självklart 
vise versa om det börjar på servrarna. Punkten bör finnas med för att det går alltid 
att skapa olika segment i ett företag och därmed ha en väldigt enkel lösning på att 
virus inte sprids på allt för stor yta. 
 
Honeypots/Honungsfällor 
 
Syftet med honungsfällor är att locka utomstående att angripa dessa. 
Honungsfällor är servrar som efterliknar system i drift. Honungsfällorna kan vara 
relativt säkra system som är kopplade direkt ut mot internet utan brandvägg och 
dylikt. Givetvis är dessa skyddade från nätverk som är i drift. Tanken är att logga 
all information som sker, skulle en utomstående ta sig in i systemet sparas 
informationen om hur denne gått till väga. Informationen kan då med fördel 
användas för att säkra produktionsnätverket. 
 
Hemligheten är att honungsfällan bör efterlikna ett system som används i drift, för 
att få utomstående att tro att de kan hämta känslig information. Informationen 
kan även användas för att spåra förövaren. Honungsfällan bör inte vara helt 
oskyddad eftersom det kan verka suspekt för en som vill illa. 
 
Exempel 
Att inte använda sig av honungsfällor kan leda till att nätverksadministratören inte 
får en tidig varning om vad som sker. Administratören går även miste om 
information som kunde använts för att säkra tjänster ytterligare. 
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Analys 
Honeypots är en relativt ny teknik och utvecklas ständigt. Enligt källa [72] finns 
det antydningar om att honeypots kommer få en mer betydande roll i framtiden. 
Dock måste fällorna maskeras bättre så att de inte upptäcks vilket är det största 
problemet. Källa [72] påvisar även att det är en kostnadseffektiv lösning och kan 
därför användas som ett komplement till att samla in information för att vara 
uppdaterad om de nyaste hoten. 
 
VPN 
 
VPN används för att kryptera kommunikation mellan två punkter på osäkra 
kanaler. En förbindelse skapas mellan t.ex. två kontor för att dessa ska kunna 
skicka information säkert. De tekniker som används är Site-to-Site och Remote 
Access VPN. 
 
Site-to-Site används mellan t.ex. två kontor, anslutningen är oftast etablerad med 
dedikerad hårdvara. Remote Access VPN används för bärbara datorer. Remote 
Access VPN är precis vad namnet antyder, att oavsett plats kunna koppla upp mot 
t.ex. ett företags VPN med hjälp av sin bärbara dator [2]. 
 
Exempel  
En anställd tar med sin företagsdator för att kunna arbeta när han/hon är på 
resande fot. Den anställda ansluter till Internet som finns utdelat på t.ex. ett tåg 
eftersom personen i fråga behöver skicka diverse information till kontoret. Bland 
informationen finns känsliga handelsavtal. Eftersom den anställda inte kan 
upprätta en säker anslutning skickas informationen i klar text över Internet. Det 
den anställda inte är medveten om att det finns en person på tåget med diverse 
verktyg som tar del av all information.  
 
Analys 
Enligt källa [65] så arbetar 40 % av företagen på distans regelbundet. För att göra 
det effektivare och på ett säkrare sätt så kan VPN användas. Då denna trend som 
pågått under minst sju år [65] så finns det ingen anledning att tro att den skulle 
sjunka utan distansarbete kommer bli större och större då flygplaster, café m.fl. 
ställen får internetkoppling till sina kunder. Även delning av dokument mellan två 
kontor som geografiskt ligger åtskilt är det inte längre någon säkerhetsbrist i. VPN 
är någonting som bör finnas med och som företag ska se över. 
 
Uppdatering av system/program 
 
Varje dator/server som finns på ett företag har både ett operativsystem och en hel 
del program installerade som behövs för det allmänna användandet. Alla program 
eller operativsystem har oftast ett par stycken utvecklare som ska få sina koder att 
samköra med varandra. Det öppnas då en risk för att koderna fungerar men har 
sina brister och sårbarheter. Med sårbarheter och brister menas att programmet är 
antingen instabilt och fungerar inte till 100 % så att data går förlorat eller att någon 
kan utnyttja felaktigt skriven kod för andra ändamål. Läs mer under skadlig kod. 
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För att minska risken att program slutar fungera eller används på andra sätt bör 
man ha ett system för hur man ser till att system och program hålls uppdaterade. 
Ett enkelt och effektivt sätt är att utse person/personer som är ansvarige för ett 
eller flera system och/eller program som är installerade på dem. Då alla inte har 
ansvar för allt så är det lättare att hålla system/program uppdaterade men även så 
minskar risken för att något system/program missas. 
För att detta ska bli effektivt så bör man ha en noggrann inventering om vad för 
system det finns och vad som är installerat på dem men även ranka varje sak för 
att se vad som är viktigast. Ju högre rank, desto oftare koll på om det finns 
uppdateringar att uppdatera ett system/program med. 
 
Exempel 
Ett företag började märka att fler och fler datorer började bli väldigt långsamma 
utan att några större förändringar hade gjorts. Man började då undersöka vad som 
skulle kunna orsaka denna störning och hittar att det körs många fler program än 
vad det vanligtvis gjorde. Efter ännu mer undersökning hittar man att ett program 
inte har varit uppdaterat på fyra år och någon har använt brister i det för att 
installera nya program som sedan spridit sig vidare till andra datorer. 
 
Analys 
Testas inte uppdateringar i en skyddad labbmiljö innan de skickas ut kan 
uppdateringar orsaka stora problem. McAfee skickade ut en uppdaterad 
virussignatur som orsakade att 800 000 datorer världen över slogs ur bruk. 
Verksamheter behövde manuellt installera om datorer vilket tar längre tid om det 
är ett större antal som behöver genomgå proceduren. En sådan händelse kan 
skada ett företags image om händelsen uppmärksammas i media samt utsätta 
verksamheter för avbrott. Avbrott i större organisationer kan innebära förluster i 
miljonbelopp [71]. 
 
Test av uppdateringar 
 
Uppdateringar av programvara ska göras i en skyddad laborationsmiljö. Det är 
viktigt att analysera alla programvaror och operativsystem som används för att se 
att ingen programvara tar skada och slår ut aktiva produktionssystem vid 
uppdatering. Likt vid ändring i programvara bör även säkerheten testas. 
 
Exempel 
En konsekvens av att publicera uppdateringar direkt är att tillverkaren av 
uppdateringen till applikationen eller systemet kan ha gjort en miss vid eget 
testande. De kan ha missat att tjänster som används på äldre operativsystem kan ta 
skada och orsaka att servern/datorn inte fungerar som den ska. Är det en 
uppdatering som sker på större skala kan alla datorer som används inom ett 
företag, som använder programmet slås ur bruk. Vilket resulterar i att ingen 
anställd sitter sysslolös.  
 
Analys 
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Vikten i att testa om uppdateringar verkligen fungerar och gör det som är tänkt är 
otroligt viktigt i större miljöer som har central styrning av uppdateringar. Precis 
som analysen i uppdatering av system/program beskriver så orsakade Mcafee:s[71] 
uppdatering av virussignaturen att många datorer vart utslagna. Hade man testat 
uppdateringen innan så hade det med stor sannolikhet upptäckts och man hade 
därmed inte fått denna negativa PR som företaget fick efter incidenten. Företag 
som styr uppdateringar centralt bör ha som rutin att testa uppdateringar innan 
man skickar ut det till sina klienter. Därför är det viktigt att den finns med i 
standarden så inte flera gör samma misstag som McAfee gjorde [71]. 
 
 
Plan för vidareplanering 
 
En kontinuitetsplan bör finnas för att ta itu med händelser som skapar avbrott. 
Den används för att se att de viktigaste delarna inom en verksamhet fungerar i 
framtiden samt hålla ett företag på en stabil nivå. De punkter som bör tas upp är: 

 Definition av områden och strategi 

Omfattar vilka områden planen ska beröras samt vilken strategi som ska användas. 
Här bör även mål anges om vilka områden/produkter som ska skyddas samt hur 
de ska skyddas. En klar strategi är ett måste så att resultatet inte blir diffust. 

 Hot- och riskanalys 

Riskanalysen ska visa de hot och risker som kan få en verksamhet att avstanna. 
Händelserna som identifieras bör värderas genom hur stor sannolikheten av 
inträffande är, vad konsekvenserna blir, hur stor blir omfattningen och hur lång 
tid en återställning skulle ta. 

 Avbrotts- och konsekvensanalys 

Hur blir verksamheten påverkad av de händelser som identifierats och vad 
konsekvenserna av dessa blir. Analysen ska helst beröra alla delar i en verksamhet, 
inte bara IT-delar. 

 Etablering av en organisation för att utarbeta, införa och underhålla planen 

Mindre företag använder oftast anställda människor för att utreda en plan för 
vidareplanering. Större företag bildar oftast en ny organisation för ändamålet. 
Organisationen kommer integrera med företagets alla delar och verksamheter för 
att utreda och införa planer för vidareplanering. Planen måste underhållas och 
uppdateras vilket gör att arbetet kring vidareplanering aldrig slutar. En ansvarig 
bör utses för att inte låta arbetet stanna, denne blir då även ansvarig för att arbetet 
fortgår och sköts. För att få ett lyckat resultat är det viktigt att kommunikation 
sker, detta för att finna risker och möjligheter. 

 Framtagning och dokumentation av planen 

Vid framtagen plan ska dokumentation ske. För att dokumentationen ska utföras 
rätt är det viktigt att den innehåller punkterna: 

- Bygga upp en riskmedvetenhet i verksamheten och övertyga intressenter. 



Resultat och analys  

56 

- Skapa rutiner och reservrutiner för återställande. 

- Dokumentera rutinerna och rapportera deras status. Om det är en större 
åtgärd så bör beslut tas i nästa styrelsemöte på ledningsnivå. 

 Förvaltning och underhåll 

En ansvarig för förvaltningen av kontinuitetsplanen behövs för att få fortsatt 
arbete med den. Det är denna person som ser till att alla anställda vet vad som 
gäller för de delar de är ansvariga över. 

 Granskning, testning och övning 

Vad är det som gäller vid en katastrof? Det är viktigt att anställda inom ett område 
vet vad rutinerna är om en katastrof skulle inträffa. Det är viktigt att kontinuerligt 
testa t.ex. om säkerhetskopiorna fungerar som de ska och då göra en återställning 
av dessa i en sluten miljö. 
 
Exempel 
En organisation har inte gjort en kontinuitetsplan för framtiden. Ett år senare 
dyker det upp ett hot som ingen kunde tänka sig finnas. Det har inte gjorts en 
planering för ökad drift vilket resulterar i att när verksamheten utökas märker de 
av att alla system är väldigt långsamma vilket i sin tur kan resultera i att personalen 
gnäller om att det tar för lång tid att logga in på datorerna, e-posten kommer 
aldrig fram samt att program slutar fungera som de ska. 
 
Analys 
Denna del hänger lite ihop med uppdatering av system då det måste finnas en plan 
för hur system hålls uppdaterade och aktuella även i framtiden. Som källa [40] 
beskriver så blir ett inte uppdaterat system snabbt angripbart av olika former av 
attacker. Denna del finns dels för att alltid försöka ligga steget före de som vill gå 
till attack men också skapa en dialog om hot som finns och vad som ska göras åt 
det. Även om källa [58] och [59] är artiklar så bekräftar de vikten i att planering 
om att antivirus alltid håller de krav som ställs på ny teknik. Det kan även kopplas 
till kapitlet om antivirus och policys där man kan ha förbjudit att anställda får ta in 
USB-minnen. Ett företag idag måste kunna planera och agera innan någonting 
händer, inte efter. 
 
