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Abstract 

Information security is an essential part of all information systems; especial-

ly in large organizations and companies dealing with classified material. 

Every large information system has an architecture that includes many parts 

that together form an Enterprise Architecture. The aim of this thesis is to 

study how to describe several security functions in an Enterprise Architec-

ture and also how to ensure accountability between requirements and the 

implementation of the security functions. The description is for stakeholders 

on a conceptual level rather than a technical level. The study has been car-

ried out by comparing the theoretical framework that has been formed by a 

study of the literature, and the empirical framework that has been formed by 

a group discussion and interviews with Information Security Consultants 

from Combitech AB. The process of the study was to obtain a theoretical 

background about Enterprise Architectures and then generate prototypes 

that could be tested in the interviews. The tests gave suggestions regarding 

how to change the prototypes to find the optimal way to describe security 

functions on a conceptual level. 
  
The final result of this study is to use integrated views for each security 

function. The integrated view should include: an identifier, a brief descrip-

tion of the security function, the requirements and a picture or use case. For 

the accountability, the requirements are numbered and displayed in the pic-

ture, in this way the stakeholder can see how the requirements are fulfilled. 
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1 Inledning 

Informationsteknik (IT) blir i dagens samhälle allt vanligare och finns runt 

omkring oss vart vi än tittar; i kaffebryggaren, bilen, TV:n och framför allt i 

varje informationsteknologissystem (IT-system). När nya IT-system utveck-

las är det viktigt att tänka på att följa en arkitektur. En arkitektur går att jäm-

föra med ritningar på en byggnad, följer inte snickaren arkitektens ritning 

kommer byggnaden inte stämma överens med kraven som arkitekten ställt. 

På samma sätt fungerar det med IT-system, i ett IT-system finns olika in-

tressenter, det kan vara projektledare, utvecklare, användare med mera. De 

olika intressenterna har oftast inte samma tekniska bakgrund och uppfattar 

saker olika, med en arkitekturbeskrivning med olika vyer som representerar 

IT-systemet är det lättare att förklara för de olika intressenterna hur systemet 

skall se ut eller hur det ser ut. En jämförelse med arkitekten som ritade huset 

krävs det en snickare, rörmokare, elektriker med mera för att bygga huset, 

de olika entreprenörerna har ritningar för deras områden där elektrikern föl-

jer ett el-schema och så vidare. Där el-schemat i detta skall skulle kunna 

vara en vy. 

 

Vid utveckling av IT-system är det viktigt att tänka på säkerheten i syste-

met. Informationssäkerhet är ett område som innehåller både verksamhets-

krav, infrastruktur och kommunikation - det vill säga helhet. En optimal 

nivå av säkerhetsaspekterna sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbar-

het eftersträvas och realiseras med hjälp av säkerhetsfunktioner. Att i en 

arkitekturbeskrivning kunna beskriva vilken säkerhet som skall finnas på 

vilken plats är en förutsättning för att se om säkerheten är tillräcklig i sin 

helhet, det är även en förutsättning för att få en kostnadseffektiv säkerhets-

lösning och ett användbart system. 

 

Examensarbetets syfte har i samarbete med Combitech tagits fram för att 

undersöka hur säkerhetsfunktioner beskrivs i en arkitekturbeskrivning. 

Combitech vill mer specificerat undersöka vilka vyer en arkitekturbeskriv-

ning behöver samt hur vyerna skall vara utformade för olika säkerhetsfunkt-

ioner. Vyerna skall användas för att förklara för olika intressenter hur säker-

heten är implementerad och för att kunna visa att alla krav är säkerställda. 

En arkitekturbeskrivning med dessa vyer är ett steg närmre för Combitech 

att ta marknadsandelar på en strategisk nivå genom att på ett enkelt sätt be-

skriva hur systemet skall utvecklas. 
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1.1 Syfte 

Combitech har under en längre period eftersträvat en ram för arbete med 

arkitekturfrågor kopplat till informationssäkerhet. Lång erfarenhet finns av 

arkitekturer på teknisk nivå, dock saknas en förankring till de mer överord-

nade delarna, det vill säga en beskrivning på konceptuell och logiska nivå. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur säkerhetsfunktioner beskrivs 

i en arkitekturbeskrivning på en konceptuell nivå. Det innebär att ta fram 

och utveckla vyer för olika säkerhetsfunktioner så att säkerheten i ett IT-

system blir förståeligt för systemets intressenter. Spårbarheten mellan krav 

och vyer är viktig och kommer också att undersökas. Vyerna skall vara ge-

nerella och är tänkta att användas av Combitechs säkerhetsarkitekter. 

1.2 Frågeställningar 

 Vad är en arkitekturbeskrivning och hur beskrivs olika säkerhets-

funktioner i dessa? 

o Vad finns det för behov av denna beskrivning idag? 

 Hur skall vyerna utformas och vad skall de innehålla? 

o Var skall vyerna placeras enligt en arkitekturbeskrivning? 

 Hur skall informationssäkerhet integreras i ett system? 

 Hur skapas spårbarhet mellan vyer och krav? 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats fokuserar på informationssäkerhet i arkitekturbeskrivningar. 

