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Sammanfattning 
Då dagens företag är duktiga på att skydda sig mot hot utifrån, men har svårare med interna 
hot har vi försökt att inrikta oss på hur informationen skall skyddas från att komma i felaktiga 
händer. Då i första hand från att anställda skall stjäla den och sälja den vidare.  
     Då omfattningen av skydd som skall installeras är kopplade till hur kostnaden för de 
åtgärder som krävs har vi försökt skapa en balansgång mellan de skydd som är aktuella och 
kostnaden för dessa.  
     De skydd som är aktuella är framförallt olika skydd mot åtkomst av data, 
lösenordshantering och spårbarhet i systemet. Då det är svårt för oss att uppskatta hur mycket 
ett företag förlorar per timme som produktionen står still har vi inte kunnat nyttja någon av de 
färdiga modeller som finns för att räkna på förtjänsten med att installera säkerhetsåtgärder 
kontra att inte göra det. Dock har vi hittat en modell som fungerar utmärkt för 
genomsnittsföretaget som skall börja med datasäkerhet. 
 

Abstract 
As the companies of today are good at protecting themselves against external threats, but are 
having problems with internal threats, we focused on how information can be protected from 
ending up in the wrong hands. First and foremost to protect information from employees who 
might steal it and sell it to another company.  
     Since the security investments needed are connected to the financial costs of implementing 
them we have tried to create a balance between the investments needed and the cost of 
implementing them. 
     The different kinds of protection needed are first and foremost protection to make data less 
accessable, passwords and traceability. While it is hard for us to estimate the amount of 
money a company lose by the hour when the production stands still, we have not been able to 
use any of the excising models to calculate the profit of installing countermeasures. We have, 
however, been able to find a model that works excellent for the average company who is 
beginning to install computer security. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Fram till idag har det mesta säkerhetstänkandet inriktat sig på skydd mot utomstående hot, så 
kallade ”hackers”. Utvecklingen på det här området har gått stadigt framåt och idag är det 
svårt, om man inte är väldigt duktig, att ta sig in i ett system som har skyddat sig med 
brandväggar etc.  
     Idag kommer istället de största hoten inifrån företaget. Det kan röra sig om anställda som 
vill hämnas eller tjäna extra pengar genom att sälja, för företaget, hemlig information. Det är 
mycket svårt att hantera den här typen av attacker, då det handlar om folk som måste ha 
tillgång till systemet, men ändå inte skall ha möjlighet att missbruka det. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att hitta en implementeringsordning för olika säkerhetsdelar baserade 
på kostnad, implementeringstid och förtjänst. 

1.3 Problemformulering 
På ett de flesta företag är det viktigt att skydda känslig information om sina kunder. Känslig 
information innefattar framförallt personuppgifter såsom namn, adress och 
kontaktinformation.  
     Dessa är viktiga för företaget att skydda för att inte andra liknande verksamheter skall 
kunna skicka erbjudande till deras kunder och på så sätt försöka locka över dom till sin 
verksamhet. 
     Det största problemet är inte intrång från utomstående ”hackers” då det är relativt lätt att 
bygga ”murar” utåt i form av routrar, proxys och brandväggar. 
     Det stora problemet är istället att skydda sig mot illvilliga anställda som vill komma åt 
företagets kundregister för att eventuellt, sälja det vidare till konkurrerande företag. 
Frågeställningen vi skall svara på är följande: ”Hur skyddar man sina känsliga uppgifter mot 
anställda som inte bör ha tillgång till dem, samt hur hindrar man anställda som skall ha 
tillgång, från att enkelt sprida den?”. 
     Under den huvudsakliga frågan väcks mindre underfrågor, såsom hur bör lösenords- och 
kontohantering skötas? 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar vi har valt att göra är följande: 

• Vi skall inte fördjupa oss i hårdvara utan bara ge en kortare introduktion till hur man 
skyddar sina lokaler och hårdvara. 

• Vi skall heller inte fördjupa oss i hur man skyddar sig med hjälp av routrar, 
brandväggar och proxys, då det är relativt lätt att sätta upp en sådan miljö så den är 
säker. 

• Fördjupning kommer att ske i de interna hot som förekommer/kan förekomma. Detta 
för att det är svårast att skydda sig mot, eftersom det handlar om personer som måste 
ha tillgång till nätverket, men ändå inte får ha tillgång till information de inte behöver 
för sitt dagliga arbete. Här har vi även problemet med konsulter som kommer in på 
företaget en kortare tid och måste ha tillgång till nätet, men måste tas bort från 
accesslistan så fort de är klara med sitt arbete. 

• Vi har begränsat oss till att titta på personuppgifter. I detta ingår personnummer, 
namn, adress och kontaktmöjligheter. Vi har valt att utelämna kontokortsnummer. 
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Detta av den anledningen att det är väldigt kort livstid på ett stulet kontokortsnummer. 
Legitima företag har heller ingen nytta av ett stulet kontokortsnummer, ett 
kundregister har de dock stor nytta av. Därmed är det svårt att sälja ett 
kontokortsnummer, men mycket lättare att sälja ett kundregister. 
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2 Metod 
     De två metoder vi har valt mellan för rapporten var Kvantitativ respektive Kvalitativ 
ansats.  
      Grundstenen för den kvantitativa metoden är att resultatet skall kunna representeras 
numeriskt. Metoden innebär att förutbestämda frågor nyttjas vid intervjuer till ett större antal 
deltagare. Lättast är att nyttja en form av enkät som delas ut till slumpvis valda intervjuobjekt. 
Även intervjuer ansikte mot ansikte eller telefonintervju kan nyttjas, dock skall den 
förutbestämda mallen nyttjas vid intervjun. Fördelen är att de frågor som ställs kan begränsas 
och preciseras mot den information som sökes. Det är sedan lätt att sammanställa frågorna 
och statistiskt presentera svaren. För en rättvis studie krävs att forskaren är objektivt inställd 
mot sin studie. 
     Den kvalitativa metoden skiljer sig från den kvantitativa på så sätt att studien inte går att 
presentera i form av siffror. Frågorna i den här metoden är inte baserade på enkäter utan på att 
intervjuobjektet själv skall berätta runt ett ämne. Intervjuaren tar endast med sig ett fåtal 
frågor och ställer sedan följdfrågor efter att intervjuobjektet har svarat. 
     För att få en bredare bild av hur personer uppför sig i en miljö kan observatören passivt 
befinna sig på plats och observera vad som händer. För att kunna tolka observationen krävs 
inte bara kunskaper om hur observationen skall gå till, utan ytterligare kunskaper om hur 
miljön skall fungera. 
     För att lösa problemet finns även olika undersökningsmetoder. I huvudsak finns det två 
sätt: Induktivt och Hypotetiskt-Deduktivt.  
     Det induktiva sättet innebär att man studerar en verklighet man saknar större kunskap om. 
Därmed handlar det om att skapa en förståelse och skapa egna åsikter och inte att försvara 
någon befintlig hypotes. 
     Hypotetiskt-Deduktivt tillvägagångssätt innebär att man ger sig in i ett problem för att 
försöka bedöma hållbarheten i befintliga teorier. Detta kräver en exakt problemformulering. 
     En testmiljö kan skapa ett bra resultat för lösning av ett problem. Testmiljön sätts upp för 
att likna en skarp miljö så mycket som möjligt. I denna miljö utförs sedan alla relevanta tester. 
[4] [5] 

2.1 Val av metod 
     Då vi inte vet precis vilka svar vi söker då vi samlar in information ser vi ingen möjlighet 
att skapa en enkät. Istället räknar vi med att vid intervjuer av personer med mångårig 
arbetslivserfarenhet få kunskaper om vilka delar vi behöver fördjupa oss i. Hade den avsatta 
tiden för rapporten varit större hade möjligheten getts att mer djupgående sätta sig in i vilka 
ytterligare vi skulle vara i behov att ställa.  
     De personer vi har tänkt intervjua är nätverksadministratörer, säkerhetsansvariga och 
driftstekniker på ett lokalt företag. Vi räknar med att detta skall ge oss en större inblick i de 
aspekter vi behöver fördjupa oss i för att skapa ett bra förslag för implementeringsordningen.  
     Vårt tillvägagångssätt kommer att bli induktivt då vi kommer att studera en miljö vi inte 
har kommit i kontakt med tidigare samt saknar kunskaper om.  
     För att skapa en mer omfattande studie vore det önskvärt att ha en observerationsdel, men 
det är svårt att genomföra på flera punkter. Rapporten på halvfart 10p, det är inte heller lätt att 
få tillgång till en miljö att studera. Det är inte många företag som tillåter att utomstående rör 
sig fritt i deras lokaler.  
     Efter intervjuerna kommer vi att fördjupa oss i dokumentstudier för att skapa en djupare 
förståelse i ämnet.  
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     Den mest önskvärda metoden i det här fallet hade varit en testmiljö där vi skulle kunna 
testa hur pass mycket säkerheten ökar vid installationer av antivirusprogram etc. Detta finns 
dock inte möjlighet att utföra på grund av resurs- och tidsbrist. 

2.2 Källkritik 
     Ett stort problem med ett ämne som är under ständig utveckling är att hitta litteratur som är 
aktuell. Vi har fått inrikta oss att söka mycket på Internet. Ett problem med att söka 
information på Internet är att informationen ofta är tvivelaktig. Vi har därmed fått sålla bort 
mycket information på grund av att vi inte har vågat lita på den som har publicerat den. 
     Även de svar vi fått vid intervjuerna baseras på personliga åsikter, men då våra 
intervjuobjekt har flera års erfarenhet inom området anser vi att svarens riktighet kan 
garanteras.  
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3 Tillvägagångssätt vid säkrande av system
     För att säkra ett företag finns idag en mängd möjligheter. I teorikapitlet kommer vi att ge 
en inledning till de säkerhetsfunktioner som ger en ökad informationssäkerhet. För att lättare 
förstå vissa delar är det av vikt att förstå vissa nyckelord. 
Risk: En risk är möjligheten att något kan inträffa som generar en skada för företaget eller 
systemet.  
Hot: En oönskad attack som leder till skada för företaget eller systemet som attacken är riktad 
mot. Ett exempel på en attack kan vara en hacker som försöker ta sig in i systemet utifrån eller 
en anställd som vill sälja för företaget känslig information. 
Riskanalys: Genom att analysera ett system eller företag och kartlägga de risker som finns 
och försöka förutspå vad dessa risker kan åstadkomma för skador för företaget. 
Konsekvens: Är den skada som uppkommer efter att ett hot har ägt rum mot systemet eller 
företaget. Ofta mäts konsekvens i hur stor finansiell förlust den kan åstadkomma för företaget. 
Påverkan: Den skada som en viss händelse har orsakat. Exempelvis om någon har brutit sig 
in och slagit sönder en dator eller om information har stulits ur en databas. 
Sannolikhet: Hur stor risk det är att ett hot blir realiserat. Finns risken att det sker en gång om 
dagen eller en gång vart tionde år. 
Sårbarhet: Säkerhetsluckor eller fel som finns i företaget eller systemet som kan leda till att 
ett hot sker och därmed uppkommer även en skada. [9] 
     Då säkerhet skall implementeras i ett system är det flera faktorer som måste beaktas. För 
det första måste en ribba läggas för hur mycket säkerhet systemet kräver. För det andra får 
kostnaderna inte bli för stora. 
     