Naturhändelser 
 
Hetta 
 
Hetta kan både komma från brand och en varm sommardag. Dock så kan båda 
vara lika farliga mot en serverhall om inte rätt system finns. Det bör finnas en bra 
kylanläggning som kan hålla serverhallen på ca 22oC och gärna som kan hålla 
luftfuktigheter på omkring 50 %. 
 
Även om man har en kyld serverhall så kan ändå bränder inträffa och då gäller det 
att ett släckningssystem finns. Då det finns en hel del elektronik bör ett gassystem 
användas än ett vatten/pulver. Vatten/pulver kan skada utrustning som ännu inte 
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skadats av branden medan gasen endast kväver. 
 
Exempel 
Ett företag hade under natten en liten brand i en av deras servrar vilket satte igång 
brandalarmet. Det företaget inte hade tänkt på var att i serverhallen fanns 
sprinklersystemet fortfarande kvar och det fungerar som det skulle göra. 
Sprinklerna satte igång och släckte den brand som var. Förutom servern som 
brann förstördes så förstördes även all annan elektronik som fanns i serverrummet 
av allt vatten. Istället för att företaget endast hade behövt köpa en ny server för att 
ersätta den som brann så behövde de nu köpa in nytt. 
 
Strömavbrott 
 
Det finns många anledningar till varför strömmen försvinner men alla anledningar 
kan ge stor skada mot elektronik eller data som ännu inte skrivits till hårddiskar. 
För att förhindra att servrar tar skada och kan fortsätta att jobba klart även om 
strömmen försvinner använder man sig av en s.k. UPS(Uninterruptible power 
supply). Den gör så att även om strömmen försvinner så drivs ström fortfarande 
till servrarna via ett inbyggt batteri. Hur detta går till finns det många varianter på 
men det mest lämpliga för att servrar ska fortsätta kunna jobba oavsett vad som 
händer med strömmen är en s.k. Online-UPS. Den fungerar som så att strömmen 
alltid går via batteriet för att senare skicka strömmen vidare till server. I och med 
att batteriet alltid driver servern så spelar det ingen roll om batteriet laddas eller 
inte (tills batteriet inte har kraft kvar). Nackdelen är dock att batteriet alltid slits. 
 
Exempel 
En dag fick hela företaget strömavbrott vilket resulterade i att allting stannade. 
När strömmen väl kom tillbaka så gick IT-personalen in i serverhallen för att 
starta igång allt igen. Det visar sig då att en av servrarna inte längre kunde läsa 
information från hårddiskarna. På grund av strömavbrottet hade hårddiskarna gått 
sönder och var inte längre användbara. Resultatet blev att man var tvungen att 
installera om hela servern vilket tog onödig tid då en UPS hade kunnat förhindra 
att diskar inte hinner skriva den viktiga information som de ibland behöver. 
 
Översvämning 
 
Generellt sett så är det inte mycket man behöver tänka på men vissa saker bör 
man ha i huvudet. En är att se till att servrar inte är placerade i källaren då det är 
dit vatten kommer först om en översvämning skulle inträffa. Den andra är att se 
till att det inte finns några rör i väggar/tak runt serverhallen då rör kan läcka och 
vatten kommer in eller droppar ner. Vatten och elektronik går aldrig bra ihop. 
 
Exempel 
I ett företag hade man all drift av servrar och nätverk i källaren då man tyckte att 
det var ett perfekt utrymme att använda då det annars bara stod oanvänt. Efter en 
otroligt regnig dag så insåg man att vatten som kom från översvämmade brunnar 
börjar rinna in i källaren. Då man hade en del servrar stående på golvet så blev de 
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förstörda då det rann in vatten i servern. Hade man upptäckt det senare hade ännu 
mer vatten kunnat ta sig in och fler servrar hade förstörts. 
 
Analys 
Även om inte naturkatastrofer händer ofta kan skadan när det väl händer bli 
väldigt stor. Brandkåren i Göteborg fick uppleva att deras källare blev 
översvämmad när det regnade lite mer än vanligt. Skadan blev stor både på 
kostnad av fysisk utrustning blev skadad men även kostanden för att rädda data 
från hårddiskar [60], [61]. Denna händelse bekräftar att naturkatastrofer måste 
planeras och i deras fall var det dumt att ha serverhallen i källaren. Planerar man 
för vatten, brand och överspänning i det elektriska har man stora chanser att inte 
bli drabbad. 

4.2.3 Fysiskt relaterat 

Skydd av utrustning 
 
På ett företag finns det mycket som behöver ha extra skydd men det finns fyra 
områden som kräver extra tillsyn för att minska risken av åtkomst till utrustning 
och samtidigt förhindra missbruk. 
 
Server 
 
Om ett företag hanterar deras egna servrar så bör de stå i ett rackskåp. Ett 
rackskåp har möjligheten att skydda servrar och dess kablar för tillstötningar eller 
mot att någon som inte ska ha tillgång kan röra dem. Genom kombinationen att 
ha rackskåp i ett serverrum med ett lås så krävs det forcering av två lås för att nå 
målet. 
 
Exempel  
Om en obehörig får fysisk tillgång till en server så finns det stor risk att han kan 
göra stor skada på driften. Därför är det viktigt att endast rätt människor kan 
komma åt den och även se till att USB-anslutningar inte fungerar utan att man 
aktiverar de innan. USB-anslutningar kan idag användas för att injicera skadlig 
kod. 
 
Bärbara  
 
I och med att bärbara datorer är lätta att ta med sig så har de blivit mer och mer 
stöldbenägna. Framförallt är de i riskzonen om de ligger synliga i bilar, synliga på 
flygplatser eller på café. Med en enkel låsvajer med eller utan larm så kan man 
skydda bärbara tillräckligt för att ev. tjuv letar vidare till andra offer. Har man 
bärbar i bilen så bör den inte synas om man tittar in genom rutan. 
 
Exempel  
Förlust av en bärbar dator ger både kostnad för nytt inköp men även eventuell 
förlust av data. Om man är på resande fot kan även ett viktigt 
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föredrag/redovisning gå förlorad och bilden på företaget försämras. Om 
information om en ny patentlösning ligger på dator så kan även den gå förlorad då 
någon annan kom åt idén. 
 
Backup-band 
 
Oftast är det dessa band som har all säkerhetskopiering av företagets data. Om det 
händer någonting på någon eller alla servrar så är det dessa som behövs för att få 
företaget att fungera igen. För att ingen ska kunna sno banden eller om en brand 
skulle inträffa så bör dessa band ligga i ett kassaskåp som även klarar brand för en 
stund. Kassaskåp bör inte stå i serverrum för att minska att någon får åtkomst till 
både backup-band och servrar. Helst bör även en version av backupen ligga i en 
annan byggnad eller ort. 
 
Exempel  
Om en server eller flera helt plötsligt går sönder och inte går att reparera så 
behövs backup-banden för att kunna återställa data på en ny server. När man 
försöker leta fram rätt band så inser man att just dessa band som berör den 
servern är borta. Man konstaterar att någon har haft tillgång till hyllan där banden 
legat och stulit banden som behövdes. Om banden hade varit inlåsta i ett 
kassaskåp hade risken för att någon kunde ta banden minskat. 
 
Man blir uppringd på natten och det berättas att kontoret har brunnit och 
serverhallen var helt övertänd. När man börjar planera för återställning av servrar 
och data inser man att backup-banden låg på hyllan i serverrummet. I och med att 
serverrummet var övertänt så är alla band helt förstörda och går inte längre att 
använda. Hade dessa band legat i ett brandsäkert skåp på en annan plats i huset 
eller i en annan byggnad så hade backup-banden fortfarande kunnat vara 
tillgängliga. 
 
Kablar 
 
Kablar bör ligga oåtkomliga för andra i t.ex. rör eller på utrymmen som inte är 
publika. Finns kablarna på publika ytor så bör viktigaste skyddas mot avlyssning 
och störning. Då endast kopparkablar är känsliga för störning så rekommenderas 
det att fiber används. Fiberkablar är även rekommenderat i utrymmen som kan 
utsättas för elektromagnetisk störning. 
 
Exempel  
Om kablar mellan två enheter som utför större delen av nätverksdriften på 
företaget ligger synliga så kan en obehörig sätta en enhet i mellan och avlyssna den 
trafik som flödar igenom. Den kan även se till att modifiera den trafik som går 
igenom eller till och med att ta bort viktiga saker. T.ex. du tror du sparade ett 
dokument på server men på vägen fram så modifierades data eller togs bort helt 
vilket gör att arbete gick förlorat.  
 
Analys 
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Då laptops och mobiler blir allt dyrare och lättare att gömma så ökar de i risk att 
bli stulna. I många fall är det för att sälja de vidare men ibland kan det även vara 
riktad mot att få ut hemlig data från ett företag. Det är trots allt svårt att skydda 
sig då tjuvar oftast är skickliga men som texten beskrev så finns det åtgärder man 
kan vidta för att minska risken att datorn blir stulen. Vikten i att ha med den i 
rapporten är för att trenden ökar [62] att laptops blir målet för tjuvar och att man 
måste informera anställda om det.  
 
När det kommer till servrar så ska de ställas i utrymmen där få har tillgång till. 
Vikten att ta med det är peka på att det är en säkerhetsbrist att anställda kan röra 
på en server fysiskt. Färre som kan röra ju mindre risk att någonting kan gå fel. 
Samma sak gäller med backup-band som inte får ändras eller komma bort. Här 
gäller det att ännu färre har tillgång för att minska risken att något 
obestämt/oförberett händer. Ju viktigare en sak är, desto mer skydd bör den ha. I 
många fall är skydd att få har tillgång till det. Backup-band är så kritiskt att det 
måste finnas en plan om hur de ska skyddas och var men även alla tänkbara sätt 
banden skulle kunna försvinna. 
 

Säkerhet på fysiska utrymmen 
 
På fysiska utrymmen som gäller IT-drift så bör det finnas personlig inloggning via 
kod och eller kort. Det är för att kunna spåra vem det är så gått in i t.ex. 
serverrummet när en server plötsligt gick sönder. Dörren som används för att ta 
sig in bör vara en sådan som stänger sig relativt snabbt för att förhindra att någon 
extra person slinker in obemärkt. 
 
Saker man borde tänka på när man väljer serverrum är att det har: 

 Tåliga väggar, t.ex. inte gjorda av gips. 

 Stabila dörrar, trädörrar är lättare att ta sig igenom än plåt. 

 Kylning, Elektronik mår bäst runt 17-25 grader. 

 Brand, bör finnas brandsläckare som släcker utan vätska, gas är 
rekommenderat. 

 Videoövervakning, kunna se vem som tog sig in om någonting gick ner. 
 
Exempel  
Under natten så försvann en server från företagets serverrum. Efter en utredning 
så visar det sig att koden som används in till serverrummet har kommit ut och 
flera anställda på företaget vet om den. Ingen vet vem som gav ut den från första 
början och ingen kan därför straffas för händelsen. Om företaget hade haft 
personliga koder eller kort in till serverrummet så hade man kunnat se i loggarna 
om vems kod/kort som användes för att stjäla servern. Om företaget använder sig 
av personlig inloggning så minskar även risken att någon säger det till någon som 
inte ska ha tillträde. Samma situation som ovan, en server blir stulen under natten 
och när man kommer till kontoret visar det sig att ena väggen som var gjord av 
gips är sönderslagen. När utredningen är klar visar det sig att det var även så 
tjuvarna kom åt servern. 
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Analys 
Man bör se över att en viss nivå av skydd finns för en serverhall. Kyla, brand och 
väggar/dörrar som är av en mer stabilare sort. I en standard finns den med för att 
poängtera att inte ställa servrar i ett kontor eller i en av boxarna i ett 
kontorslandskap. Ju större företaget blir, desto viktigare data finns på servrarna. 
Det är även då vikten ökar i att servrarna står skyddat från olika sorts händelser. 
 

4.2.4 Övervakning 

Nätverk 
  
Oftast så händer det inte så mycket i funktionen av ett nätverk men när det väl är 
problem så är det viktigt att ansvarig på IT får reda på det så snabbt som möjligt. 
För att IT ska kunna bli meddelade så används SNMP och ett testprogram som 
kollar om tjänsten fungerar som den ska. Dessa två är det vanliga sättet för att se 
status på en enhet/tjänst. 
 
SNMP (Simple Network Management Protocol) 
 
Protokollet används antingen för att läsa av information från en enhet genom en 
hierarkisk struktur av siffror där varje siffra returnerar information om systemet. 
Förutom att det lätt går att läsa ut valfri del av systemet så kan man även skicka 
kommandon eller ändringar för att ändra någon del. Förutom att man kan se 
skillnad på information som ges tillbaka och dra slutsats om systemet fungerar 
eller inte så finns det även en funktion som heter SNMP-TRAP som ser till att 
skicka information till någon plats om en viss händelse inträffar. Men denna 
funktion kan man alltså direkt få information om nått slutar att fungera. För att 
SNMP ska vara användbart så krävs det att man kör en tjänst på en server som 
klarar av att läsa och diagnostera den information som tjänsten hämtar/får. 
 
Port/tjänst 
 
Förutom att SNMP är ett väldigt användbart protokoll att använda så behöver 
man ändå ibland kolla om tjänsten verkligen fungerar som den ska mot användare. 
Detta kan göras med specialskrivna program som agerar precis som en användare 
gör när han använder tjänsten. Om programmet ser att den inte fungerar som den 
ska kan den även se till att rätt åtgärd tas. 
 
Exempel  
Företaget upptäcker att det under längre tid är många användare som har svårt att 
nå vissa tjänster i nätverket. Efter en lång undersökning visar det sig att servern 
som tjänsten körs på går på högvarv. Prestandan räcker inte längre till de antal 
användare som använder tjänsten. Om företaget hade haft övervakning via SNMP 
på servern så hade de tidigare kunnat bli meddelade om att server har börjat få 
problem med prestanda och ersatt eller balanserat med en annan server. 
 



Resultat och analys  

62 

Loggning 
 
Alla tjänster och servrar som är i drift kommer ge information om hur dess status 
är eller händelser som inträffar under driften. Denna information sparas ner i en 
fil som kallas log fil. Om en tjänst inte fungerar eller om man vill se vem som 
använde tjänsten sist så är det i logfilen man ska börja söka först. Logfiler används 
alltså för felsökning eller undersökning om hur tjänsten fungerar. Har du ständig 
övervakning över logfiler så kan man direkt se om någonting händer eller om 
någon obehörig försöker göra nått den inte får. Man kan då agera före någonting 
händer eller någon obehörig kommer in. 
Exempel  
Om man inte har loggning aktiverad och någonting händer så finns det ingen 
möjlighet att felsöka eller spåra eventuell händelse. Man kan heller inte se vilket fel 
som genererades och där ifrån att felsöka vad man borde ändra för att det ska 
fungera som tänkt. 
 
Lokaler/Serverhallar 
 
I många fall räcker det att lokaler/serverhallar är skyddade med pinkod eller 
kortlås för att se vem som går in när och var. Men i vissa fall så krävs det även att 
det finns videoövervakning för att verkligen bevisa vem det är som är inne i 
lokalen/serverhallen. 
 
Exempel  
En server på företaget slutar helt plötsligt att fungera och man vill snabbt veta vad 
det var som hände för att kunna felsöka på bästa sätt. Man ser i loggarna att Bosse 
gick i serverhallen 5 minuter innan men Bosse är på semester. Det är med stor 
sannolikhet inte Bosse som gått in i serverhallen och företaget har ingen 
videoövervakning som kan visa vem det egentligen var. Företaget fixade felet på 
fyra timmar men om det vetat vem det var kunde man kanske frågat vad den 
gjorde och fixat felet snabbare. 
 
Klocksynkronisering 
 
Genom att använda protokollet NTP(Network Time Protocol) så kan alla enheter 
i ett nätverk synkronisera sina klockor mot en server vilket i sin tur gör att alla har 
samma tid i stort sätt på sekunden. Den server som hanterar NTP-tjänsten 
försöker i sin tur synkronisera sin klocka mot vald server. Oftast används de 
publika servrarna som finns på internet som även drivs av större Internetprofiler. 
T.ex. Chalmers Högskola 
 
Exempel  
Bland de viktigaste delar i ett närverk när det kommer till felsökning eller 
undersökning av en händelse är att alla klockor är synkroniserade. Om enheter 
skickar loggar med tider som inte är synkroniserade så kan man inte följa 
händelsens flöde. Konsekvensen blir alltså att man inte kan peka vad som hände 
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på vilken plats i en tidslinje. Det är då alltså svårt att se var grundproblemet är 
någonstans. 
 
Analys 
Som källa [56], [57] kan bekräfta så finns klocksynkronisering med i en form av 
policy i ett nätverk. Den största anledningen är som beskrivits tidigare att om ett 
fel inträffar så måste tiden vara exakt för att kunna undersöka och följa problemet 
till sin verkliga rot. Denna funktion är mycket kopplad till loggning då utan 
tidssynkronisering så kan alla loggar vara svåra att tolka och utreda. 
Tillsammans med klocksynkronisering så kan loggning vara ett effektivt verktyg 
att ha när något fel inträffar. Dels så ska det finnas av anledning till felsökning och 
även som säkerhet för anställda så inte fel person anklagas för en händelse. Som 
både källa [56] och [57] stärker så kan det både användas i aktiv monitornering 
men även som felsökning senare. Utan loggning står ett företag helt hjälplöst om 
att förhindra att ett problem uppstår igen. 
 

Övervakning i form av SNMP eller funktionstest av en tjänst är ett verktyg för att 
ligga först i vetandet om någonting inte fungerar som det ska. Det kan både 
användas aktivt i form av monitorering men även som utskickning av SMS/e-mail 
om något skulle hända. Det finns tyvärr inte källa som kan bekräfta vikten i att 
övervakning av ett nätverk är viktigt men det är helt klart en fördel av att ligga 
först i vetandet om något inte fungerar. 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Metoddiskussion 

Vi började med att få klarhet i vad ISO 17799 mer konkret innebar och försökte 
identifiera viktiga punkter inom standarden. Efter att ha gjort det och haft en 
diskussion med ansvarig på Conect erhölls en kravspecifikation som blev själva 
grunden till examensarbetet. När resultatet väl var framtaget ser man att metoden 
som användes var ett väldigt bra och effektivt sätt för att få igång projektet 
ordentligt och samtidigt ha tydliga mål.  
 
De inplanerade mötena användes för att reda ut eventuella frågetecken men var 
även till för att erbjuda effektiv tid för arbete vilket visat sig i efterhand vara ett 
effektivt sätt att gå till väga. Att strukturera det på detta vis innebar att _vi_ visste 
att tiden skulle läggas på examensarbetet och detta tillät oss inte att kunna lägga tid 
på annat. 
 
När en kravspecifikation och en protoyp av dokumentet var framtaget skrevs en 
teoridel vilket var tänkt att vara grunden till den mer ingående förklaringen i det 
framtagna dokumentet. För att få större validitet i rapporten så försökte så många 
relevanta källor som möjligt användas. Det gick endast inte att förlita sig på källa 
[1] och det är även en av anledningarna till att fler källor blivit använda. Källor 
användes för att stärka varandra och öka trovärdigheten genom att visa att 
informationen är korrekt.  Även om den information som tagits fram har källor 
som är trovärdiga så skulle det behövas ännu ett par för att stärka trovärdigheten 
och samtidigt minska frågetecken som eventuellt kommer upp. På grund av 
tidsbrist så har det blivit att få källor har hittats och då en  minskad validitet [76]. 
För att sammanfatta metoder borde mer tid nyttjats för att hitta fler starka källor. 
Allt för att öka trovärdigheten så att det inte finns några tvivel om att 
informationen kanske inte stämmer. 
 
Både dokumentet och en enkät hade kunnat skickas ut till Conect's kunder för att 
se om kunderna var nöjda med dokumentet och dess uppbyggnad. Vi kunde då 
fått en bekräftelse på funktionalitet och även kritik på vad som kunde förbättrats. 
 

5.2 Resultatdiskussion 

Jämförs resultatet kontra det syfte som examensarbetet hade så uppfyller resultatet 
alla de syften och mål som fanns. Resultatet av arbetet innehåller även en 
dokument som visar de punkter som är mest väsentliga för små och medelstora 
företag. Dokumentets resultat visas i bilaga 8.4. Genom diskussion med Conect 
AB har båda parter fått fram sina tanker och rekommendationskrav på vad en mall 
ska innehålla. Efter att mallen skapades gick arbetet vidare genom att gå djupare in 
i varje område för att se till att den som läser alltid förstår vad innehållet är och 
även vikten i det. Då mallen inte innehåller några lösningar kan företag som inte 
har kunskap inom området lättare fråga ett företag, som Conect AB, att lösa det åt 
dem. dokumentet fungerar som en informationskälla/checklista på vad företag har 
eller önskar sig att ha.  
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Kan ISO 17799 skalas ned och samtidigt ge en helhet 

 

Efter att ha läst och undersökt vad ISO 17799 innehåller tog det tillsammans med 
ansvarige på Conect AB ut de områden inom mallen som var väsentliga för både 
oss och för Conect AB. Då resultatet bestämts mycket utifrån Conect AB’s syn på 
säkerhet är reliabiliteten på resultatet väldigt hög mot Conect AB. Om ett arbete 
inte görs mot ett liknande företag med liknande kunder så kommer områdena som 
anses vara väsentliga att variera.  
 
Förutom att diskutera med Conect AB så undersöktes det även om de områden 
som framkom var lämpliga att ha med eller om de var överflödiga. Detta blev 
senare den analys som återfinns i resultatkapitlet (Kap. 4.1.2). Genom att se vad 
resultatet blev så täcker den förenklade versionen in stora delar av vad standarden 
innehåller. Om man hade sett projektet ur projektgruppens egen synvinkel hade 
resultatet sett annorlunda ut då gruppen anser att allt som står med i ISO 17799 är 
viktiga punkter och bör eftersträvas.  
 
Då detta examensarbete är ett samarbete med ett företag så ställdes det ett krav att 
det framtagna dokumentet ska vara lättläst även för den som inte är extremt insatt 
inom IT. Genom detta krav behövde gruppen undersöka vilka delar som 
behövdes och sen tillsammans med ansvarig från Conect AB ta bort delar som 
bara används i extrema fall eller hos stora företag.  
 
Resultatet kunde dock förstärkts med en enkät för att försäkra om att mallen i 
bilaga 8.4 är lätt att följa men detta kunde inte erbjudas. Därför fick det skapas en 
djupare beskrivning och analys för att försäkra att läsaren förstår vad som kan ske 
i ett nätverk om det inte konfigurerats och säkrats upp korrekt. 
 