 

 
          Figur 3.1 Optimal riskacceptans. [6] 
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Säkerheten beror till stor del på hur mycket pengar som investeras i den. På så vis finns ett 
samband mellan risken och kostnaden. Det gäller därför att hitta den punkt där önskvärd 
säkerhet och en rimlig kostnad stämmer överens. I figur 1 hittas den punkten i 
skärningspunkten mellan de båda linjerna. Denna punkt kallas normalt för ”Optimal 
riskacceptans”. Den som arbetar med säkerhetsfrågor på ett företag önskar ligga så långt åt 
höger som möjligt då risken är som minst där, medan företagsledningen vill ligga så långt till 
vänster som möjligt då kostnaden är liten där. Därför sökes den jämnviktspunkt där alla kan 
känna sig nöjda.  
     För att nå jämnviktspunkten bör en riskanalys installeras i verksamheten för att komma 
fram till hur många säkerhetsåtgärder som behövs och på vilka punkter.[27] 
Ett stort problem för de som arbetar med säkerhet i datavärlden idag är att det ofta är svårt att 
motivera dyra inköp av produkter som höjer säkerheten då det inte inträffat något intrång i 
systemet. Risken är att företagsledningen anser att säkerhet inte är något företaget är i särdeles 
stort behov av och skär ner budgeten. När något väl händer pumpas mer pengar in för att höja 
säkerheten och sedan börjar hjulet om igen. 

3.1 Riskbedömning 
     För att kunna göra en riskbedömning eller riskanalys måste man veta vad en risk är. 
En risk kan förklaras som ”en kombination av en slumpmässig händelse med negativa 
konsekvenser som människors liv, hälsa eller miljö och sannolikheten för denna händelse”.[2] 
Med andra ord hur stor chans är det att något går fel (och vad blir konsekvenserna om det går 
fel).  

3.1.1 Riskanalys 
     En riskanalys utförs för att lokalisera de hot som kan förekomma. Det gäller här att hitta 
alla de möjliga hot som kan förekomma. I samband med riskanalys nämns ofta 
sårbarhetsanalys.                                   
     Det som skiljer dessa båda begrepp åt är att medan riskanalysen letar efter hot som finns 
mot systemet så försöker man med en sårbarhetsanalys hitta svagheter i systemet. 
     När en riskanalys skall utföras på ett företag av en anställd, eller av inhyrd konsult, bör det 
göras stegvis. Följande fem punkter är kärnfrågorna: 
 
1. Ställ frågor.  
     Exempel på dessa frågor kan vara: 
 Vem är troligast att attackera systemet? 
 Vilken typ av information kommer de att hitta där? 
     Sedan bör man ställa följdfrågor till dessa: 

Innehåller systemet militär information eller information som lockar till sig 
spioner? 
Finns det finansiell information som drar till sig professionella brottslingar? 
Tillverkar vi något som drar till sig crackers (dataspel till exempel)? 
Hur bra är systemet skyddat mot dessa attacker? 
Vad finns det för svagheter? 
Vilka åtgärder har vi för att hantera dessa attacker? 

     Baserat på svaren ovan bör man svara på följande frågor: 
 Hur stor är sannolikheten att någon kommer att attackera just det här systemet? 
 Hur stor risk är det att något av hoten vi listade ovan kommer inträffa? 
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2. Skapa en underrättelserapport.  
     Nu skall vi skapa en mer omfattande rapport utifrån det vi kom fram till när vi ställde våra 
frågor. Har vi, till exempel, kommit fram till att vårt system är lämpat för att skicka pengar 
igenom så kan man tänka att maffian tvättar pengar hos oss. Om vårt system innehåller 
viktiga militära uppgifter är det risk att spioner vill ta sig in hos oss. 
Med andra ord så identifierar vi vilken grupp av attackerare vi skall skydda oss mot i den här 
delen. 
3. Gör en sårbarhetsanalys 
     Utifrån frågorna skall man nu identifiera alla sårbarheter som finns i systemet. Man skall 
identifiera alla! Inte bara de stora uppenbara, utan även de små som man kanske inte tycker är 
så mycket att bry sig om. Det skall man göra då det ofta visar sig vara de små luckorna som 
blir de stora problemen om man inte tar hand om dem i tid. 
4. Skapa säkerhetsåtgärder  
     Nu vet vi systemets svagheter och vem/vilka som kan tänkas utnyttja dem. Nu ligger 
bollen hos företaget. Det gäller nämligen att komma fram till vilken typ av åtgärder man vill 
skapa för att täcka säkerhetsbristerna. Hur man vill göra detta är en kostnadsfråga. Man kan 
lägga ner hur mycket pengar som helst på att skapa den perfekta säkerheten, men man får 
ställa sig frågan hur mycket säkerhet behöver vi, och måste vi ta hand om alla problem direkt? 
     Alltså bör man skapa en prioriteringslista med de saker överst som måste korrigeras direkt, 
och det som kan vänta till nästa budgetår längst ner.  
5. Dokumentera resultatet 
     Som avslutning bör man dokumentera allt man har kommit fram till. En A4-sida kan vara 
tillräckligt underlag för att gå tillbaka och titta på samt för nyanställda som skall arbeta med 
datasäkerhet att ta del av. 
Man skall se till att inte vem som helst har tillgång till det här dokumentet! Då dokumentet 
innehåller de svagheter systemet har ger det information som skulle underlätta för en 
hacker.[2] 

3.2 LIS – Ledningssystem för Informationssäkerhet 
     SIS, Swedish Standards Institute, har tagit fram ett dokument de kallar för LIS, 
Ledningssystem för Informationssäkerhet. Dokumentet är en översättning av den brittiska 
standarden BS 7799, ”Code of practice for Information Security Management”. 
     LIS är ett utmärkt dokument att arbeta efter då informationssäkerhet skall införas på ett 
företag. LIS tar upp alla aspekter som man bör tänka på och se över inom organisationen. 
     Det första steg som bör tas är att skapa en säkerhetspolicy. LIS definierar säkerhetspolicy 
enligt följande: ”Säkerhetspolicyn bör vara skriftlig och ska visa den högsta ledningens 
– styrelse och verkställande ledning – viljeinriktning och stöd för 
informationssäkerhetsarbetet.”.  
Vem som helst på företaget kan skapa en säkerhetspolicy, men önskar man nyttja policyn vid 
affärskontakter kan det vara bra att ta in en konsult från ett företag med kunskap om 
framtagande av säkerhetspolicys.  
     Förutsatt att företaget har utländska kunder och/eller är stationerat i flera länder bör ett 
konsultföretag som är internationellt känt anlitas. [9] 

3.3 ROSI – Return on Security Investment 
     ROSI är en metod som har tagits fram i USA för att kunna beräkna lönsamheten i 
investeringar i datasäkerhet, precis som inom andra områden. Metoden i sig bygger i stora 
delar på att antaganden som görs baserade på incidenter och företagets storlek. Den förmodan 

 9



som görs är baserad på kvalificerade antagande angående hur stor finansiell förlust det skulle 
bli om något händer (Se tabell 1). 
 

Händelse Beskrivning Kostnad i 
SEK 

Informationsstöld Företagets kundregister blir stulet. 10 000 000 
Virus Ett virus kommer in i nätverket och inga datorer 

kan användas på fem timmar. 
500 000 1

1. Summan baseras på att företaget har 200 anställda som kostar 500 kr/h i uteblivna intäkter. Beräknat att en 
sådan här händelse sker en gång på år. 

         Tabell 3.1 Exempel på ROSI-beräkningar. 
 
Vid händelsen informationsstöld är det värt att lägga ner mycket pengar eftersom det påverkar 
företaget i stor utsträckning. Vid händelse av virus är det motiverat att köpa in antivirus 
program för att förhindra den situationen. Tabell 1 visar kostnaderna då något händer, men för 
att få reda på hur mycket det kostar att skydda sig med diverse säkerhetsprodukter ställs 
ytterligare en tabell upp  
(Se tabell 2). 
 

Åtgärd Beskrivning Kostnad 
i SEK 

Antivirusprogram Införskaffande av antivirusprogram till samtliga 
arbetsstationer i nätverket. 

120 000 

           Tabell 3.2 Exempel på ROSI-beräkningar. 
 
Kostnaden för att skydda företaget mot virusattacker är 120 000 SEK per år. Kostnaden om 
företagets arbetsstationer blir infekterade av virus 500 000 SEK. Med andra ord ger 
investeringen av antivirusprogram en uppskattad besparing på 380 000 SEK per år. 
     ROSI är ett utmärkt sätt att visa att pengarna som satsas på IT-säkerhet fås igen. Modellen 
är dock inte perfekt då alla kostnaderna baseras på antaganden, dessa kan dock uppskattas 
relativt riktigt. [23][28] 
 
 

 10



4 Säkerhetsåtgärder 
     Då systemet skall säkras finns flera åtgärder att vidta. Beroende på hur 
informationsklassningen ser ut krävs olika mycket säkerhet vid olika platser i systemet. För 
att veta vad företaget är i behov av att implementera krävs fördjupade kunskaper om vilka 
medel som finns att tillgå. Då det finns en mängd produkter av varierande kostnad gäller det 
att veta vad som är aktuellt för företaget och vad som är överflödigt. 
     I detta kapitel finns en introduktion till de viktigaste elementen vid säkrande av ett system. 

4.1 Lösenordshantering 
     Lösenord används i alla system idag, stora som små, för att förhindra tillgången till diverse 
system. Olika delar i ett system kan skyddas med olika lösenord så att alla användare inte har 
tillgång till samma saker. Ju färre som har tillgång till en del i ett system ju mindre är risken 
att någon gör något han/hon inte skall. Människor har av naturen en förmåga att endast göra 
olagliga saker då de inte tror de kommer att bli påkomna. Ju fler som har tillgång till något, ju 
lättare är det att vara anonym. Om endast två personer har tillgång till en funktion är det lätt 
att spåra vem som begick brottet, men redan när tio personer har tillgång till funktionerna blir 
det svårt spåra. Därför är det bra att endast ge anställda tillgång till de delar de har behov utav, 
och lösenord är ett ypperligt sätt att sköta detta på. 
     Vid skapande och skyddande av lösenord finns flera viktiga aspekter att beakta. 
För det första bör absolut inte för enkla lösenord vara tillåtna. Ett lösenord som är säkert bör 
ha minst åtta tecken och bestå utav stora och små bokstäver samt siffror och/eller 
specialtecken. Med specialtecken menas t.ex. backslash (’\’), slash (’/’) osv. 
      Denna typ av lösenord är i stort sett omöjlig att gissa sig till. Består lösenordet utav ord 
eller namn är det lätt att skapa ett program som testar alla kända ord som finns i en ordlista. 
Detta är mer känt som en Dictionary Cracker. Ett program som använder sig av Brute Force 
[16], dvs. testar alla möjliga kombinationer av lösenord med början på a sedan A sedan ab 
osv., behöver oerhört lång tid på sig för att testa alla möjliga kombinationer om lösenordet 
består av 8 tecken och alla tecken som finns på tangentbordet. 
     För att föra in ytterligare säkerhet i systemet bör varje användare vara tvungen att byta 
lösenord med jämna mellanrum, t.ex, en gång i månaden. På detta sätt begränsas tiden som en 
oönskad inkräktare har tillgång till systemet om han har fått tag på ett lösenord. 
     Tyvärr hjälper det inte att ha svåra lösenord och byta dem ofta om användarna skriver ner 
det nya lösenordet på en Post-it lapp och sätter på skärmen. Därmed bör det göras klart för 
alla användare att det inte är okej att skriva ner lösenordet. Det är då bättre att användaren går 
till systemadministratören och ber om ett nytt lösenord om han/hon har glömt bort sitt. 