Kan det sammanfattade resultatet innehålla all information om säkerhet 
som krävs för dagens företag? 
 

Standarden har skrivits och utvecklats under många år har det kommit fram och 
tillagts saker som tidigare har saknats. Men då detta examensarbete grundar sig 
mot Conect AB’s kunder så är det även anpassat mot just deras behov av säkerhet. 
Däremot så finns det risk i att om resultatet jämförs mot andra företag att det inte 
stämmer fullt ut. Alla företag har olika krav och funktioner implementerade vilket 
gör området väldigt brett och varierbart.  
 
Ett fortsatt arbete utifrån målet att förenkla ISO 17799 är att skapa ett liknande 
arbete mot ett företag inom samma område som Conect AB för att sedan jämföra 
resultatet för att se variationen. Det kan då skapas större reliabilitet i att en 
förenkling verkligen återspeglar företags verkliga behov. 
 

Hur ofta bör underlaget uppdateras för att vara aktuell? 

 

Om en ny version av standarden kommer ut så bör den läsas igenom och 
analysera de nya hot/områden som framkommit och därefter även bedöma hur 
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vanligt det är och hur stor påverkan det har på ett företag. För att hålla en bra nivå 
på uppdatering så rekommenderas det att två gånger om året se över om en ny 
upplaga har publicerats. Underlaget ska samtidigt uppdateras om ett nytt viktigt 
område framkommit på andra håll. Information kan komma från många fler 
platser än standarden, t.ex. seminarium och expon. Att vara nyfiken inom säkerhet 
är vad som skapar en bra start för hög säkerhet. 
 
Tittar man även på källornas publiceringsdatum ser man att de sträcker sig över 
många antal år. Detta ökar också resonemangets trovärdighet ovan. 
 

5.3 Slutsatser 

Genom resultatet av examensarbetet har Conect AB stora möjligheter att kunna 
öka både sin och deras kunders insikt i säkerhetsfrågor. Förhoppningsvis kommer 
även kunder att begära lösningar på problem de ställts för vilket i framtiden 
kommer att öka säkerheten hos företagen. Genom att få en dialog om 
säkerhetsfrågor kommer alla parter att gynnas då alla strävar efter ett och samma 
mål vilket är säkrare miljöer. 
 
Som det även framgår behövs en diskussion alltid att finnas då syn på säkerhet 
alltid ändras. Även IT-miljön förändras och utvecklas vilket även skapar nya 
förutsättningar för säkerhetsdiskussioner. 
 
Detta arbete kan utvecklas ytterligare genom att leta fler källor och utveckla mallen 
med flera nya punkter som garanterat har uppkommit. Desto mer tiden går desto 
fler saker finns att lägga till. Även om man pratar mycket om att lägga till nya saker 
så kan även en tanke kring föråldrad teknik ställas, lösningar som inte används i 
framtiden bör inte stå med i mallen. Eftersom informationsteknik är något som 
ständigt förändras genom nya tekniker och uppfinningar förändras även hoten. Vi 
kan med stor säkerhet anta att mallen behöver uppdateras inom ett år för att möta 
de nya krav på säkerhet som antagligen kommer uppstå. 
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8 Bilagor 

8.1 Kravspecifikation 

1. Dokument 
1.1 Informationsäkerhetspolicy 
 1.1.1 Definition av begreppet informationssäkerhet  
 1.1.2 Ledningens viljeinriktning  
 1.1.3 Mål och metoder för styrning  

 1.1.4 Incidentrapportering  
 1.1.5 Normer och krav på efterlevnad samt konsekvenser vid överträdelse  
 1.1.6 Kontinuitetsplanering  

1.2 Användarpolicy 
 1.2.1 personalresurser, olika nivå på säkerhet. Konsult eller vanlig anställd. 
 1.2.2 Återlämning av tillgångar 
 1.2.3 regler för bärbara/dokument/externa medier 

 1.2.4 avlägsnande av egendom 
  1.2.4.1 ta in saker, ta ut saker. 
 1.2.5 utbyta av information 
  1.2.5.1 e-post 

  1.2.5.2 Sociala medier 
  1.2.5.3 Externa medier 

  1.2.5.4 post 
 1.2.6 Åtkomst 

  1.2.6.1 lösenord/kort 
  1.2.6.2 rättigheter 
  1.2.6.3 synlig skärm 

  1.2.6.4 dokument på skrivbordet 
              1.2.7 Upphovsrättsskyddat material  

1.3 Förteckning av tillgångar + ägarskap 
 1.3.1 programvaror, fysiska tillgångar 
1.4 Riskplanering 
 1.4.1 Incidenthantering 

  1.4.1.1 ansvar 
  1.4.1.2 rutiner 
  1.4.1.3 ta lärdom  

1.5 PUL 
1.6 Licenser   

2. Drift 
2.1 Märkning av säkerhetsnivå av information (känslig, kritisk, hemlig) fysisk och digital 

2.2 Märkning av utrustning 
 2.2.1 backup, utrustning m.m 
2.3 Kryptering 
 2.3.1 databaser 
 2.3.2 remote/vpn 

 2.3.3 laptop 
 2.3.4 wlan 

2.4 Dokumenterat driftrutiner 
2.5 Uppdelning av uppgifter. 
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2.6 Skydd av skadlig kod 

2.7 Backup 
2.8 Nätverkssäkerhet 
 2.8.1 skydd 

 2.8.2 segmentering 
 2.8.5 brandväggsregler  
 2.8.3 vpn 
 2.8.4 användarhantering 
2.9 Uppdateringar av system/program 

2.10 Test av uppdateringar 
2.11 Plan för vidareplanering 
 2.11.1 utbildning av nya system 
 2.11.2 utbildning av nya tekniker 

2.12 Naturhändelse 
 3.12.1 UPS 
 3.12.2 off-site backup. 

2.13 Data/Information 
 3.13.1 riktig 
 3.13.2 säker 
 3.13.3 tillgänglig 

3. Fysiskt relaterat 
3.1 Skydd av utrustning 
 3.1.1 servrar 

 3.1.2 bärbara datorer 
 3.1.3 backupband 

3.2 Säkerhet på fysika utrymmen 
4. Övervakning 

4.1 Nätverk 
4.2 Lokaler 

4.3 Loggning 
4.4 Serverhall 
4.5 Åtkomst 

4.6 Klocksynkronisering 
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8.2 Underlag informationssäkerhetspolicy 

Bilagan kommer från källa [1] 

1. Vilket mål har organisationen för sin verksamhet? 
2. Vad är prioriterat i verksamheten?  
3. Vad säger IT-strategin? 
4. Finns det något fastställt dokument som beskriver 
dokumentnivåer i verksamheten (policy, riktlinjer, anvisningar, instruktioner)? 
5. Finns det någon allmän säkerhetspolicy för organisationen? 
6. Vilken information ska omfattas av informationssäkerhetspolicyn? 
7. Vilka problem ska lösas med informationssäkerhetspolicyn? 
8. Vad ger analyserna för underlag till informationssäkerhetspolicyn (risk-, affärsberoende- 
och säkerhetsanalys)? 
9. Kan avsteg från informationssäkerhetspolicyn tillåtas? Hur ska sådana avsteg 
regleras/hanteras? 
10. Vilka påföljder kan vara aktuella om informationssäkerhetspolicyn inte följs? 
11. Krav på riktlinjer för informationssäkerheten? 

– internet? 
– e-post? 
– personlig integritet? 
– användningssätt? 
– konfidentiell/sekretessbelagd information? 
– programvarulicenser? 
– utläggning (outsourcing)? 

12. Finns det en revideringsperiod för informationssäkerhetspolicyn? 
13. Vilka hot finns mot organisationen (i dag och i framtiden)? 
14. Mot vilken typ av information riktas hoten? 
15. Har sannolikheten för och konsekvensen av dessa hot analyserats? 
16. Vilka resurser ska skyddas? 
17. Sekretess/riktighet/tillgänglighet? 
18. Fred-, kris- och krigsaspekten, påverkar detta hur informationssäkerhetspolicyn 
utformas? 
19. Vilken är den önskade nivån för informationssäkerhet? 
20. Skyddskrav på utrustning och information utanför arbetsplatsen? 
21. Tredje parts tillgång till information? 
22. Hur fördelas kostnaderna för informationssäkerhetsåtgärder? 
23. Hur mycket har investerats i fysiska skyddsåtgärder? 
24. Hur mycket kostar den personella bevakningen per år? 
25. Är ledningen involverad i säkerhetsarbetet? 
26. Vem hanterar säkerhetsfrågor i organisationen? 
27. Vem har ansvaret för säkerhetsfrågor i organisationen? 
28. Finns det en säkerhetschef eller motsvarande? 
29. Beslutsnivåer för säkerhetsfrågor? 
30. Känner cheferna till verksamhetens säkerhetsregler? 
31. Finns det en samordningsgrupp för säkerhet? 
32. Vilka instruktioner om informationsskydd finns i dag? 
33. Finns det anvisningar om klassificering av information? 
34. Hur sker kunskapsspridningen rörande säkerhetsfrågor? 
35. Finns det någon intern utbildning i säkerhet? 
36. Finns det behov av utbildning i säkerhet? 
37. Är informationssäkerhet kopplad till det övriga arbetet/säkerhetsarbetet? 



Bilagor 

78 

38. Vem ska ha tillgång till vilken information? 
39. Åtkomsträttigheter? 
40. Loggning? 
41. Extern kommunikation? 
42. Externa beroenden? 
43. Förekommer distansarbete? 
44. Får användare ta hem arbetsutrustning? 
45. Incidenthantering? 
46. Kritiska händelser de senaste 3 åren? 
47. Hur ser skadestatistiken ut? 
48. Hur bedriver organisationen det skadeförebyggande arbetet? 
49. Finns rutiner för att hantera skador/incidenter? 
50. Erfarenheter av skador/incidenter? 
51. Förändringar som gjorts i system/rutiner efter en skada/incident? 
52. Medverkandes ansvarsområden? 
53. Hur stor är personalomsättningen? 
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8.3 Riskplanering 

Bilden 
kommer 
från källa 
[7] 
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8.4 Conect AB’s dokument 

Mall för säkerhetspolicy 

Företag Datum 

EXEMPEL  

Ansvarig för avcheckning hos kund                                                          Referens hos Connect 

 

Sammanfattade avcheckningspunkter 

Namn/del Har Har delvis Har inte alls Berör inte oss 
önskar att 

ha/ses över 

DOKUMENT     

Informationssäkerhetspolicy      

Användarpolicy     

Förteckning av tillgångar     

Riskplanering     

Pul     

Licenser     

DRIFT     

Märkning av säkerhetsnivå     

Märkning av utrustning     

Kryptering     

Dokumenterade driftrutiner     

Uppdelning av uppgifter     

Skydd av skadlig kod     

Backup     

Nätverkssäkerhet     

Uppdateringar     

Test av uppdateringar     

Plan för vidareplanering     
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Naturhändelser     

Data/information     

FYSISKT RELATERAT     

Skydd av utrustning     

Säkerhet på fysiska utrymmen     

ÖVERVAKNING     

Nätverk     

Lokaler     

Loggning     

Serverhall     

Åtkomst     

Klocksynkronisering     
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Mall för säkerhetspolicy 

Företag Datum 

EXEMPEL  

Ansvarig för avcheckning hos kund                                                          Referens hos Connect AB 

 

Ingående avcheckningspunkter 

Namn/del Har Har delvis Har inte alls 

DOKUMENT     

Informationssäkerhetspolicy 
     1.1 Definition av begreppet informationssäkerhet   
     1.2 Ledningens viljeinriktning   
     1.3 Mål och metoder för styrning   
     1.4 Incidentrapportering   
     1.5 Normer och krav på efterlevnad samt konsekvenser vid överträdelse  
     1.6 Kontinuitetsplanering 

     

Användarpolicy 
     1.2.1 Personalresurser, olika nivå på säkerhet. Konsult eller vanlig anställd. 
     1.2.2 Återlämning av tillgångar 
     1.2.3 Regler för bärbara/dokument/externa medier 
     1.2.4 Avlägsnande av egendom 
         1.2.4.1 Ta in saker, ta ut saker. 
     1.2.5 Utbyta av information 
         1.2.5.1 E-post 
         1.2.5.2 Sociala medier 
         1.2.5.3 Externa medier 
         1.2.5.4 Post 
     1.2.6 Åtkomst 
         1.2.6.1 Lösenord/kort 
         1.2.6.2 Rättigheter 
         1.2.6.3 Synlig skärm 
         1.2.6.4 Dokument på skrivbordet 
     1.2.7 Upphovsrättsskyddat material 

    

Förteckning av tillgångar 
    1.3.1 Programvaror, fysiska tillgångar 

    

Riskplanering 
     1.4.1 Incidenthantering    
         1.4.1.1 Ansvar    
         1.4.1.2 Rutiner    
         1.4.1.3 Ta lärdom 

    

Pul     

Licenser     
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DRIFT     

Märkning av säkerhetsnivå     

Märkning av utrustning 
      2.2.1 Backup, utrustning m.m. 