4.1.1 Lösningar på lösenordshanteringsproblem 
     Förutsatt att funktionen för avancerade lösenord inte är aktiverad skall användaren inte 
själv få välja sitt lösenord, då det i sådana fall, automatiskt kommer att bli något han/hon 
tycker är enkelt att komma ihåg, exempelvis namn på sina barn, sin hund eller något i 
rummet.  
     Det är då bättre att låta systemadministratören se till att datorn generar ett lösenord som 
sedan inte går att byta. Antagligen kommer användaren ogilla det och anse att det är svårt att 
komma ihåg ett lösenord han/hon inte valt själv, men det kan vara värt besväret. 
UNIX och Windows datorer kommer levererade med ett standard användarnamn för 
administrationskonto. Detta bör ändras. Om någon kommer åt SAM-filen (Windows 
lösenordsfil) eller passwd-filen (UNIX lösenordsfil) går det snabbare att knäcka den om du 
vet vilket användarnamn du skall leta efter. Är den som skall knäcka lösenordsfilen väldigt 
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kunnig hjälper det dock inte att byta användarnamn på administatörskontot i Windows då det 
går att ta reda på det ändå, dock försvårar det för hackare som inte är så kunniga. 
     Om webbläsare används för inloggning till ett system så kommer automatiskt denna att 
fråga om du vill spara ditt användarnamn och lösenord för automatisk inloggning nästa gång 
du kommer hit. Denna funktion bör inte vara aktiverad. Det vore då en enkel sak för en hacker 
att komma djupare in i systemet om han har knäckt kontots lösenord. 

4.1.2 Inloggning med säkerhetsdosa 
     För att förhindra användare att skriva ner sina lösenord på en lapp då 
lösenordsuppbyggnaden är för komplex, kan säkerhetsdosor nyttjas. 
     Idag nyttjas säkerhetsdosor främst för att inloggning till bank över Internet skall ske på ett 
säkert sätt. Säkerhetsdosan genererar en sifferkod efter en algoritm som är samma i alla dosor. 
Dock är konstanten som generar slumptalet unikt för varje dosa. Slumptalet genereras efter 
algoritmen och dosans interna klocka.  Serven känner till varje dosas unika konstant och 
vilken användare som har vilken dosa. Säkerhetsdosan drivs med ett batteri, och efterhand 
som batteriet blir äldre och därmed aningen svagare är risken att dosans klocka förskjuts 
något. För att livstiden inte skall bli alldeles för kort på dosan lagrar serven även sifferkoden 
innan den tid som är just nu och koden som kommer härnäst. 
     Idag finns det i huvudsak två olika typer av säkerhetsdosor. Den första kräver en fyrsiffrig 
pinkod för att generera sifferkoden. Den andra lite billigare typen kräver ingen pinkod utan 
visar hela tiden sifferkoden på en display. Nyttjar man denna lite billigare dosa används en 
pinkod i dosans lösenord. Om pinkoden är 1111 och dosan genererar lösenordet 22222222 
kommer lösenordet som skall användas vid inloggningen att bli 111122222222.   
     Lösningen med säkerhetsdosa är dock kostsam. Den billigaste lösningen kostar cirka 
300 000 kronor. Dessutom tillkommer kostnader med cirka 300 kronor per dosa. [21] 

4.2 Brott- och olycksförebyggande åtgärder 
     Hur bra informationen än är skyddad elektroniskt fyller det ingen större funktion om någon 
lyckas ta sig in och stjäla datorn där informationen är lagrad, eller om det blir en brand och 
maskinen totalförstörs. 
     Det finns många olika åtgärder att vidta för att förhindra att någon bryter sig in i lokalerna. 
Åtminstone bör ett larm vara installerat och även ett system för in- och utpassering. Företaget 
Bewator [5] är världsledande inom detta område. 
     Fördelen med att ha ett system för in- och utpassering är att det då är lätt att se vem som 
befann sig i lokalen vid tiden för brottet eller handlingen. Systemet ger inte bara möjlighet att 
spåra brott utan även att se vem som befann sig i lokalen då något visst utfördes med 
systemet. 
     Vissa delar av lokalen eller arbetsplatsen bör kanske dessutom, skyddas olika mycket. 
Klientdatorerna där användarna sitter och utför sitt vardagliga arbete behöver kanske inte 
skyddas speciellt hårt då man bör spara informationen centralt på en server istället för att ha 
allting utportionerat på olika datorer i nätverket. Dessa datorer bör kanske bara skyddas mot 
stöld då det är en finansiell förlust för företaget att behöva ersätta de stulna maskinen. 
     Om uppmärksamheten istället riktas mot servern där alla skall spara sitt arbete bör 
antagligen mer pengar läggas på säkerheten här då det inte enbart är en finansiell förlust i 
form av att ersätta servern, utan även en förlust i, kanske, oersättlig data. Även om man har 
gjort en säkerhetskopia (sparat undan allt som fanns på servern på ex. en CD-skiva) så kan det 
vara information som är direkt skadlig för företaget om den kommer ut. 
     För att inte utrustningen skall förstöras vid brand bör ett brandskyddssystem installeras. 
Det bör vara automatiskt, med andra ord räcker det inte med att ha en brandsläckare hängande 
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på väggen i serverrummet. En automatisk utrustning är inte billig att installera med kan 
mycket väl visa sig värd sina pengar den dag olyckan är framme.  
     I ett rum med datorer är det inte lämpligt att ha vilken typ av brandskydd som helst. Att ha 
sprinklers i taket kan mycket väl motverka sitt syfte genom att kortsluta servern/servrarna så 
att informationen förstörs i alla fall. 
     Det som passar bäst i rum med känslig elektronisk utrustning är ett system med koldioxid. 
Eftersom koldioxid är tyngre än syre ”faller” det ner och kväver elden utan att lämna några 
spår efter sig. [10] 

4.3 Spårbarhet 
     Ordet spårbarhet betyder i det här fallet att kunna se vem som har gjort vad vid en viss 
tidpunkt. 
 Om en hacker tar sig in i ett system skall systemet se till att han ”lämnar spår” efter sig. Detta 
för att kunna se vad han gjorde och varifrån han kom. 
     Nu gäller inte spårbarhet endast för utomstående hackers, utan även för att kunna se vad 
någon internt har ändrat, tagit bort eller på annat sätt modifierat i systemet. 
Spårbarhet är inte bara bra för att se om ett brott har begåtts, utan är också bra om någon har 
råkat ta bort t.ex. en fil. Det ger då möjlighet att spåra vem som har gjort det samt att 
information finns om vad som har hänt så man inte står utan möjlighet att åtgärda. 

4.3.1 Hur implementeras spårbarhet? 
    I de flesta programvaror finns möjlighet att logga vad som händer. I databaser (i alla fall de 
som inte är freeware) finns det en möjlighet att spara alla frågor som ställs till databasen i en 
speciell fil. Det går då även att ställa in så att IP-nummer, användarkonto och tidpunkt på den 
som ställde frågan sparas. 
     Det är nu möjligt att kontrollera precis vad som hände i databasen vid vilken tid och vem 
som gjorde det.  
     På det här viset kan allt loggas som händer på nätverket, vem som loggar in när osv. 
Troligtvis behövs inte allt som sker loggas, utan endast det som är av visst intresse bör sparas, 
t.ex. det som rör en databas med viktig information.  

4.4 VPN - Virtual Private Network 
     Ett VPN är som det låter ett virtuellt nätverk. Det fungerar på så vis att en ”säker 
anslutning” sätts upp emellan två punkter. Mellan dessa punkter kan man sedan välja om 
trafiken skall gå krypterad. Detta kan implementeras på lite olika sätt. De flesta fysiska 
brandväggar har en inbyggd funktion för att sätta upp ett VPN. Funktionen aktiveras genom 
att all trafik emellan bestämda adresser krypteras. Samma sak gör man sedan i andra sidan. 
Problemet här blir hur man distribuerar de nycklar som de båda punkterna skall börja 
använda. Ett annat problem med att ha VPN implementerat i brandväggen är att det tar kraft 
från brandväggen. Detta kan medföra att, om det är mycket trafik genom brandväggen, nätet 
uppfattas som långsamt. 
     Vad är då fördelen med ett VPN? Ja, för det första är det en kostnadsfråga. Eftersom 
befintliga kablar används så är det ingen kostnad för nya kablar. Att använda Internet mellan 
Stockholm och New York är gratis, men att lägga en egen privat kabel över Atlanten kostar 
mycket pengar. Det andra är att det går fort att sätta upp VPN:et, eftersom befintliga kablar 
nyttjas. VPN är dessutom väldigt säkert, pga. att nycklarna byts ofta och för att kunna 
dekryptera all trafik som skickas emellan de två noderna krävs den ursprungliga nyckeln då 
nyckelbytena i fortsättningen sker med hjälp av föregående nyckel. 
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4.4.1 VPN – Lösningsförslag 
     Vid distributionen av nycklarna kan en befintlig krypterad väg mellan punkterna begagnas, 
om ett gammalt VPN skall uppgraderas. Antingen så kan krypterad e-post brukas, ex. PGP 
[15], eller så kan nyckeln brännas ut på en CD-skiva och transporteras till den andra punkten 
och läggas in rent fysiskt.  
     Problemet med att brandväggen blir långsam om den utöver den vanliga trafiken dessutom 
skall hantera VPN krypteringen kan lösas genom att placera en fysisk anordning (VPN 
Koncentrator) framför brandväggen som endast hanterar kryptering/dekryptering av trafik 
mellan de båda punkterna VPN är konfigurerat att hantera trafik emellan. 
     Det behövs inte införskaffas någon särskild teknisk utrustning för att hantera krypteringen, 
utan en gammal dator som inte längre används, kan placeras utanför brandväggen för att sköta 
hantering av paket. Detta är dock inte att rekommendera om det inte finns en väldigt tekniskt 
kunnig person inom området på plats. Om det inte skulle fungera eller om det blir något 
problem finns då inte möjlighet att kontakta någon support. Det kan visa sig väl värt pengarna 
att investera i en kommersiell produkt. Den dag något går fel kan support kontaktas och 
problemet kan lätt åtgärdas. 
     Inköp av en VPN-concentrator kostar från 70 000kr och uppåt, sedan krävs också att man 
köper licenser för hur många olika användare som skall nyttja kopplingen. 50 licenser kostar 
ca 20 000 kr. 