    

Kryptering 
      2.3.1 Databaser   
      2.3.2 Remote/VPN   
      2.3.3 Laptop   
      2.3.4 WLAN 

    

Dokumenterade driftrutiner     

Uppdelning av uppgifter     

Skydd av skadlig kod     

Backup-rutiner     

Nätverkssäkerhet 
      2.8.1 Skydd   
      2.8.2 Segmentering 
      2.8.3 VPN   
      2.8.4 Användarhantering 
      2.8.5 Brandväggsregler   

    

Uppdateringar     

Test av uppdateringar     

Plan för vidareplanering 
      2.12.1 Utbildning av nya system   
      2.12.2 Utbildning av nya tekniker 

    

Naturhändelse 
      3.13.1 Hetta 
      3.13.2 Strömavbrott 
      3.13.3 Översvämning   

    

Data/information 
      3.14.1 Regler för åtkomst av filer 

    

 

 

 

 

 

    

FYSISKT RELATERAT     
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Skydd av utrustning 
      3.1.1 Servrar   
      3.1.2 Bärbara datorer   
      3.1.3 Backup-band 

    

Säkerhet på fysiska utrymmen     

ÖVERVAKNING     

Nätverk     

Loggning     

Serverhall     

Klocksynkronisering     
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Information till säkerhetspolicy - Snabbreferens 

Företag Datum 

EXEMPEL  

Dokument 
 

Informationssäkerhetspolicy 
 
En informationssäkerhetspolicy beskriver hur en organisation ser på informationssäkerhet. Policyn beskriver en vision 
och en förklaring om hur hanteringen av informationssäkerhet sker. Syftet med att ha ett dokument är att beskriva och 
förklara varför säkerheten är viktig och förklara hur man bör agera i olika fall. 
 
De frågor man bör ställa sig är:  

- Vilka saker är det som ska skyddas? 
- Hur väl ska man skydda dessa? 
- Vem står som ansvarig för säkerheten på dessa? 
- Hur arbetar företaget med informationssäkerhet? 
- Var gäller policyn? 
- Vilka regler och hänvisningar gäller för medarbetarna? 
- Hur ska man hantera incidenter och hur ser påföljderna ut om inte regler följs? 

 
Exempel  
Har inte ledningen tagit fram ett mål och vision finns det ingen enad front som jobbar mot ett mål. Finns ingen 
informationssäkerhetspolicy kan anställda diskutera problem och annan information utan att tänka på konsekvenserna då 
de inte blivit informerade om att det är sekretessbelagt. 
 
Användarpolicy 
 
Detta dokument beskriver hur man använder företagets resurser, t.ex. de regler och händelser som sker vid användandet 
av en tjänst eller enhet. Resurser är det företaget äger, allt från fysiska ting på kontoret till hur långt ett lösenord måste 
vara. I användarpolicyn står det hur användaren får använda dessa resurser samt vilket ansvar som finns. T.ex. Inga USB-
minnen får användas inom företaget som inte är godkända av IT-avdelningen. 
 
Finns det inte klara regler och förhållningssätt för användarna kan de med frihet göra vad de vill utan att det finns 
konsekvenser. 
 
Exempel 
En användare tar med sitt USB-minne hemifrån, utan att få det godkänt av IT-avdelningen. Användaren stoppar minnet i 
datorn och smittar datorn med infekterade filer. Användaren går till IT-avdelningen och förklarar att datorn verkar 
uppföra sig konstigt och IT-avdelningen i sin tur förstår att datorn är smittad och måste då utföra en återställning vilket 
är tidskrävande.   
 
Förteckning av tillgångar och ägarskap 
 
För lättare översyn över företagets tillgångar bör det finnas en förteckning över vad som existerar. En bra förteckning 
innehåller vilka programvaror, operativsystem och fysiska tillgångar organisationen äger. Förteckningen ska även 
innehålla aktuella ägaren över tillgångarna. Ägaren kan definieras som enskild person eller en avdelning med en 
gemensam lokal. Ägaren får då ett visst ansvar. Förteckningen ska uppdateras vid nya inköp och ändringar av ägarskap. 
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Exempel  
En medarbetare kan tänkas behöva en extra skärm till sitt kontor, alternativt en ny skärm i hemmet. Medarbetaren vet 
om att det finns ett lager som inte är indexerat och utnyttjar därför läget och hämtar en ny skärm. Eftersom det inte är 
någon som har ett ansvar över lokala lagret med skärmar är det ingen som uppmärksammas att något försvunnit. 
 
Riskplanering 
 
Riskplanering används för att förutse händelser och deras inverkan. De riktlinjer som man bör följa är: 
 

- Definiera de olika aspekter som påverkar 
- Beskriv vad det är som kommer att påverka en specifik händelse 
- Undersök konsekvenserna och hur stor sannolikheten är att det inträffar 
- Försöka minimera att risken inträffar 
- Förklara vem som står som ansvarig och förklara vad denne ska utföra vid inträffande av händelse 
- Uppdatera riskplaneringen kontinuerligt 

 
Exempel  
Inbrott sker på natten och diverse ting går förlorade. Det har inte gjorts någon riskplanering och när de anställda 
kommer tillbaka på morgonen har flera viktiga filer gått förlorade som var placerade på de diskar som vart stulna. 
Eftersom denna sorts incident inte var medräknad finns det inte backuper lagrade och företaget förlorade ett par veckors 
arbete samt att IT-avdelningen inte vet hur de ska åtgärda det. Hade en riskplanering skapats och man räknat med detta 
som en risk hade IT-avdelningen insett vad som hade behövts göra för att komma på fötter igen. Det hade troligtvis 
även funnits backup på företagets data. 
 
PuL (Personuppgiftslagen) 
 
PuL, Personuppgiftslagen, måste följas och den beskriver hur man lagrar och hanterar uppgifter om kunder. Beroende på 
informationen som lagras är det skillnad på nivå av säkerhet som måste tillämpas. Datainspektionen är en organisation 
som har riktlinjer för just PuL och IT (informationsteknik). 
 
Exempel  
En utomstående märker att företaget inte har någon information krypterad och avlyssnar nätverket utan svårigheter. 
Angriparen har nu tagit del av personuppgifter och kan t.ex. ge företaget en dålig image genom en insändare.  
 
Licenser 
 
Ett dokument bör finnas med information om de mjukvaror som används och/eller köpts in. Relevant information är 
produktnamn, tillhörande licensnyckel, inköpsdatum och kostnad. Licenshanteringen bör revideras och uppdateras vid 
nya inköp för att lättare ha översyn över de tillgångar som finnas samt att den bör hållas enkel för att inte skapa 
förvirring. 
 
Genom att skapa ett dokument får man lättare översyn om vilka licenser som används och inte. Detta underlättar för IT-
avdelningen att köpa nya licenser till operativsystem eller andra programvaror som behövs. 
 
Exempel  
IT-avdelningen behöver installera om ett fåtal servrar men har inte arkiverat licenserna och behöver genast nya. 
Snabbaste och bästa lösningen i det läget blir att köpa nya vilket är kostsamt och onödigt om man redan äger licenser. 
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Drift 

 
Märkning av säkerhetsnivå 
 
Beroende på hur känslig information anses vara ska en märkning visa detta. Märkningen bör genom klassificeringar 
påvisa informationens sekretess, riktighet samt tillgänglighet. Klassificeringarna som skapas ska enkelt visa vem som har 
rättigheter till informationen samt hur den ska hanteras och användas. Märkningen ska gå att tillämpa på logisk samt 
fysisk information. 
 
Exempel  
En anställd diskuterar med en vän på bussen hem från jobbet. Vännen arbetar inte på samma företag. De diskuterar hur 
företagens nya idé ska revolutionera industrin. Det den anställda inte tänker på är att det sitter en person bakom som är 
väldigt intresserad av samtalet och därför lyssnar. Senare visar det sig att en publicering skett i en tidning om företagets 
nya idéer. Informationen rörde hur företagets nya prototyp skulle fungera. Eftersom informationen inte var 
hemlighetsstämplad visste inte den anställda om hur den skulle hanteras. 
 
Märkning av utrustning 
 
Namnmärkning bör ske på all hårdvara som är i bruk. Görs inte detta kan stor förvirring skapas när support, 
uppgradering eller konfigurering sker. Vid dokumentation och fysisk namnmärkning tillåts det att man utgår från det 
logiska namn som satts vid installation av systemet. Det är inget krav men vid namnmärkning bör man utgå från ett 
mönster. Enheter som utför en viss uppgift kan t.ex. Använda sig av namn i samma kategori. Namnsättningen bör inte 
avslöja vad systemet uträttar för funktion. Namnförlag kan vara karaktärer från en tv-serie. 
 
Exempel  
Tar sig en utomstående in I nätverket och får tillgång till en enhet, och namnet avslöjar dess funktion, kan det räcka för 
att förstå hur ett nätverk är uppbyggt samt vilka tjänster som körs. Den elaksinnade kan då samla tillräckligt med 
information att utföra diverse andra attacker. 
 
Kryptering 
 
Kryptering är en teknik som tillåter att obehöriga inte kan ta del av den information som skickas. Kryptering används 
ofta på osäkra kanaler för att säkra upp information mellan två sändare, t.ex. mellan två parter vilka skickar känslig 
information över e-post. Värt att notera att det finns lagar på hur det ska skötas beroende på land. 
 
Tekniken fungerar på det vis att dessa två parter använder en algoritm på den information som anses vara känslig och 
informationen görs oläslig för en tredje part. För att kunna göra informationen läslig används en nyckel för att 
dekryptera den skyddade informationen. Beroende på vilken typ av krypteringsteknik som används, asymmetrisk eller 
symmetrisk ser händelseförloppen olika ut.  
 
Symmetrisk kryptering 
I symmetrisk kryptering använder två parter en likadan nyckel för att kryptera informationen, göra den oläslig för andra. 
Samma nyckel används även för att dekryptera informationen, att göra informationen läslig. 
 
Asymmetrisk kryptering 
Asymmetrisk kryptering innebär ett användande av fyra nycklar. Varje part har en privat nyckel och en publik nyckel. Den 
privata nyckeln är okänd för båda parter. Avsändaren använder två nycklar, avsändarens privata och mottagarens publika, 
för att kryptera informationen. Mottagaren använder därefter sin privata nyckel för att göra informationen läslig igen. 
 
Exempel 
Krypteras inte information som skickas över känsliga kanaler kan princip vem som helst ta del av informationen. Skulle 
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lagringsmedium försvinna, T.ex. hårddiskar, kan informationen lätt hämtas ut om inte informationen är krypterad. Är 
informationen känslig och innehåller uppgifter om verksamhetsplaner, prototyper och dylikt kan detta orsaka förödande 
effekter på verksamheten. 
 
Dokumenterade driftrutiner 
 
De dokument som bör skapas ska innehålla rutiner som finns för drift, t.ex. systemmiljö och säkerhetskopiering. I 
dokumenten skall det finnas instruktioner om hur systemet funkar och vad som den innehåller. När någonting förändras 
eller skapas nytt ska dokumenten revideras för att fortfarande vara giltiga. Det underlättar för någon ny att snabbare se 
vad system innehåller och hur det fungerar. 
 
Exempel 
Vid nyanställning och inga driftrutiner är dokumenterade finns det ingen information om hur den nyanställda ska gå till 
väga vid fortsatt drift. Detta kan resultera i att den nyanställda förstör en funktion i ett system eftersom den förre 
nätverksadministratören hade gjort ändringar i systemet som han/hon enbart visste om. Förre nätverksadministratören 
hade givetvis inte dokumenterat detta.  
 
Uppdelning av uppgifter 
 
För att kunna spåra missbruk och ansvar bör arbetsuppgifter delas upp. Genom uppdelning så ansvarar man över olika 
system och ändrar därför inget som rör någon annans. Görs inte detta blir det svårare att spåra ändringar om anställda 
har tillgång till flera system. Personer som gör ändringar är de enda som är medvetna om vad som gjorts. Om en ansvarig 
är utsedd är det därför viktigt att den vet allt som händer vilket enklast görs genom att bara den kan/får göra ändringar i 
ett system. Denna del kan även kopplas ihop med dokumentation av driftrutiner då varje person som ansvarar över ett 
system ansvarar även för att dokumentationen sker på ett korrekt sätt. 
 
Exempel 
Det gjordes nyligen ändringar i ett system vilket resulterade i att det sattes ur drift. När man undersöker vad som gjordes 
innan så kunde man inte se vem det var bar ansvaret över ändringen. All IT-personal nekar till några ändringar och det 
blir svårt att hitta den skyldiga och om det var via ett misstag eller sabotage. 
 
Skadlig kod 
 
Skadlig kod används oftast för personlig vinning av de som skriver den elakartade koden. Skadlig kod används även för 
att sätta system ur bruk genom att radera väsentliga systemfiler och öppna upp säkerhetshål. Virus, trojaner, maskar och 
rootkits är typiska exempel på skadlig kod. För att skydda system användas antivirus. Antivirus söker igenom filer och 
program. Filer och program returnerar ett värde vilket antiviruset jämför mot en databas. Stämmer värdet varnar 
antiviruset om att program eller filen är smittad. Antivirus söker även igenom körandes program för att finna suspekta 
mönster. Finner antiviruset ett suspekt mönster varnar antiviruset detta och det är upp till användaren att ta ansvar om 
programmet är skadligt eller inte. Det är otroligt viktigt att uppdatera antivirus dagligen för att skydda sig mot de senaste 
hoten. 
 
Exempel 
En användare tar med företagets bärbara dator till en vän för att få semesterbilder överkopierade från ett USB-minne. 
Vännens USB-minne är smittat av skadlig kod. Antiviruset som är installerat på användarens dator har inte blivit 
uppdaterat på ett bra tag och när denne kopplar in USB-minnet sprider sig den skadliga koden och lägger sig på 
användarens bärbara dator. Inte ont anande tar användaren med sig datorn till företaget och kopplar sig på företagets 
nätverk. Koden smittas vidare och slår system ur drift. 
 

Värsta scenariot kan vara att den skadliga koden erbjöd även den som skapat koden att ta del av de filer som låg på de 
smittade systemen. Senare kom det upp en artikel i en tidning om att verksamhetens prototyper funnit en väg ut på 
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Internet där allmänheten kan beskåda den. 

 
 
Backup 
 
Backuper används för att minimera risken av att information ska gå förlorad vid olyckor. Att enbart använda sig av lokala 
kopior kan i många fall tillföra att återställningar kan ske snabbt. För att minimera risken att säkerhetskopiorna går 
förlorade ytterligare kan säkerhetskopieringar på co-location ske. Co-location innebär att kopiorna är skyddade på en 
avlägsen plats mot fysisk åverkan, t.ex. brand. Rutiner för backup bör finnas för att bibehålla säkerhetskopiornas 
integritet och giltighet.   
 
De typer av säkerhetskopieringar som används är  

 Fullständig backup. 

Används för ett göra fullständiga backuper vid varje säkerhetskopieringstillfälle. 

 Inkrementell backup. 

Börjar med en fullständig backup därefter kopieras förändrad data. Vid återställning återställs kopiorna i den följd 
de blivit tagna. Det vill säga den fullständiga backupen återställs först, därefter den förändrade data. Tar mindre 
plats än en fullständig backup men tar längre tid att återställa. 

 Differentiell backup 

Börjar med fullständig backup samt därefter en säkerhetskopieringar liknande den inkrementella tekniken. 
Skillnaden är vid återställningen. Den differentiella säkerhetskopieringstekniken behöver en fullständig 
säkerhetskopiering och därefter endast den sista gjorda differentiella säkerhetskopian.  

RAID är en teknik som tillåter att information som skrivs till hårddisk blir speglad till en annan hårddisk eller höjer läs- 
och skrivhastigheten från hårddisk. De RAID-sammansättningar som oftast används är: 

 RAID 0 

Tillåter att slå ihop två hårddiskar vilket innebär att lagringsytan blir större och skriv- och läshastigheten ökar. 

 RAID 1 

Tillåter att duplicera information från en hårddisk till en annan. System kan bara använda sig av en av 
hårddiskarna i RAID 1 där den andra fungerar som en säkerhetskopia. 

 RADI 1+0 

Använder sig av både RAID 1 och 0 för att erbjuda ökade hastigheter men även för att kunna erbjuda 
säkerhetskopiering. 

 RAID 5 

Den mest redundanta lösningen eftersom det tillåter att tre eller fler hårddiskar används för att skapa en 
uppsättning som tillåter att en disk går sönder. Förstörs en disk i uppsättning kan systemet med hjälp av två 
återstående diskarna bygga upp en den förlorade hårddisken när den byts ut.  

Att enbart använda sig av RAID som teknik för säkerhetskopiering är inte säkert. Tekniken eliminerar inte mänskliga 
faktorn, tas en fil bort är filen borta.  
 
Exempel 
En verksamhet litar på att IT-avdelningen tar säkerhetskopieringar på de viktigaste filerna i ett system. Det visar sig 
senare att säkerhetskopieringen inte fungerat som tänkt vid en systemkrasch. När IT-avdelningen skulle återställa kopian 
märkte de att den sista gjorda säkerhetskopieringen var för över en månad gammal. Detta resulterar i att en månads 
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arbete gått förlorat. 
 
Ett tänkbart scenario är att verksamheten enbart har gjort säkerhetskopior lokalt. En brand utbryter och alla kopior 
förstörs. Verksamheten har inga kopior att återställa vilket kan leda till konkurs. 

 
Lösenord 

 
En policy bör finnas för att säkerhetsställa att inte enkla lösenord används samt hur man ska hantera lösenord. Är 
lösenord korta och inte innehåller speciella tecken kan de utan större svårighet brytas. Sju tecken med siffror, speciella 
karaktärer och bokstäver är en riktlinje eftersom det erbjuder kombinationer över 6500 miljarder. Lösenord bör inte 
skrivas upp eller utbytas med andra eftersom det innebär en stor säkerhetsrisk 
 
Exempel 
En anställd skriver upp sitt lösenord och klistrar fast lappen vid skärmen. Den anställda är på lunch och en konsult som 
tidigare samtalat med den anställda la märke till att lösenordet var uppskrivet. Konsulten passar på att skriva upp 
lösenordet när den anställda är på lunch och samtidigt tar del av information som konsulten inte har rätt till. Värsta 
scenariot är att konsulten säljer informationen vidare. 

 
Brandväggar 

 
För att skydda lokala nätverk mot utomstående trafik och attacker används brandväggar. Beroende på regler som sätts 
upp blockerar/tillåter brandvägen en viss typ av trafik från och till Internet. Reglerna baseras på var trafiken ska, vilken 
port programmet använder som trafiken ska till samt var trafiken kommer ifrån. 
Filtreringen som brandväggar utför baseras på ovan nämnda. Applikationer med nätverksstöd använder sig av portar 
enligt standardiserade protokoll för att kunna skicka information mellan sig. Det är oftast dessa portar man blockerar i 
brandväggen för att inte tillåta att vissa program används då de kan utnyttjas för att obehöriga kan komma in i nätverket. 
Ett exempel på en sådan port är Telnet (port 23 som standard). Vilket används för att fjärrstyra datorer och annan 
hårdvara med stöd för det. 
 
Exempel 
En brandvägg är inte säkert konfigurerad på ett företag, trafik till alla applikationer är tillåtet. Detta medför att om en 
nätverksadministratör glömt att stänga av t.ex. Telnet på enheter kan utomstående utan större svårighet försöka knäcka 
lösenorden bryta lösenord med automatiserade program. Det tillåter även utomstående att utföra belastningsattacker på 
portar som inte är blockerade. 

 
IDS och IPS 
 
Intruder Detection System och Intruder Prevention System används som komplement till varandra. IDS arbetar genom 
att antingen analysera all nätverkstrafik som passerar i ett nätverk eller genom bevaka applikationer som körs på 
användares system. IDS:et letar efter kända mönster, vilka utgör ett hot. Finner IDS:et ett suspekt mönster informeras 
administratören om vad som försiggår. Intruder Prevention System är oftast automatiserade system som fungerar likt 
IDS. Istället för att enbart rapportera kan även IPS:et blockera trafik genom att skicka regler till kompatibla brandväggar. 
 
Exempel  
Används inte t.ex. IDS får nätverksadministratörer inte en tidig varning om vad som händer i ett nätverk. Visserligen går 
det som person att aktivt övervaka trafiken för att se vad som sker. Detta är dock inte optimalt. Skulle alla 
nätverksadministratörer t.ex. befinna sig på ett möte och inte ha tillgång till systemen kan IPS träda in och blockera trafik 
så fort något suspekt sker. En dator smittas internt på ett företag av skadlig kod som replikerar sig själva över nätverket. 
Av okänd anledning så hittar inte antivirus-system den skadliga koden. Eftersom att IPS och IDS inte finns 
implementerat på företaget smittas alla klientdatorer med den skadliga koden. Med andra ord, administratören blir inte 
varnad om vad som händer förrän det är försent. 
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Segmentering 
 
För att säkra kritiska tjänster bör nätverk segmenteras. Detta innebär att istället för att koppla ihop alla klienter och 
servrar i ett och samma nätverk delas nätverket upp. Segmentering används även för att inte belasta andra lokala nätverk 
med trafik som inte är relevant. Uppstår det ett problem på ett segment är oftast problemet limiterat till just det 
segmentet. Även om olika segment används kan trafik flöda mellan dem som vanligt men oftast sätts trafikregler mellan 
för att öka effekten på segmenteringen. 
 