4.5 Att bygga ett säkert nätverk 
     För att hindra utomstående att kunna koppla upp sig mot ett nätverk kan man använda sig 
av exempelvis en brandvägg ytterst som inte släpper igenom trafik utifrån som inte har blivit 
initierad av någon på insidan eller ansluter via företagets VPN. På så sätt kan man förhindra 
att någon kommer åt det privata nätverket.  
     Finns det en webbserver närvarande är detta inte ett bra sätt då ingen skulle kunna koppla 
upp sig mot den utifrån. Här bör en regel läggas in i brandväggen som säger att all trafik 
utifrån som inte kommer via VPN:et skall bli hänvisad till webbservern. Blir webbservern 
hackad kan endast information där ändras, vilket är väldigt lätt att ändra tillbaka, hackern 
kommer dock inte vidare in i det känsligare systemet. 
    För att förhindra att nätverket går ner om en viktig knutpunk går sönder skall nätverket inte 
ha enbart en väg trafiken kan flöda. 
     När ett litet nätverk skapas i hemmet användes en switch eller hub för att koppla samman 
datorerna. Om den går sönder gör det varken till eller från förutom att datorerna inte kommer 
åt varandra eller Internet. Men ett företag som lever på att nätverket fungerar i vått och torrt 
kan inte riskera att en hub eller switch går sönder och man står där utan nätverk. 
     För att dramatiskt minska risken att nätet skall gå ner så skapas redundans. Redundans 
betyder ”Närvaro av extra komponenter utöver dem som krävs för en apparats normala 
funktion” [6]. När nätverket byggs bör två möjliga vägar för informationen att flöda skapas, 
eller att ett sekundärt system som tar över om det primära går ner. 
     För att försäkra sig om att det verkligen är redundant så bör man ha två separata ISP 
(Internet Service Provider). Sedan dubblerar man allting hela vägen ner till det LAN (Local 
Area Network) som inte får sluta fungera. 
     Ett stort redundant nätverk är dock svårt att felsöka, då det är många komponenter som 
måste testas. Nätverket blir också, åtminstone dubbelt så dyrt som ett icke-redundant. 

4.6 Vad är känslig information? 
     Vad som är känslig information får definieras från fall till fall. Det som på ena företaget 
anses som känsligt behöver inte alls vara det på ett annat.  
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     Exempel på vad som kan anses vara känsligt kan vara kunduppgifter, personaluppgifter 
eller sälj – och inköpsavtal. 
Innan några åtgärder tas för att skydda känslig information måste en inringning av 
informationen göras och känslighetsnivå definieras. I ett kundregister kan det kanske vara 
kundens personnummer och adress, och i ett inköpsregister kan det vara vilken typ av avtal 
som finns. 
     Sparas den här typen av information digitalt görs det idag uteslutande, i stort sett, i olika 
typer av databaser. Med andra ord är det snarare fält i databasen, eller hela databasen, och inte 
enbart informationen i fälten. 

4.6.1 Skyddande av känslig information 
     Känslig information kan definieras på olika sätt beroende på vilket företag det är som har 
gjort klassificeringen. I det fall vi tittar på handlar det om skyddandet av sina kunder. 
För det första skall ingen utomstående ha tillgång till informationen. Det är inte speciellt svårt 
att skydda den här informationen från utomstående. Via ett skydd på databasservern som 
säger att bara interna IP-adresser från en viss dator får koppla upp sig emot den. Detta styrs 
med hjälp av närverkskortets unika id-nummer, MAC-adressen. Därmed blir det helt omöjligt 
för en utomstående att koppla upp sig mot servern.  
     Nästa problem är hur företaget skall skydda sig mot anställda som inte skall ha tillgång till 
informationen. Det är inte en helt enkel nöt att knäcka. Systemet kan göras oerhört säkert men 
då kommer det troligen att uppfattas som enormt tungrott av användaren. 
     Problemet kan lösas genom fasta IP-nummer som får koppla upp sig mot databasen, och 
varje IP-nummer får endast koppla upp sig med ett visst användarnamn och lösenord och en 
viss arbetsstations MAC-adress. Detta medför problemet att du inte kan röra dig fritt mellan 
olika datorer på nätverket.  
     Är inte inloggningarna låsta till ett visst IP-nummer finns risken att någon kommer över ett 
användarnamn och lösenord och kan logga in från vilken arbetsstation som helst utan att 
någon vet vem det var som loggade in.  
     Kundregister skyddas vanligen av rädsla för att ingen ska kunna sälja registret till en 
konkurrent. Med andra ord bör ingen funktion finnas där vanliga användare kan lista alla 
kunder som finns i databasen. Finns denna möjlighet att tillgå är det oerhört lätt att bara välja 
”Lista alla spelare” och sedan klicka på skriv ut och få allt på papper. Om denna funktion 
måste finnas i systemet skall loggning ske av all aktivitet som kan kopplas ihop med den.  
     Finns inte funktionen men man vill ändå ha möjlighet att kunna se en begränsad mängd 
kunder så bör endast en kund i taget listas på skärmen. Användare måste sedan klicka på en 
knapp för att komma vidare till nästa kund. Detta enkla skydd medför, att det inte på ett enkelt 
sätt, går att skriva ut de 500 bästa kunderna.  
     Men även här bör en viss form av spårbarhet förekomma. Kanske inte på riktigt samma 
sätt som i fallet där alla spelare kan listas på samma sida, men om en användare listar en 
spelare i taget och skriver ut varje sida han eller hon tittar på, så bör det loggas så att det kan 
undersökas. 

4.6.2 Informationsklassning 
     För att veta vilken information som skall skyddas, och på vilket sätt kan en 
informationsklassning genomföras (denna bör vara en del av säkerhetspolicyn). 
Informationsklassningen är ett utmärkt hjälpmedel då information skall skyddas. Det är då lätt 
att följa denna och därmed inte skapa överdriven säkerhet på ett område där hög säkerhet inte 
erfordras. Vid informationsklassningen finns två andra punkter att beakta, riktighet och 
tillgänglighet.  
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     Riktighetsklassningen talar om hur viktigt det är att informationen är korrekt. Klass 1 kan 
innebära att, i princip, vem som helst har tillgång till informationen och kan ändra den utan 
det sparas vem som har gjort ändringen. Klass 2 kan kräva signering, och klass 3 både 
signering och loggning i systemet. På detta vis kan företaget själv bygga upp sina 
informationsklasser och hur restriktionerna kring dessa skall se ut.  
     Kravet på tillgänglighet bör definieras i tid. Till exempel skall det finnas definierat varifrån 
informationen skall vara tillgänglig, hur många timmar per dygn den skall vara tillgänglig och 
hur långa avbrott som är acceptabelt att informationen inte går att nå. Det skall även beaktas 
hur länge informationen skall vara sparad i systemet. Viss information skall enligt lag sparas 
en viss tid, medan annan information kan avgöras av företaget. [24] 

4.7 Kryptering 
     Kryptering är ett vida använt begrepp i datavärlden idag, men vad är det egentligen? 
Kryptering handlar om att göra data oläslig eller omöjlig att tolka för någon som inte ska ha 
tillgång till den. Idag nyttjas kryptering framförallt för att dölja information som skickas 
mellan två eller flera datorer i ett nätverk eller via e-post samt vid kryptering av 
lagringsmedia. Kryptering av information som skickas används för att förhindra att någon 
avlyssnar trafiken och därmed skulle kunna snappa upp lösenord och annan hemlig 
information. Krypteras trafiken står ingenting som skickas i klartext och det blir då mycket 
svårt att snappa upp nyttig information.  
     Vid kryptering av lagringsmedia försvåras främst jobbet för den som stjäl lagringsmedian 
från att få ut nyttig information.  
     Det finns två olika typer av kryptering som används. Den ena är symmetrisk och den andra 
är asymmetrisk. Symmetrisk betyder att samma nyckel används för kryptering och 
dekryptering, och i asymmetrisk kryptering så används olika nycklar för de båda stegen. Vid 
symmetrisk kryptering måste båda parter inneha en kopia av samma nyckel. I och med detta 
uppstår problem vid distributionen av nyckeln. Om inte en krypterad väg finns att tillgå får 
nyckeln brännas på en CD-skiva och sedan fysiskt distribueras till den andra datorn. En 
asymmetrisk kryptering har inte det problemet eftersom båda parter har en publik och en 
privat nyckel. Den publika används endast för kryptering och det gör då inget om den hamnar 
i felaktiga händer. Därmed kan man ha en server där alla kan lägga upp sina publika nycklar 
som sedan lätt kan hämtas hem av den som skall skicka något krypterat. 
     Vad är då en nyckel? En nyckel i datavärlden är inte helt olik den nyckel du använder för 
att komma in i din lägenhet i verkliga livet. Om du inte har tillgång till din husnyckel kommer 
du inte in i ditt hem, samma sak här. Har du inte tillgång till din nyckel så kan du inte låsa upp 
krypterad e-post som är skickade till dig. Säkerheten hos en krypteringsalgoritm kopplas ofta 
till längden på nyckeln.  
Denna koppling görs för att det tar längre tid att genomföra en Brute Force attack på en lång 
nyckel (se tabell 3). 
Hur går det då till när man krypterar och dekrypterar? 
     Person A skall skicka ett e-post till person B. Innehållet är känsligt och han vill endast att 
B skall kunna läsa det. A väljer att använda sig av PGP (Pretty Good Privacy) som är en 
gratis, asymmetrisk kryptering för privat bruk, företag måste betala licens.  
     A och B har då två stycken nycklar var, en privat och en publik. Den publika nyckeln 
används för kryptering och den privata för dekryptering.  
A går ut på nätet och laddar ner Bs publika nyckel. Han skriver sitt meddelande och krypterar 
det med Bs publika nyckel och skickar sedan på vanligt sätt.  
     När B tar emot posten är det oläsbart tills han väljer att dekryptera det med sin privata 
nyckel. 
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Vad finns det för krav på en kryptering? Det största och viktigaste kravet är att även om man 
har meddelandet och en nyckel skall det inte gå att komma på den andra nyckeln.  
Använder man, som i exemplet ovan, en asymmetrisk kryptering är det dock inget som säger 
att den som har krypterat något är den han säger sig vara. För att kunna bevisa detta så 
använder man sig av autensiering. Autensieringen fungerar i princip som krypteringen fast 
baklänges. Meddelandet körs sedan genom en hashfunktion, en matematisk beräkning som 
genererar ett tal, som bygger på avsändarens privata nyckel. Den hashade delen läggs sedan 
till på meddelandet innan allt ihop krypteras. Mottagaren dekrypterar sedan meddelandet på 
vanligt maner. Efter detta körs den hashade delen baklänges med hjälp av avsändarens 
publika nyckel. Om avsändaren är den han säger sig vara så skall det nu komma fram samma 
meddelande som det krypterade. Datorn jämför nu de bägge meddelandena, är de samma så är 
avsändaren autensierad. [7] 
 
Nyckellängd 
(bitar)   

Antal möjliga  
nycklar   

Tidsåtgång vid  
en dekryptering/μs   

Tid vid 106 

dekrypteringar/μs 
32   232 = 4,3 x 109   231μs = 35,8 minuter   2,15ms 
56   256 = 7,2 x 1016   255μs = 1142 år   10,01 timmar 
128   2128 = 3,4 x 1038   2127μs = 5,4 x 1024 år   5,4 x 1018 år 
168   2168 = 3,7 x 1050   2167μs = 5,9 x 1036 år   5,9 x 1030 år 
26 Tecken   26!  = 4 x 1026   2 x 1026μs = 6,4 x 1012 år   6,4 x 106 år 

Tabell 4.1 Tidsåtgång vid brute force attack.[7] 
 

4.8 Jobba hemifrån 
     Skall möjligheten att koppla upp sig mot företagets nätverk för att exempelvis kunna jobba 
hemifrån finnas, bör en Terminal Service användas. Det är en säker anslutning som sätts upp 
mellan en hemdator och företagets nätverk. Ett temporärt VPN sätts upp mellan hemmet och 
företaget. 
Detta görs med hjälp av en programvara. Det finns en uppsjö varianter som kan användas för 
ändamålet, t.ex. X-Win [14], SSH (Secure Shell) [13], Remote Desktop (ingår i Windows) 
osv. X-Win och Remote Desktop är grafiska klienter som gör att användaren får upp 
värddatorns skrivbord på sin skärm och styr den som om han/hon satt där, medan SSH är en 
textbaserad klient där allt utförs i värddatorns terminal.  
Alla dessa tre klienter ligger i bakgrunden på värddatorn, så om någon användare sitter vid 
datorn ser han/hon inte att någon annan är inloggad.  
     Användes istället en klient som PC-Anywhere[12] så styrs datorn som om användaren satt 
vid datorn. Med andra ord så kommer en användare som sitter vid värddatorn att se hur 
pekaren bokstavligt talat rör sig av sig själv. 

4.9 Autensieringsservice 
     Ett företags nätverk blir mer och mer komplext med tiden, i och med att flera resurser 
kopplas in efterhand som företaget växer.  
    I ett större företag finns databasservrar och filservrar med mera. På dessa servrar lagras 
information som inte alla och envar skall ha tillgång till. Därför måste varje server skyddas 
med, exempelvis, användarnamn och lösenord. Om det nu finns många servrar i företagets 
nätverk och en användare kanske måste hämta information ifrån flera av dessa, så kommer det 
att bli jobbigt och tidskrävande. Detta för att användaren måste logga in på varje server varje 
gång han/hon behöver hämta någon information ifrån den. 
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     Det finns en bra lösning på detta problem. Det är att man loggar in på en server som sedan 
sköter autensieringen till de övriga servrarna utan att användaren märket det. Idag går denna 
typ av inloggning i datorvärlden under namnet Single-Sign-On. Här nedan följer två olika 
programvaror som löser problemet. 

4.9.1 Kerberos 
     Kerberos är resultatet av ett projekt på MIT [17]. Projektet heter ”Project Athena” och en 
del ur detta blev Kerberos som är en autentiseringsservice för användare i ett större nätverk. 
Kerberos är en server som en användare får autentisiera sig emot för att kunna komma åt de 
resurser som han/hon behöver ha tillgång till i nätverket. En Kerberosserver sköter all 
autentisering på nätverket och ser till att de användare som har tillgång till en viss resurs får 
det och hindrar att obehöriga ska kunna jobba emot och få information från resurser som 
han/hon inte har tillträde till. Kerberosservern placeras mellan klienterna och resurserna denne 
vill komma åt (Figur 2). 
     Alltså, Kerberos sköter all autensiering i nätverket och därmed behöver inte filservrar och 
databaser mm. göra en sådan koll varje gång en användare vill använda resursen. Istället 
fungerar det så att, till exempel en databas, kontrollerar att just denna användare har fått en 
biljett utav Kerberosservern. En biljett fungerar på sådant sätt att den håller reda på vilka 
resurser som användaren har tillträde till. Det finns även möjlighet att en sådan här biljett kan 
ha en begränsad livstid. Genom att sätta att en Kerberosbiljett bara är giltig i en timme efter 
att en användare har fått den av autensieringsservern medför det att han/hon måste logga in 
igen efter att tiden har gått ut. Detta för att förhindra att en person som inte har tillgång till en 
viss resurs lånar en terminal som redan har en biljett liggande för att den har en oändlig 
livstid. Nu kommer i så fall denna person att ha tillgång till alla resurser som står på biljetten 
utan att han/hon egentligen skall ha det. Det är därför mycket smart med att sätta en bestämd 
livstid på biljetten så att ingen utomstående utan tillträde ska kunna lyckas utnyttja en gammal 
biljett.[1] 
 

                 
                  Figur 4.1. Autensieringsservice 
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4.9.2 Active Directory 
     Active Directory är en anpassning av Kerberos som har tagits farm av Microsoft och det 
finns med i deras Windows versioner från och med Windows 2000 server. Active Directory är 
en directory service (katalog service) för en större nätverksmiljö. Det är till för att underlätta 
delning och administration av data som finns och behöver vara tillgängligt till användare i 
nätverket, samt även att koppla samma olika system i nätverket. Active Directory hanterar 
även auktoriserings biten i nätverket så att rätt användare har tillgång till den data och de olika 
resurser som han/hon behöver. 
    Active Directory kopplar samman olika Windowsbaserade resurser som behövs för ett 
företags nätverk. Det hanterar då även all autensiering när en användare loggar in på sin 
Windows-Terminal. Då kommer denna användare åt alla de resurser och data som han/hon 
skall ha tillgång till. [11] 

4.9.3 Novell eDirectory 
Novell var pionjärer inom kommersiell katalog service med sin lösning Novell Directory 
Service (NDS) när den kom i början av 90-talet. Novell eDirectory är en utveckling av NDS 
för att klara av dagens krav. eDirectory är en plattformsoberoende lösning som klarar av 
Linux, NetWare, Windows, Solaris, AIX och HP-UX. Novells eDirectory är skalbart och skall 
klara över en miljard identiteter. Inloggning och autensiering sker på liknande vis som 
Kerberos och Active Directory. [22] 

4.10 IDS – Intrusion Detection System 
     IDS – Intrusion Detection System (i fortsättningen IDS) är ett system som ligger och 
lyssnar på all trafik som passerar förbi den hubb eller switch där IDS:en är inkopplad. IDS 
kan vara en vanlig dator med Windows eller Linux installerat och sedan komplettera med 
ytterligare programvara för att kunna lyssna på trafik. Exempel på ett sådant program är 
Snort[18] som är open source och därmed gratis. En lösning med Linux och Snort blir på det 
sättet en mycket billig lösning. Det finns numera även mer avancerade lösningar med en helt 
egen låda som bara kan ligga och lyssna på trafik som passerar. En sådan lösning kostar 
däremot mycket mer än att ha en vanlig dator med Linux. 
     När en IDS avlyssnar och analyserar trafik sker detta på paketnivå och alla paket jämförs 
med olika regler. Dessa regler är allt från kända buggar som en person kan använda som 
genväg in i ett företagsnätverk till regler som företaget kan sätta upp själva för sin egen bästa 
säkerhet.  
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Figur 4.2 Intrusion Detection System – Placering av IDS 

Då ett paket bryter mot en regel i IDS:en finns lite olika inställningar man kan göra för att 
administratorn eller någon annan som har ansvar för att ta hand om regelbrott i IDS:en, blir 
kontaktad. En lösning är att varje gång en regel bryts så skickas ett e-post till ansvarig person, 
som då kan gå in och ta itu med problemet som kan ha uppkommit på grund av regelbrottet. 
     För att kunna övervaka trafiken som går internt på nätverket kan IDS:en kopplas till en 
central switch med en konfiguration som gör att all trafik sänds till den port IDS:en är 
inkopplad på. Konfigurationen syns på bild 4.2 [26] 

4.10.1 IDP – Intrusion Detection Prevention 
     En IDS ligger bara och lyssnar på trafik och gör egentligen inte något mer än att säga till 
när ett paket begår ett regelbrott. Innan ansvarig hinner undersöka vad det var för paket som 
bröt mot regeln så kan det redan vara för sent. Någon kan redan vara inne i systemet! 
     Därför har det nu kommit en Intrusion Detection Prevention (i fortsättningen IDP).  
IDP:en kopplas in på samma ställe i nätverket som en IDS men med den skillnaden att den 
också kopplas ihop med brandväggen. När nu IDP:en är kopplad till brandväggen kan den när 
ett regelbrott sker, också skapa en regel i brandväggen och paketets avsändare blir stoppad i 
brandväggen och kan då inte utnyttja intrångssättet han/hon hade tänkt.[26] 

4.11 Säkerhetskopiering 
     En säkerhetskopia görs för att inte viktig data skall gå förlorad vid exempelvis en 
systemkrasch.  
     Normalt sett görs en säkerhetskopia ca en gång per dygn. På det viset förloras aldrig mer 
än en dags arbete om något skulle hända med servern. På en hårddisk med flera partitioner 
skall inte systemet köras på en partition och säkerhetskopian sparas på en annan. Enda nytta 
man har av denna säkerhetskopia är om någon av misstag raderar en fil på servern som inte 
skall raderas. Problemet är om hårddisken går sönder, då förstörs även säkerhetskopian.  
     En säkerhetskopia måste det inte vara snabb tillgång till, istället kan man satsa på ett 
lagringsmedia som kan hålla mycket information men har lång accesstid. 
     Exempelvis kan säkerhetskopiorna göras på DAT-band (Digital Audio Tape).  
Ett sådant band kan hålla mellan 4 och 8 gigabyte data (4 gigabyte motsvarar 2,867 disketter).  
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     Det medför vissa risker med att göra säkerhetskopior också, någon kan ju exempelvis stjäla  
DAT-bandet. Man bör följaktligen tänka över var man förvarar sina band.  

4.11.1 Risker med säkerhetskopiering 
     De risker som finns med att göra säkerhetskopior är, som sagt, att någon kan stjäla dem. 
För att göra det så svårt som möjligt för den som har stulit bandet bör det krypteras. Inte bara 
själva informationen skall krypteras utan allt som finns på bandet. Företaget SafeBoot[20] 
erbjuder flera olika varianter av detta. Krypteras hela bandet på detta vis går det inte att 
komma åt någonting på bandet utan att först knäcka krypteringen. Användes då en väldigt 
stark kryptering är det väldigt säkert.  
     Förvaringen av DAT-banden är också en viktig del. Dels om det skulle börja brinna, men 
de skall också förvaras på ett sätt så att det är mycket svårt att stjäla dem. Det första steget är 
att förvara dem på ett brandsäkert ställe som inte ligger i anslutning till serverrummet. Steg 
två är att alltid hålla dem inlåsta i ett kassaskåp eller liknande. Det är viktigt att endast ett fåtal 
personer har tillgång till dessa kopior, så att det är lätt att spåra vem som var på plats när 
något försvann. Detta kan sedan dras hur långt som helst, genom att installera 
övervakningskameror och liknande. Men som vanligt gäller det att ställa kostnaderna i 
proportion till vilken säkerhet som verkligen behövs. 