Exempel 
En utomstående lyckas ta sig in i nätverket. Eftersom företagets nätverk inte är segmenterat kommer den utomstående åt 
alla enheter i nätverket och kan orsaka skada. När användarens dator smittas med skadlig kod, koden replikerar sig över 
hela nätverket till alla klientdatorer i hela byggnaden eftersom ingen segmentering har skett. Hade nätverket varit 
segmenterat hade en mindre skara blivit smittade. 

 
Honeypots/Honungsfällor 
 
Syftet med honungsfällor är att locka utomstående att angripa dessa. Honungsfällor är servrar som efterliknar system i 
drift. Honungsfällorna kan vara relativt säkra system som är kopplade direkt ut mot internet utan brandvägg och dylikt. 
Givetvis är dessa skyddade från nätverk som är i drift. Tanken är att logga all information som sker, skulle en 
utomstående ta sig in i systemet sparas informationen om hur denne gått till väga. Informationen kan då med fördel 
användas för att säkra produktionsnätverket. 
 
Hemligheten är att honungsfällan bör efterlikna ett system som används i drift, för att få utomstående att tro att de kan 
hämta känslig information. Informationen kan även användas för att spåra förövaren. Honungsfällan bör inte vara helt 
oskyddad eftersom det kan verka suspekt för en som vill illa. 
 
Exempel 
Att inte använda sig av honungsfällor kan leda till att nätverksadministratören inte får en tidig varning om vad som sker. 
Administratören går även miste om information som kunde använts för att säkra tjänster ytterligare. 

 
VPN 
 
VPN används för att kryptera kommunikation mellan två punkter på osäkra kanaler. En förbindelse skapas mellan t.ex. 
två kontor för att dessa ska kunna skicka information säkert. De tekniker som används är Site-to-Site och Remote Access 
VPN. 
 
Site-to-Site används mellan t.ex. två kontor, anslutningen är oftast etablerad med dedikerad hårdvara. Remote Access 
VPN används för bärbara datorer. Remote Access VPN är precis vad namnet antyder, att oavsett plats kunna koppla upp 
mot t.ex. ett företags VPN med hjälp av sin bärbara dator [2]. 
 
Exempel  
En anställd tar med sin företagsdator för att kunna arbeta när han/hon är på resande fot. Den anställda ansluter till 
Internet som finns utdelat på t.ex. ett tåg eftersom personen i fråga behöver skicka diverse information till kontoret. 
Bland informationen finns känsliga handelsavtal. Eftersom den anställda inte kan upprätta en säker anslutning skickas 
informationen i klar text över Internet. Det den anställda inte är medveten om att det finns en person på tåget med 
diverse verktyg som tar del av all information. 

 
Uppdatering av system/program 
 
Varje dator/server som finns på ett företag har både ett operativsystem och en hel del program installerade som behövs 
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för det allmänna användandet. Alla program eller operativsystem har oftast ett par stycken utvecklare som ska få sina 
koder att samköra med varandra. Det öppnas då en risk för att koderna fungerar men har sina brister och sårbarheter. 
Med sårbarheter och brister menas att programmet är antingen instabilt och fungerar inte till 100 % så att data går 
förlorat eller att någon kan utnyttja felaktigt skriven kod för andra ändamål. Läs mer under skadlig kod. 
 
För att minska risken att program slutar fungera eller används på andra sätt bör man ha ett system för hur man ser till att 
system och program hålls uppdaterade. Ett enkelt och effektivt sätt är att utse person/personer som är ansvarige för ett 
eller flera system och/eller program som är installerade på dem. Då alla inte har ansvar för allt så är det lättare att hålla 
system/program uppdaterade men även så minskar risken för att något system/program missas. 
För att detta ska bli effektivt så bör man ha en noggrann inventering om vad för system det finns och vad som är 
installerat på dem men även ranka varje sak för att se vad som är viktigast. Ju högre rank, desto oftare koll på om det 
finns uppdateringar att uppdatera ett system/program med. 
 
Exempel 
Ett företag började märka att fler och fler datorer började bli väldigt långsamma utan att några större förändringar hade 
gjorts. Man började då undersöka vad som skulle kunna orsaka denna störning och hittar att det körs många fler program 
än vad det vanligtvis gjorde. Efter ännu mer undersökning hittar man att ett program inte har varit uppdaterat på fyra år 
och någon har använt brister i det för att installera nya program som sedan spridit sig vidare till andra datorer. 

 
Test av uppdateringar 

 
Uppdateringar av programvara ska göras i en skyddad laborationsmiljö. Det är viktigt att analysera alla programvaror och 
operativsystem som används för att se att ingen programvara tar skada och slår ut aktiva produktionssystem vid 
uppdatering. Likt vid ändring i programvara bör även säkerheten testas. 
 
Exempel 
En konsekvens av att publicera uppdateringar direkt är att tillverkaren av uppdateringen till applikationen eller systemet 
kan ha gjort en miss vid eget testande. De kan ha missat att tjänster som används på äldre operativsystem kan ta skada 
och orsaka att servern/datorn inte fungerar som den ska. Är det en uppdatering som sker på större skala kan alla datorer 
som används inom ett företag, som använder programmet slås ur bruk. Vilket resulterar i att ingen anställd sitter 
sysslolös. 

 
Plan för vidareplanering 

 
En kontinuitetsplan bör finnas för att ta itu med händelser som skapar avbrott. Den används för att se att de viktigaste 
delarna inom en verksamhet fungerar i framtiden samt hålla ett företag på en stabil nivå. De punkter som bör tas upp är: 

 Definition av områden och strategi 

Omfattar vilka områden planen ska beröras samt vilken strategi som ska användas. Här bör även mål anges om vilka 
områden/produkter som ska skyddas samt hur de ska skyddas. En klar strategi är ett måste så att resultatet inte blir 
diffust. 

 Hot- och riskanalys 

Riskanalysen ska visa de hot och risker som kan få en verksamhet att avstanna. Händelserna som identifieras bör 
värderas genom hur stor sannolikheten av inträffande är, vad konsekvenserna blir, hur stor blir omfattningen och hur 
lång tid en återställning skulle ta. 

 Avbrotts- och konsekvensanalys 

Hur blir verksamheten påverkad av de händelser som identifierats och vad konsekvenserna av dessa blir. Analysen ska 
helst beröra alla delar i en verksamhet, inte bara IT-delar. 
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 Etablering av en organisation för att utarbeta, införa och underhålla planen 

Mindre företag använder oftast anställda människor för att utreda en plan för vidareplanering. Större företag bildar oftast 
en ny organisation för ändamålet. Organisationen kommer integrera med företagets alla delar och verksamheter för att 
utreda och införa planer för vidareplanering. Planen måste underhållas och uppdateras vilket gör att arbetet kring 
vidareplanering aldrig slutar. En ansvarig bör utses för att inte låta arbetet stanna, denne blir då även ansvarig för att 
arbetet fortgår och sköts. För att få ett lyckat resultat är det viktigt att kommunikation sker, detta för att finna risker och 
möjligheter. 

 Framtagning och dokumentation av planen 

Vid framtagen plan ska dokumentation ske. För att dokumentationen ska utföras rätt är det viktigt att den innehåller 
punkterna: 

- Bygga upp en riskmedvetenhet i verksamheten och övertyga intressenter. 

- Skapa rutiner och reservrutiner för återställande. 

- Dokumentera rutinerna och rapportera deras status. Om det är en större åtgärd så bör beslut tas i nästa 
styrelsemöte på ledningsnivå. 

 Förvaltning och underhåll 

En ansvarig för förvaltningen av kontinuitetsplanen behövs för att få fortsatt arbete med den. Det är denna person som 
ser till att alla anställda vet vad som gäller för de delar de är ansvariga över. 

 Granskning, testning och övning 

Vad är det som gäller vid en katastrof? Det är viktigt att anställda inom ett område vet vad rutinerna är om en katastrof 
skulle inträffa. Det är viktigt att kontinuerligt testa t.ex. om säkerhetskopiorna fungerar som de ska och då göra en 
återställning av dessa i en sluten miljö. 
 
Exempel 
En organisation har inte gjort en kontinuitetsplan för framtiden. Ett år senare dyker det upp ett hot som ingen kunde 
tänka sig finnas. Det har inte gjorts en planering för ökad drift vilket resulterar i att när verksamheten utökas märker de 
av att alla system är väldigt långsamma vilket i sin tur kan resultera i att personalen gnäller om att det tar för lång tid att 
logga in på datorerna, e-posten kommer aldrig fram samt att program slutar fungera som de ska. 
 
Naturhändelser 
 
Hetta 
 
Hetta kan både komma från brand och en varm sommardag. Dock så kan båda vara lika farliga mot en serverhall om inte 
rätt system finns. Det bör finnas en bra kylanläggning som kan hålla serverhallen på ca 22oC och gärna som kan hålla 
luftfuktigheter på omkring 50 %. 
 
Även om man har en kyld serverhall så kan ändå bränder inträffa och då gäller det att ett släckningssystem finns. Då det 
finns en hel del elektronik bör ett gassystem användas än ett vatten/pulver. Vatten/pulver kan skada utrustning som 
ännu inte skadats av branden medan gasen endast kväver. 
 
Exempel 
Ett företag hade under natten en liten brand i en av deras servrar vilket satte igång brandalarmet. Det företaget inte hade 
tänkt på var att i serverhallen fanns sprinklersystemet fortfarande kvar och det fungerar som det skulle göra. Sprinklerna 
satte igång och släckte den brand som var. Förutom servern som brann förstördes så förstördes även all annan elektronik 
som fanns i serverrummet av allt vatten. Istället för att företaget endast hade behövt köpa en ny server för att ersätta den 
som brann så behövde de nu köpa in nytt. 
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Strömavbrott 
 
Det finns många anledningar till varför strömmen försvinner men alla anledningar kan ge stor skada mot elektronik eller 
data som ännu inte skrivits till hårddiskar. För att förhindra att servrar tar skada och kan fortsätta att jobba klart även om 
strömmen försvinner använder man sig av en s.k. UPS(Uninterruptible power supply). Den gör så att även om strömmen 
försvinner så drivs ström fortfarande till servrarna via ett inbyggt batteri. Hur detta går till finns det många varianter på 
men det mest lämpliga för att servrar ska fortsätta kunna jobba oavsett vad som händer med strömmen är en s.k. Online-
UPS. Den fungerar som så att strömmen alltid går via batteriet för att senare skicka strömmen vidare till server. I och 
med att batteriet alltid driver servern så spelar det ingen roll om batteriet laddas eller inte (tills batteriet inte har kraft 
kvar). Nackdelen är dock att batteriet alltid slits. 
 
Exempel 
En dag fick hela företaget strömavbrott vilket resulterade i att allting stannade. När strömmen väl kom tillbaka så gick 
IT-personalen in i serverhallen för att starta igång allt igen. Det visar sig då att en av servrarna inte längre kunde läsa 
information från hårddiskarna. På grund av strömavbrottet hade hårddiskarna gått sönder och var inte längre 
användbara. Resultatet blev att man var tvungen att installera om hela servern vilket tog onödig tid då en UPS hade 
kunnat förhindra att diskar inte hinner skriva den viktiga information som de ibland behöver. 
 