4.12 Social engineering 
     Hur säkert ett system än görs är det aldrig säkrare än dess svagaste länk. I väldigt många 
lägen är människan den svagaste länken, då hon är irrationell och osystematisk. 
     Det vanligaste sättet någon använder för att få tillgång till ett system är det som på 
engelska kallas för ”social engineering”. Det betyder helt enkelt att man skapar en personlig 
kontakt med någon på företaget för att till slut få fram ett lösenord. Tillvägagångssättet kan se 
ut som följer: 
 

1. Inkräktaren ringer upp ett företag och får prata med någon. Han/hon börjar med att 
ställa enkla frågor som han/hon vet är offentlig information. Det kan handla om att 
fråga om en kopia av årsredovisningen eller dylikt.  

 
2. Ett par dagar senare ringer personen upp och ber att få prata med samma person på 

företaget igen och ställer andra frågor. På detta vis håller han/hon på en tid för att 
skapa en personlig relation till den anställde.  

 
3. När relationen har nåt en viss nivå kommer inkräktaren på ett, till synes, helt oskyldigt 

sätt att fråga om ett lösenord till systemet. Det kan handla om att han/hon har glömt 
sitt, eller är nyanställd och behöver tillgång men inte har fått det än. Risken finns att 
inkräktaren nu ringer till en annan person på företaget och ber om lösenordet och säger 
att han/hon har pratat med personen i punk ett och två.  

 
I det här läget är det viktigt att alla i personalstyrkan är informerade om vad det handlar om 
samt att de inte får lämna ut användarnamn och lösenord. När inkräktaren väl har fått tag på 
ett lösenord och tagit sig in i systemet är det en enkel sak att ta sig vidare och till slut få tag på 
all information han eller hon är ute efter.  [8] [26] 
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5 Analys 
     Hur man väljer att säkra sitt företag beror, till största delen, på hur mycket pengar man vill 
lägga på det. Det finns möjligheter att lägga hela sin årsbudget på diverse säkerhetsprodukter. 
Med andra ord så får man hitta en balansgång mellan hur mycket det får kosta och hur mycket 
säkerhet man behöver.  
     Vi har valt att dela in säkerhetsåtgärder i två kategorier: Grundläggande- och Utökade 
åtgärder. De grundläggande åtgärderna är sådana som är relativt lätt och billigt att 
implementera. De är även viktiga delar för att sedan kunna utöka säkerheten i ett senare 
skede. Utökade åtgärder är inget man skall bortse från på något sätt utan man bör lägga in 
dem i kommande budgetår då de kan vara mer kostsamma att genomföra, och mer kunskap 
krävs av handhavande personal. 

5.1 Grundläggande åtgärder 
     Dessa grundläggande åtgärder skall aktiveras så fort som möjligt, då de kommer att öka 
säkerheten markant utan att större ingrepp i system eller nätverk kommer i fråga. 

5.1.1 Säkerhetspolicy 
     Säkerhetspolicyn definierar hur man skall arbeta med säkerhetsfrågor på företaget. Det är 
därför av största vikt att alla anställda har tagit del av innehållet och är införstådda med att de 
måste följa det. Det första en nyanställd skall göra innan han/hon får tillgång till sitt 
inloggningsnamn och lösenord är att läsa policyn och skriva under densamma.  
     Vid skapandet av en säkerhetspolicy är det utmärkt att utgå från LIS. Här är alla viktiga 
aspekter upptagna. Hur duktig man än anser sig vara på säkerhetsfrågor bör man ta in en 
konsult som är certifierad för att hjälpa till med skapandet av policyn. Är man dessutom ett 
företag med mycket internationella kunder bör man allvarligt överväga att använda sig av ett 
företag som är internationellt känt. Detta gör man för att sedan i sin tur kunna visa för sina 
kunder att man arbetar med säkerhet på ett väl genomtänkt sätt. 
     Säkerhetspolicyn skall ta upp vem som är ansvarig för vilken del i säkerhetsarbetet, så det 
aldrig uppstår några oklarheter när något händer eller något skall genomföras. 

5.1.2 Uppdatera operativsystem 
     När tillverkarna av ett operativsystem släpper ut det på marknaden innehåller det alltid en 
del buggar (felaktigheter) som kan komma att utnyttjas av hackers för att ta sig in i systemet. 
Därför är det viktigt att hela tiden hålla sitt operativsystem uppdaterat vartefter som 
tillverkaren släpper uppdateringar och säkerhetsuppdateringar. Det vanligaste sättet på vilket 
hackers försöker ta sig in i system är genom att se vad tillverkaren av operativsystem har 
åtgärdat för buggar och med hjälp av dessa försöka ta sig in i system som inte har utfört 
uppdateringar. 
     Företaget bör ha en ansvarig som skall se till att alla datorer på företaget är uppdaterade 
med de senaste uppdateringarna. Där det är möjligt skall automatisk uppdatering vara 
aktiverad. Problemet är dock ifall ett stort företag installerar en uppdatering på alla sina 
datorer i nätverket och sedan visar det sig vara ett fel i uppdateringen som gör att ingen dator 
fungerar som den skall. Det är därför av vikt att testa uppdateringen på en dator för att se så 
den fungerar som det är tänkt. Efter vissa uppdateringar måste systemet startas om därför är 
det i vissa fall inte möjligt att utföra uppdateringar med en gång som dessa släpps. Servrar är 
ett exempel på detta, man bör då genomföra uppdateringarna när belastningen är som minst 
exempelvis på natten.  
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5.1.3 Avancerade lösenord 
     Om funktionen avancerade lösenord inte är aktiverad så bör detta åtgärdas fortast möjligt. I 
UNIX-system är lösenorden automatisk uppbyggda på detta sätt. I Windows finns bara den 
här kollen i Windows 2003 Server, i övriga versioner måste administratören aktivera regler 
för hur lösenorden skall se ut.  
     Ifall reglerna för hur lösenorden får se ut blir för komplexa finns risken att användaren 
skriver ner sitt lösenord på en lapp för att inte glömma bort det. Därmed måste en balansgång 
uppnås emellan lösenordets säkerhet och människans förmåga att komma ihåg det. När 
lösenordet är bytt skulle en lösning för att lära sig det vara att användaren blir tvingad att 
logga in ett antal gånger för att på detta vis lära sig lösenordet och därmed inte känna något 
behov att skriva ner det. 

5.1.4 Låsning av arbetsstationer 
     Om den anställde någon gång under arbetsdagen lämnar sin arbetsstation en kortare eller 
längre tid, så uppkommer en säkerhetsrisk genom att vem som helst i lokalen kan göra intrång 
i företagets nätverk från just denna arbetsstation eftersom inloggning redan har skett. För att 
undvika sådana här incidenter bör arbetsstationen låsas efter att ha varit inaktiv en viss tid. 
Denna tid bör minst vara ett par minuter för att den inte skall hindra allt för mycket i det 
dagliga arbetet. Den anställde bör även ta som vana att låsa sin arbetsstation varje gång 
han/hon lämnar sitt kontor. En enkel lösning är att en lösenordsskyddad skärmsläckare går 
igång efter en viss tids inaktivitet. 

5.1.5 Anti-virus program 
     Virus, trojaner och maskar är ett stort problem i dagen IT-samhälle och bör tas på stort 
allvar. Trojaner är farliga på så vis att de skapar en genväg in, förbi brandväggen, som 
skaparen av Trojanen kan nyttja för att ta sig in. Det är relativt lätt för en person på företaget 
att distribuera en trojan över nätverket för att sedan komma åt en arbetsstation han/hon inte 
har tillträde till. Härifrån är det sedan enkelt att få tag i lösenord och annan information.  
     Varje arbetsstation skall därmed ha ett antivirusprogram installerat så att företaget har ett 
så effektivt skydd som möjligt mot denna typ av attacker. Det är sedan viktigt att hålla 
antivirusprogrammen uppdaterade med de senaste virusdefinitionerna, denna tjänst ingår i 
licensavtalet med tillverkaren av antivirusprogrammet. Om funktionen automatisk 
uppdatering finns skall denna vara aktiverad för att på så sätt hela tiden få de senaste 
virusdefinitionerna. 

5.1.6 Säkerhetskopiering 
     Alla system kan gå sönder, och om de gör det finns risken att man förlorar information.  
För att skydda sig mot att information försvinner då hårdvara eventuellt förstörs, bör man göra 
en säkerhetskopia på viktiga delar med jämna mellanrum. Det är troligen lagom att genomföra 
en säkerhetskopiering ca en gång per 24 timmar. Företaget bör ha en eller högst två personer 
som är involverade i säkerhetskopieringen, då det skulle vara lätt för någon att göra, 
exempelvis, en extra kopia av informationen och sälja vidare till en tredje part. Varför man 
endast skall ha en eller två personer som tar säkerhetskopiorna är för att man skall minimera 
tillgången och därmed riskerna för att extra kopior tas. Om en extra kopia skulle tas är det 
lättare att hitta den skyldige om endast ett fåtal har tillgång till dessa.  
     För att ytterligare minimera risken för att extra kopior tas bör man logga när en kopia tas 
och vem som gör den. 
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     Risken att en kopia blir stulen kan man aldrig bortse ifrån, och därför bör man kryptera 
lagringsmedian kopian ligger på. Säkrast är då att kryptera hela median, inte enbart själva 
datan.  
     För ytterligare minska stöldrisken skall säkerhetskopior förvaras inlåsta i, exempelvis, ett 
kassaskåp, och på annan geografisk plats. 

5.1.7 Kontohantering 
     För att förhindra att anställda som har slutat skall kunna logga in på systemet skall deras 
konton tas bort då de lämnar platsen för sista gången. Risken finns att det inte tas bort vid den 
tidpunkten och att det sedan glöms bort. Då det är viktigt att kontot tas bort ur systemet bör en 
spärr läggas in som säger att ett konto som inte nyttjats på, exempelvis 40 dagar, automatiskt 
skall inaktiveras.  
     Om en konsult skall tas in för att göra ett arbete som kräver tillgång till företagets nätverk 
skall han uppge hur länge han behöver ha tillgång. När hans konto sedan skapas skall det inte 
gå att logga in efter den dag han har uppgett att han skall vara klar. 
     Det skall, någonstans i systemet, finnas en funktion som på ett enkelt sätt listar olika 
kontons rättigheter. Vilka grupper som har tillgång till vad samt vilka användare som ingår i 
de olika grupperna. Detta för att det skall vara enkelt att kontrollera om någon har access till 
något man inte har behov utav. Det är viktigt att det förs en kontinuerlig kontroll över denna 
lista. Det är inte önskvärt att anställda har tillgång till resurser de inte behöver. 
För att göra den här kontinuerliga uppföljningen möjlig skall det finnas en dokumentation om 
vem som skall ha tillgång till vad. Den bör vara en del av företagets säkerhetspolicy. 

5.2 Utökade åtgärder 
     Följande, utökade, åtgärder är sådant som kräver större ingrepp i system och nätverk 
och/eller kostar mycket pengar att implementera. Det krävs också en hel del kunskap av 
handhavaren för att kunna nyttja alla funktioner.  
     Åtgärderna som följer är sådant som bör läggas in i kommande budgetår. 