Översvämning 
 
Generellt sett så är det inte mycket man behöver tänka på men vissa saker bör man ha i huvudet. En är att se till att 
servrar inte är placerade i källaren då det är dit vatten kommer först om en översvämning skulle inträffa. Den andra är att 
se till att det inte finns några rör i väggar/tak runt serverhallen då rör kan läcka och vatten kommer in eller droppar ner. 
Vatten och elektronik går aldrig bra ihop. 
 
Exempel 
I ett företag hade man all drift av servrar och nätverk i källaren då man tyckte att det var ett perfekt utrymme att använda 
då det annars bara stod oanvänt. Efter en otroligt regnig dag så insåg man att vatten som kom från översvämmade 
brunnar börjar rinna in i källaren. Då man hade en del servrar stående på golvet så blev de förstörda då det rann in vatten 
i servern. Hade man upptäckt det senare hade ännu mer vatten kunnat ta sig in och fler servrar hade förstörts. 
 

Fysiskt relaterat 
 
Skydd av utrustning 
 
På ett företag finns det mycket som behöver ha extra skydd men det finns fyra områden som kräver extra tillsyn för att 
minska attackytan eller ge möjlighet för att någon missbrukar tillgången. 
 
Server 
 
Om ett företag hanterar deras egna servrar så bör de stå i ett rackskåp. Ett rackskåp har möjligheten att skydda servrar 
och dess kablar för tillstötningar eller mot att någon som inte ska ha tillgång kan röra dem. Genom kombinationen att ha 
rackskåp i ett serverrum med ett lås så krävs det forcering av två lås för att nå målet. 
 
Exempel  
Om en obehörig får fysisk tillgång till en server så finns det stor risk att han kan göra stor skada på driften. Därför är det 
viktigt att endast rätt människor kan komma åt den och även se till att USB-anslutningar inte fungerar utan att man 
aktiverar de innan. USB-anslutningar kan idag användas för att injicera skadlig kod. 
 
Bärbara  
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I och med att bärbara datorer är lätta att ta med sig så har de blivit mer och mer stöldbenägna. Framförallt är de i 
riskzonen om de ligger synliga i bilar, synliga på flygplatser eller på café. Med en enkel låsvajer med eller utan larm så kan 
man skydda bärbara tillräckligt för att ev. tjuv letar vidare till andra offer. Har man bärbar i bilen så bör den inte synas 
om man tittar in genom rutan. 

 
Exempel  
Förlust av en bärbar dator ger både kostnad för nytt inköp men även eventuell förlust av data. Om man är på resande fot 
kan även ett viktigt föredrag/redovisning gå förlorad och bilden på företaget försämras. Om information om en ny 
patentlösning ligger på dator så kan även den gå förlorad då någon annan kom åt idén. 
 
Backup-band 
 
Oftast är det dessa band som har all säkerhetskopiering av företagets data. Om det händer någonting på någon eller alla 
servrar så är det dessa som behövs för att få företaget att fungera igen. För att ingen ska kunna sno banden eller om en 
brand skulle inträffa så bör dessa band ligga i ett kassaskåp som även klarar brand för en stund. Kassaskåp bör inte stå i 
serverrum för att minska att någon får åtkomst till både backup-band och servrar. Helst bör även en version av backupen 
ligga i en annan byggnad eller ort. 
 
Exempel  
Om en server eller flera helt plötsligt går sönder och inte går att reparera så behövs backup-banden för att kunna 
återställa data på en ny server. När man försöker leta fram rätt band så inser man att just dessa band som berör den 
servern är borta. Man konstaterar att någon har haft tillgång till hyllan där banden legat och stulit banden som behövdes. 
Om banden hade varit inlåsta i ett kassaskåp hade risken för att någon kunde ta banden minskat. 
 
Man blir uppringd på natten och det berättas att kontoret har brunnit och serverhallen var helt övertänd. När man börjar 
planera för återställning av servrar och data inser man att backup-banden låg på hyllan i serverrummet. I och med att 
serverrummet var övertänt så är alla band helt förstörda och går inte längre att använda. Hade dessa band legat i ett 
brandsäkert skåp på en annan plats i huset eller i en annan byggnad så hade backup-banden fortfarande kunnat vara 
tillgängliga. 
 
Kablar 
 
Kablar bör ligga oåtkomliga för andra i t.ex. rör eller på utrymmen som inte är publika. Finns kablarna på publika ytor så 
bör viktigaste skyddas mot avlyssning och störning. Då endast kopparkablar är känsliga för störning så rekommenderas 
det att fiber används. Fiberkablar är även rekommenderat i utrymmen som kan utsättas för elektromagnetisk störning. 

 
Exempel  
Om kablar mellan två enheter som utför större delen av nätverksdriften på företaget ligger synliga så kan en obehörig 
sätta en enhet i mellan och avlyssna den trafik som flödar igenom. Den kan även se till att modifiera den trafik som går 
igenom eller till och med att ta bort viktiga saker. T.ex. du tror du sparade ett dokument på server men på vägen fram så 
modifierades data eller togs bort helt vilket gör att arbete gick förlorat.  
 
Säkerhet på fysiska utrymmen 
 
På fysiska utrymmen som gäller IT-drift så bör det finnas personlig inloggning via kod och eller kort. Det är för att 
kunna spåra vem det är så gått in i t.ex. serverrummet när en server plötsligt gick sönder. Dörren som används för att ta 
sig in bör vara en sådan som stänger sig relativt snabbt för att förhindra att någon extra person slinker in obemärkt. 
 
Saker man borde tänka på när man väljer serverrum är att det har: 

 Tåliga väggar, t.ex. inte gjorda av gips. 
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 Stabila dörrar, trädörrar är lättare att ta sig igenom än plåt. 

 Kylning, Elektronik mår bäst runt 17-25 grader. 

 Brand, bör finnas brandsläckare som släcker utan vätska, gas är rekommenderat. 

 Videoövervakning, kunna se vem som tog sig in om någonting gick ner. 
 
Exempel  
Under natten så försvann en server från företagets serverrum. Efter en utredning så visar det sig att koden som används 
in till serverrummet har kommit ut och flera anställda på företaget vet om den. Ingen vet vem som gav ut den från första 
början och ingen kan därför straffas för händelsen. Om företaget hade haft personliga koder eller kort in till 
serverrummet så hade man kunnat se i loggarna om vems kod/kort som användes för att stjäla servern. Om företaget 
använder sig av personlig inloggning så minskar även risken att någon säger det till någon som inte ska ha tillträde. 
Samma situation som ovan, en server blir stulen under natten och när man kommer till kontoret visar det sig att ena 
väggen som var gjord av gips är sönderslagen. När utredningen är klar visar det sig att det var även så tjuvarna kom åt 
servern. 
 
 

Övervakning 
 
Nätverk 
  
Oftast så händer det inte så mycket i funktionen av ett nätverk men när det väl är problem så är det viktigt att ansvarig på 
IT får reda på det så snabbt som möjligt. För att IT ska kunna bli meddelade så används SNMP och ett testprogram som 
kollar om tjänsten fungerar som den ska. Dessa två är det vanliga sättet för att se status på en enhet/tjänst. 
 
SNMP (Simple Network Management Protocol) 
 
Protokollet används antingen för att läsa av information från en enhet genom en hierarkisk struktur av siffror där varje 
siffra returnerar information om systemet. Förutom att det lätt går att läsa ut valfri del av systemet så kan man även 
skicka kommandon eller ändringar för att ändra någon del. Förutom att man kan se skillnad på information som ges 
tillbaka och dra slutsats om systemet fungerar eller inte så finns det även en funktion som heter SNMP-TRAP som ser 
till att skicka information till någon plats om en viss händelse inträffar. Men denna funktion kan man alltså direkt få 
information om nått slutar att fungera. För att SNMP ska vara användbart så krävs det att man kör en tjänst på en server 
som klarar av att läsa och diagnostera den information som tjänsten hämtar/får. 
 
Port/tjänst 
 
Förutom att SNMP är ett väldigt användbart protokoll att använda så behöver man ändå ibland kolla om tjänsten 
verkligen fungerar som den ska mot användare. Detta kan göras med specialskrivna program som agerar precis som en 
användare gör när han använder tjänsten. Om programmet ser att den inte fungerar som den ska kan den även se till att 
rätt åtgärd tas. 
 
Exempel  
Företaget upptäcker att det under längre tid är många användare som har svårt att nå vissa tjänster i nätverket. Efter en 
lång undersökning visar det sig att servern som tjänsten körs på går på högvarv. Prestandan räcker inte längre till de antal 
användare som använder tjänsten. Om företaget hade haft övervakning via SNMP på servern så hade de tidigare kunnat 
bli meddelade om att server har börjat få problem med prestanda och ersatt eller balanserat med en annan server. 
Loggning 
 
Alla tjänster och servrar som är i drift kommer ge information om hur dess status är eller händelser som inträffar under 
driften. Denna information sparas ner i en fil som kallas log fil. Om en tjänst inte fungerar eller om man vill se vem som 
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använde tjänsten sist så är det i logfilen man ska börja söka först. Logfiler används alltså för felsökning eller 
undersökning om hur tjänsten fungerar. Har du ständig övervakning över logfiler så kan man direkt se om någonting 
händer eller om någon obehörig försöker göra nått den inte får. Man kan då agera före någonting händer eller någon 
obehörig kommer in. 
 
Exempel  
Om man inte har loggning aktiverad och någonting händer så finns det ingen möjlighet att felsöka eller spåra eventuell 
händelse. Man kan heller inte se vilket fel som genererades och där ifrån att felsöka vad man borde ändra för att det ska 
fungera som tänkt 
 
Lokaler/Serverhallar 
 
I många fall räcker det att lokaler/serverhallar är skyddade med pinkod eller kortlås för att se vem som går in när och var. 
Men i vissa fall så krävs det även att det finns videoövervakning för att verkligen bevisa vem det är som är inne i 
lokalen/serverhallen. 
 
Exempel  
En server på företaget slutar helt plötsligt att fungera och man vill snabbt veta vad det var som hände för att kunna 
felsöka på bästa sätt. Man ser i loggarna att Bosse gick i serverhallen 5 minuter innan men Bosse är på semester. Det är 
med stor sannolikhet inte Bosse som gått in i serverhallen och företaget har ingen videoövervakning som kan visa vem 
det egentligen var. Företaget fixade felet på fyra timmar men om det vetat vem det var kunde man kanske frågat vad den 
gjorde och fixat felet snabbare. 
 
Klocksynkronisering 
 
Genom att använda protokollet NTP(Network Time Protocol) så kan alla enheter i ett nätverk synkronisera sina klockor 
mot en server vilket i sin tur gör att alla har samma tid i stort sätt på sekunden. Den server som hanterar NTP-tjänsten 
försöker i sin tur synkronisera sin klocka mot vald server. Oftast används de publika servrarna som finns på internet som 
även drivs av större Internetprofiler. T.ex. Chalmers Högskola 
 
Exempel  
Bland de viktigaste delar i ett närverk när det kommer till felsökning eller undersökning av en händelse är att alla klockor 
är synkroniserade. Om enheter skickar loggar med tider som inte är synkroniserade så kan man inte följa händelsens 
flöde. Konsekvensen blir alltså att man inte kan peka vad som hände på vilken plats i en tidslinje. Det är då alltså svårt att 
se var grundproblemet är någonstans. 
 

 