5.2.1 Spårbarhet 
     För att kunna spåra en brottsling krävs det att han/hon har lämnat spår efter sig. Man bör 
därmed bygga in funktioner som lagrar vilka handlingar som har utförts, och vem som utfört 
dem (loggar). Om systemet är relativt stort med många användare kommer väldigt mycket att 
ske under en dag. Här uppkommer därför ett problem med att loggarna blir alldeles för stora 
för att kunna hanteras. Det första som bör utföras är en riskanalys för att hitta de områden där 
missbruk är störst benäget. På detta vis begränsas loggarna till en överskådlig samling.  

5.2.2 Inloggningssystem 
     All inloggning i systemet sker med ett unikt användarnamn och tillhörande lösenord. Då 
ett företags information behöver vara mer och mer tillgänglig, även från geografiskt skilda 
punkter, uppstår problem då inloggning utifrån måste vara tillåtet. För att förhindra 
utomstående att logga in med ett stulet användarnamn och lösenord bör varje användarnamn 
vara låst till en viss MAC-adress. Löses problemet på detta vis räcker det inte med att enbart 
stjäla användarnamn och lösenord utan även användarens dator för att kunna logga in. 
     Även om lösningen med att låsa en användare till en viss arbetsstations MAC-adress 
kvarstår risken med att en användare skriver ner sina lösenord på en papperslapp. För att hitta 
en lösning på detta har vi tittat på bankerna och hur de sköter inloggning via Internet. Här 
används en så kallad säkerhetsdosa som generar en sifferkod som blir användarens lösenord 
vid tidpunkten inloggningen sker. Om inloggningssystemet låses både till MAC-adress och 
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också säkerhetsdosa har vi troligtvis, i dagsläget, uppnått största möjliga säkerhet. En nackdel 
med den här lösningen är att flexibiliteten blir lidande, eftersom användaren hela tiden är låst 
till just en specifik arbetsstation. 
     Om företaget har ett flertal olika servrar, exempelvis en filserver och databasservrar, och 
inget autensieringsystem används måste användaren logga in separat på varje server. Består 
systemet av ett stort antal separata servrar vill man slippa logga in på varje server. Detta leder 
även till att varje användare måste komma ihåg mer än ett komplicerat lösenord. För att lösa 
dessa problem kan ett autensieringsystem installeras, användaren loggar då endast in på en 
server som sedan sköter all inloggning på resterande servrar i systemet. Exempel på 
autensieringsystem är Active Directory och Kerberos. Då Active Directory följer med senare 
versioner av Windows är detta gratis att implementera i ett Windowsbaserat system. Kerberos 
är ett externt system, med stöd för arbetsstationer och servrar som inte använder sig av 
Windows. Det har utvecklats under många år av MIT. Systemet är gratis och finns för 
nedladdning hos utvecklaren. 
     Vår rekommendation är att Kerberos installeras från start. Detta för att man sedan lätt skall 
kunna ansluta maskiner som inte använder sig av Windows-operativsystem. Kerberos 
tillhandahåller även fler funktioner när det gäller säkerhet. 

5.2.3 IDS innanför brandväggen 
     Även om företaget har tagit fram en säkerhetspolicy som specificerar vilken programvara 
som skall köras på dess arbetsstationer, så finns det inget som garanterar att de anställda inte 
lägger in otillåtna program. Vid nyanställning är det omöjligt att ha fullständig kontroll över 
vem det är som blivit anställd, risken finns att en mindre ärlig person har anställts. På grund 
av detta kan det visa sig vitalt att övervaka vad som skickas över nätverket. 
     För att på ett bra sätt kunna övervaka trafiken är en IDS en utmärkt lösning. Normalt sett 
används en IDS utanför brandväggen för att övervaka den trafik som flödar till och från 
brandväggen. 
     IDS:en skulle på ett utmärkt sätt även kunna användas även innanför brandväggen. För att 
få ett så bra resultat som möjligt bör IDS:en konfigureras på följande sätt: 
     IDS:en skall undersöka att ingen utför förbjudna handlingar på nätverket. IDS:en kan till 
exempel utföra protokoll analys och undersöka innehållet i paket. I figur 4.2 används en 
switch som knutpunkt i nätet. I princip skulle en hub fungera lika bra. Skillnaden mellan en 
hub och en switch är att huben skickar all trafik på alla portar hela tiden. En switch är 
intelligentare och lär sig vilken port en viss dator är inkopplad på. Nyttjas en hub behöver 
man endast koppla in sin IDS i den så får den all trafik. Eftersom switchen är intelligentare 
måste en port konfigureras för att skicka ut all trafik som passerar genom switchen. Man 
kopplar sedan in IDS:en på den konfigurerade porten. 
Endast de paket som bryter mot någon av de uppsatta reglarna i IDS:en kommer att 
undersökas. Det finns inget intresse i att spionera på anställda som sköter sitt jobb. 

5.2.4 Databaser och kryptering 
     Information som sparas i databaser är oftast den viktigaste informationen företaget har.  
För att skydda den bör databasen vara krypterad på något sätt. Om databasen är krypterad 
förhindrar det åtkomsten på flera sätt. Det går inte längre att skapa en egen applikation som 
kopplar upp sig mot databasenservern och laddar ner informationen, då denna är oläslig om 
dekrypteringsnyckel saknas. Då dekrypteringsnyckeln kan delas ut till speciella användaren 
kan inte någon annan enkelt koppla upp sig från sin arbetsstation och se informationen, även 
om han/hon lyckas knäcka ett lösenord. Då det är i princip omöjligt att använda en databas 
som är helt krypterad gäller det att hitta en mer lättkörd lösning.  
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     Om hela databasen är krypterad kommer det att ta väldigt lång tid att göra sökningar i den. 
Detta för att databasen måste först dekrypteras, sedan skall frågan ställas och svar genereras, 
och som avslutning skall databasen krypteras igen. 
     För att göra accesstiden snabbare kan man välja att endast kryptera vissa poster i 
databasen. Det gäller då att göra en riskanalys av databasen där man avgör vilka poster som är 
känsligare än andra. Det kan vara kunders kontaktinformation, kreditkort och adress.  
     Poster som söks på ofta bör kanske inte vara krypterade då vi hamnar i samma situation 
som om hela databasen var krypterad. 

5.2.6 VPN 
     Har företaget kontor på mer än en geografisk plats, eller om det finns anställda som önskar 
kunna arbeta hemifrån, bör en säker anslutning upprättas mellan dessa punkter. Utanför 
företagets brandvägg kan en VPN koncentrator placeras, likaså på den andra punkter om den 
är fast.  
     Då det gäller en anställd som är ute och reser och vill kunna koppla upp sig mot företaget 
via sin bärbara dator får mjukvara nyttjas för att lösa problemet. Det finns olika Terminal 
Services som löser problemet och i grund och botten är de alla lika säkra. Vissa av dem är 
dock plattformsberoende vilket man bör vara medveten om innan man skaffar licenser för 
dessa. 
     Det skall inte vara möjligt att koppla upp sig mot nätverket utifrån om inte en säker 
anslutning nyttjas. 

5.2.7 Social Engineering  
     Någon gång om året skall en utbildning hållas med personalstyrkan där de senaste knepen i 
social engineering presenteras. Personalen skall vara instruerad att inte lämna ut lösenord och 
användarnamn till någon. Det är endast en eller två personer på företaget som skall ha rätt att 
lämna ut användarnamn och lösenord och de skall ha fått reda på det i god tid innan, 
alternativt skall någon på företaget som de känner vara med vid kontoutlämningen.  

5.3 Implementeringsordning 
     Då det är en kostnads- och tidsfråga att implementera de olika delarna som behövs för att 
säkra upp ett företags nätverk, är det önskvärt att veta vilken ände man skall börja. 
En bra ände att börja i är den som inte kostar något utan enbart ger ökad säkerhet. För att 
komma fram till en ordning är ROSI-metoden utmärkt. Dock går det inte enbart att utgå ifrån 
kostnaderna då vissa åtgärder är viktiga för att kunna inleda ett säkerhetsarbete. Även om 
dessa åtgärder kostar pengar är de av största vikt att implementera först.  
 

1. Säkerhetspolicy 
En säkerhetspolicy är inte gratis att implementera då en konsult skall hyras in. Det är svårt 
att beräkna hur mycket arvode konsulten skall ha då arbetstiden blir olika beroende på hur 
stort företaget är. Genomsnittspriset för en konsult från Öhrlings/Price Waterhouse 
Coopers kostar ca 1 300 SEK/timme. Säkerhetspolicyn är en viktig grundsten för att 
kunna bygga vidare på säkerheten och därför får kostnader bortses ifrån. 
 
2. Utbildning av personalen 
Ett oerhört viktigt steg är att ha en kontinuerlig utbildning med personalen, samt att 
informera om hotbilden. Ett utbildningstillfälle om året kan räcka gott för att hålla 
personalens kunskaper uppdaterade. 
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3. Avancerade lösenord 
Funktionen avancerade lösenord skall aktiveras. Kostnaden för att aktivera den är endast 
arbetskostnaden för den tid det tar. Eftersom funktionen finns i operativsystemet är den 
gratis att använda.  

 
4.  Låsning av arbetsstationer 
Funktion för låsning av arbetsstation finns implementerad i dagens operativsystem och 
skall endast aktiveras. Den aktiveras enklast genom att se till att samtliga arbetsstationer 
har en lösenordsskyddad skärmsläckare som går igång efter en viss tid. Det kostar endast 
arbetstid att aktivera funktionen. 

       
5. Uppdatering av operativsystem  
Så fort en uppdatering släpps skall administrativ personal installera denna på en testdator 
för att undersöka att det inte händer något oönskat med systemet. Då denna tjänst ingår i 
licensavtalet då operativsystem införskaffas är det inte någon extra kostnad. Även här är 
kostnaden endast arbetskostnaden. 

 
6. Antivirusprogram 
Då virus av olika slag är vanligt förekommande på Internet idag är det ett krav att ha 
antivirusprogram installerade på datorer som är uppkopplade mot Internet med fast 
anslutning. Kostnaden för installation av antivirusprogram är licensavtalet för 
programmet. Norton Antivirus kostar 15 000 SEK för 25 klienter i ett år. 
 
7. Kontohantering 
En kontinuerlig uppföljning av konton som finns på företaget är av största vikt. Det kan 
visa sig vara en god idé att se över dessa exempelvis var 90:e dag. Vid detta tillfälle skall 
en lista finnas över de konton som borde tagits bort sen förra kontoinventeringen. 
Konton som varit inaktiva en viss tid skall automatiskt tas bort eller inaktiveras. Detta för 
att personal som har slutat inte skall ha möjlighet att komma åt systemet. 
Kostnaderna för dessa åtgärder är endast arbetskostnaden för tillfället av kontoinventering. 
 
8. Säkerhetskopiering 
Alla säkerhetskopior skall krypteras. Detta kan göras billigt om en algoritm som Blowfish 
(en gratis krypteringsalgoritm, [25]) används. Säkerhetskopior skall förvaras i en annan 
byggnad än servern, samt i ett brand- och stöldsäkert skåp. Loggning skall införas av vem 
som tar kopia vid vilken tid. 
 
9. Spårbarhet 
Spårbarhet skall införas i systemet på väl valda platser. De flesta program har idag 
inbyggda funktioner för att spara loggar. Nyttjas en databas som MySQL blir priset 
dessutom obetydligt. 
 
10. VPN 
Förutsatt att nätverket är distribuerat över olika geografiska platser skall VPN användas 
mellan dessa. En kommersiell VPN-produkt kostar ca 160 000 SEK att implementera 
mellan två punkter.  
 
11.  Databaskryptering 
Viktiga fält skall väljas ut ur databasen och dessa skall krypteras. Det är snabbt 
implementerat och kostnaden är låg. Dock får det vägas mot längre accesstid i databasen. 
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12.  Inloggningssystem 
För att förenkla och göra inloggning snabbare bör ett inloggningssystem nyttjas. Om 
Windows 2003 server nyttjas kan Active Directory användas. Består nätverket dock av 
flera olika servrar är Novell eDirectory att föredra. 
Active Directory är gratis att använda om Windows 2003 licens finns, eDirectory kostar 
ca 245 SEK för programvaran och ca 15 SEK per användare. 
 
13. Säkerhetsdosa 
Inloggning med säkerhetsdosa ger en väldigt hög säkerhet och flexibilitet. Systemet för 
denna typ av inloggning kostar ca 300 000 SEK plus 500 SEK per dosa. 
 
14. IDS innanför brandväggen 
Med en IDS innanför företagets brandvägg kan paketen som transporteras i företagets 
nätverk enkelt övervakas och vid olovlig aktivitet upptäckas. Genom att använda en 
gammal arbetsstation som inte längre nyttjas och mjukvara som är gratis blir kostnaden 
låg. Då detta blir mer och mer populärt kommer nu hårdvaruprodukter från brandväggs- 
och switchtillverkare för inkoppling på switchar eller brandväggen.  

 28



6 Slutdiskussion  
     Att skapa säkerhet blir i dagsläget bara viktigare och viktigare. Känslig information 
sparades förr på papper inlåsta i kassaskåp och bankvalv. I dag sparas samma information 
digitalt. Därmed blir åtkomsten snabbare och enklare, men samtidigt svårare att skydda mot 
utomstående. Då informationen sparades i ett kassaskåp var inkräktaren tvungen att först bryta 
sig in i lokalen och sedan in i kassaskåpet för att komma åt den. Idag räcker det med att 
han/hon har en dator som är uppkopplad mot Internet. Det gäller även att skydda 
informationen mot personer på företaget som inte skall ha tillgång till den. Det är här det stora 
problemet ligger idag. Det är nämligen svårt att se till att inte alla har tillgång till samtlig 
information.  

6.1 Slutsats 
     Det första vi kom fram till när vi började med rapporten var att kostnadsfrågorna var 
mycket viktigare än vad vi hade förstått. Endast säkerhetsansvarige på ett företag vill lägg 
hela årsbudgeten på förbättrad säkerhet. Ledning och övriga avdelningar vill satsa pengarna 
på andra delar som de anser vara av större vikt. Kostnaderna för att säkra ett system är väldigt 
stora och dessutom är det omöjligt att säkra ett system till 100 %. Ju säkrare ett system görs ju 
mer tungt och svåranvänt uppfattas det av användarna.   
     Då kostnaden är det största hindret för att uppnå optimal säkerhet är det en balansgång 
mellan säkerhet och kostnad. Som vi såg i Figur 3.1 kommer kostnaden att öka exponentiellt 
ju närmare 100 % säkerhet vi närmar oss. Därför får man antagligen nöja sig med att ligga 
någonstans mitt på säkerhetsskalan. 
     Då kostnaderna är så stora gäller det att kosta på de punkter i systemet som är i störst 
behov av stor säkerhet. För att komma fram till detta är det av stor vikt att utföra en 
informationsklassning. Då denna klassning talar om vilken information som behöver skyddas 
hur mycket är det sedan enkelt att sätta in insatser mot rätt ställen.  
     För att kunna skydda sig mot interna hot krävs att det finns goda rutiner vad det gäller 
hantering av lösenord samt vid utdelning och skapandet av konton. Det är viktigt med en god 
spårbarhet i systemet. Då inte bara för att kunna se vem som har gjort vad utan även för att 
avskräcka folk från att försöka missbruka systemet. Dessa rutiner skall finnas definierade i 
företaget säkerhetspolicy. Det är viktigt att de anställda läser och förstår företagets 
säkerhetspolicy. Ingen nyanställd skall få tillgång till företagets nätverk innan han/hon har läst 
och skrivit under säkerhetspolicyn. 
     Så få som möjligt på företaget skall ha möjlighet att enkelt lista känslig information. Detta 
för att minska risken att någon anställd enkelt stjäl informationen. Det skall även ske loggning 
av alla större listningar av känslig information. Även kontinuerlig uppföljning på vilka 
anställda som har och inte skall ha tillgång till en sådan här funktion. 
     Anställda som har behov av att ha tillgång till företagets känsliga information såsom 
kundregister, skall inte kunna lista alla kunder utan enbart en kund i taget för att försvåra att 
exempelvis enkelt kunna stjäla hela kundregister. Även vissa delar av kundinformationen 
skall vara krypterad och enbart läsbar för vissa. 
     För att komma åt resurser och information i ett företags nätverk behövs ett användarnamn 
och ett tillhörande lösenord. Allteftersom processorerna blir snabbare och snabbare så 
minskar också tiden det tar att knäcka ett sådant här lösenord. Det är därför viktigt att 
lösenorden är mycket komplexa och inte innehåller några som helst ord på något språk. Den 
säkraste lösning vi har kommit fram till här är att införskaffa säkerhetsdosor som genererar en 
sifferkod som tillsammans med en privat pinkod används som lösenord. Men ett sådant här 
system kommer företaget undan problemet med att användarna har för lätta lösenord eller om 
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lösenordet blir för komplext så han/hon måste skriva ner dem på en lapp för att komma ihåg 
det. 
     Det är viktigt med en kontinuerlig inventering av företagets användarkonton. Detta för att 
förhindra att folk som har slutat har tillgång till systemet. 
     Den implementeringsordning vi har kommit fram till baserar sig på de kostnader vi har 
kunnat hitta, samt antagande vi har gjort om att företag känner sig bekväma med att använda 
gratisprodukter. Dock anser vi att den ordning vi visar i kapitel 5.3 har god förankring i 
verkligheten och uppfyller de mål vi satte upp vid inledningen av rapporten. 

6.2 Fortsatta studier i ämnet 
     Ur datalogisynpunkt vore det intressant att utveckla ett program som nyttjar ROSI-
modellen för att enkelt kunna räkna ut hur mycket säkerhetsinvesteringar ger tillbaka till 
företaget, och enkelt sammanställer resultatet.  
     Man skulle kunna tänka sig ett program där användaren får mata in hur många anställda 
företaget har, hur mycket varje anställd genererar till företaget per timme och så vidare. 
     Med en produkt av det här slaget skulle mycket av arbetet inför en investering kunna göras 
enkelt och snabbas upp markant. 
     Programmet bör vara relativt flexibelt på så sätt att man bör kunna välja vilka investeringar 
man vill titta på. Exempelvis när programmet startar skall möjligheten finnas att undersöka 
hur mycket pengar som sparas vid investering av anti-virusprogram. Programmet behöver ett 
antal olika indata som användaren står för. I detta fall: hur många licenser måste köpas in och 
vad är priset per styck, vad är arbetskostnaden för installation av dessa licenser och vad kostar 
det per timme produktionen står stilla och hur länge beräknas verksamheten stå stilla vid ett 
virusangrepp, samt vad är kostnaden för att ta bort viruset från x antal arbetsstationer. Med 
hjälp av dessa antaganden utförs beräkningar enligt: <antal licenser>*<kostnad per 
licens>*<personal kostnad per installation> = total investeringskostnad.  
     Nästa steg blir att programmet frågar hur mycket varje anställd kostar i lönekostnader per 
timme. Efter detta görs ROSI-beräkningen enligt: <totala lönekostnader>*<antal timmar 
verksamheten står stilla>-<totala investeringskostnader> = ROSI. Resultatet av beräkningen 
blir nu vinsten eller förlusten av investeringen.  
     När denna typ av beräkningar har utförts på alla valda poster presenteras sedan alla 
användarens valda investeringar med kostnad för investeringar samt all annan indata som 
tillhör posterna. En sammanställning för varje post, om de går plus eller minus, redovisas 
också. Sedan sammanställs alla poster och visar en total investeringskostnad och 
åtgärdskostnad om alla hot skulle bli verklighet utan skydd, samt vad företaget/organisationen 
sparar eller förlorar totalt på att göra dessa investeringar. För att göra programmet smidigare 
skall en funktion för att ta bort och lägga till nya beräkningar till en befintlig sammanställning 
finnas. 
     Det vore enkelt att implementera detta med objektorienterad programmering. En klass som 
innehåller alla resultat av beräkningar samt en klass som skapar nya investeringsberäkningar. 
Önskas andra typer av investeringsberäkningar än de som finns kan det lösas antingen genom 
att användaren själv får mata in dessa eller att plug-in skapas som användaren får installera. 
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Appendix 1 – Ordlista 
 
Brute force Ett sätt att försöka lista ut ett lösenord. Man börjar med att 

prova a, A, ab, Ab, AB osv. 
  
Cracker Dagens programvaror kommer med ett skydd iform av 

lösenord och dylikt. En cracker försöker knäcka dessa skydd 
för att sedan distribuera programmet gratis över nätet 

  
Dictionary 
cracker 

Ett sätt att försöka lista ut ett lösenord. Programmet har 
tillgång till en ordlista. Därefter testas ord för ord för att se om 
något matchar 

  
Freeware Programvara som är gratis att ladda ner från nätet 
  
Hacker En person som försöker ta sig in en dator eller nätverk som 

han/hon inte har tillgång till, genom att stjäla lösenord eller 
prova sig fram med olika lösenord 

  
Hashfunktion En matematisk beräkning som tar ett tal av godtycklig längd 

och producerar ett resultat av fördefinierad längd.  
  
Hub En knutpunkt man kopplar ihop datorer med. Hubben skickar 

all trafik till samtliga portar 
  
IP-nummer Unik adress för varje dator i ett nätverk. Fungerar ungefär på 

samma sätt som ett telefonnummer 
  
MAC-Adress Unik adress för nätverkskort som sätts av tillverkaren 
  
Open source En programvara vars källkod är fri att laddas ner och ändras 
  
Port Ett uttag på en hub eller switch där man sätter i en 

nätverkssladd 
  
Port forwarding Ett sätt att konfigurera en switch så att en port tar emot all 

trafik som skickas till övriga portar 
  
Switch En knutpunkt man kopplar ihop datorer igenom. Switchen lär 

sig vad som är kopplat till dess portar och skickar bara ett 
paket till den port där mottagaren är kopplad 

  
UNIX Ett operativsystem. Tillverkas av SUN Microsystems 
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