Då informationssäkerhet uppnås med olika säkerhetsfunktioner undersöks 

de sex funktionerna som Combitech anses ha högst nytta av; behörighets-

kontroll, intrångsskydd, intrångsdetektering, skydd mot skadlig kod, säker-

hetsloggning och separation. Säkerhetsfunktionerna realiseras av säker-

hetsmekanismer, dessa tas inte upp i denna uppsats. Uppsatsen tar inte upp 

de tekniskt detaljerade vyerna. Vyerna i denna uppsats är till för att öka för-

ståelsen för hur säkerheten är implementerad, de tekniska vyerna är till för 

dem som skall utveckla systemet och de vyerna kommer Combitech ta fram 

i framtiden. Figur 1 beskriver hela utvecklingsprocessen för ett system. Fo-

kus för denna uppsats ligger inom den heldragna linjen. 

 

 
Figur 1: Utvecklingsprocessen för ett system. 
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1.4 Definitioner 

Säkerhetsfunktion 

En eller flera mekanismer i ett IT-system som upprätthåller säkerheten en-

ligt regler om hur uppgifter i IT-systemet skall skyddas (Försvarets materi-

elverk (FMV), 2004). 

 

Säkerhetsmekanism 

En säkerhetsmekanism är en metod, ett verktyg eller en process för att upp-

rätthålla en säkerhetspolicy (Bishop, 2008). 

 

Informationssäkerhet 

Informationssäkerhet innebär säkerhet beträffande skydd av informations-

tillgångar syftande till att upprätthålla önskad sekretess, riktighet, tillgäng-

lighet och spårbarhet (Björck, 2012). 

 

Informationsteknologisystem (IT-system) 

Ett IT-system är ett datorstött system med teknik som hanterar och utbyter 

information med omgivningen (Försvarsmakten, 2006). 

 

Enterprise Architecture 

Innehåller principer, regler, standarder och riktlinjer för en hel organisation 

och inte enbart ett specifikt system. Strukturerar upp organisationens syften 

och system med allt från mål och visioner till teknisk implementation. 

Strukturen delas upp med hjälp av vyer (Schekkerman, 2006). 

 

Säkerhetskritisk händelse 

Förändring av tillståndet hos en informationstillgång då säkerheten påverkas 

negativt (Swedish Standards Institute (SIS), 2011). 

 

Vy 

En vy (view) representerar ett eller flera förhållanden till en intressent, hur 

en intressent ser på ett specificerat innehåll. Termen vy används för att hän-

visa till ett visst perspektiv (IEEE Std 1471-2000, 2000). 
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2 Metod 

Genom litteraturstudier och intervjuer har det undersökts hur säkerhets-

funktioner beskrivs i en arkitekturbeskrivning. För att sätta upp det teore-

tiska ramverket har en litteraturstudie genomförts. Då teorin saknar en be-

skrivning på hur vyerna skall utformas har en gruppdiskussion genomförts. 

Gruppdiskussionen användes för att få den teori som saknades för att ut-

forma prototyperna. Intervjuerna gav en empiri där fokus var att ta fram hur 

informationssäkerhet beskrivs på bästa sätt i en arkitekturbeskrivning. 

2.1 Struktur 

I kapitel 3 och 4 beskrivs grunderna till informationssäkerhet och arkitek-

turbeskrivningar. Fokus i denna uppsats ligger på säkerhet och i kapitel 5 

ges en beskrivning av informationssäkerhet i arkitekturbeskrivningar. Kapi-

tel 6 är en empiridel som tagits fram genom intervjuer och tester där det  

undersökts hur Combitech arbetar idag samt tagit fram prototyper som se-

dan har testats och utvecklats. I kapitel 7 knyts sedan teori och empiri ihop 

och det är där de slutgiltiga vyerna beskrivs. Slutsatsen i kapitel 8 svarar på 

uppsatsens frågeställningar. Se Figur 2 för rapportens struktur i sin helhet. 

 

 
Figur 2: Rapportens struktur. 
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2.2 Litteraturstudier 

För att underlätta min analys har en litteraturstudie utförts. Litteraturstudien 

innefattar bakgrunden till informationssäkerhet och säkerhetsfunktioner 

samt vad arkitekturbeskrivningar är och mer ingående hur informationssä-

kerhet beskrivs i arkitekturbeskrivningar. Litteraturen är till stor del hämtad 

från Försvarsmakten, då de är en stor kund till Combitech samt att de har 

höga krav på säkerheten i deras system. Försvarsmakten har även väldoku-

menterade och granskade artiklar.  

2.3 Intervjuer 

Genom en gruppdiskussion och intervjuer har en undersökning kring hur 

Combitech arbetar idag och hur säkerhetsfunktionerna kan beskrivas. Först 

genomfördes en gruppdiskussion med tre anställda på Combitech som har 

erfarenhet från arkitekturbeskrivningar och informationssäkerhet, där fick 

resultatet blev tips på hur de olika vyerna kunde se ut, vad de bör innehålla 

samt var arkitekturbeskrivningar rent generellt brister och vilka förbättringar 

som kunde genomföras. Efter gruppdiskussionen utformades prototyper som 

sedan testades på tre informationssäkerhetskonsulter med olika erfarenheter 

inom informationssäkerhet genom semistrukturerade intervjuer, dessa kon-

sulter var ej samma personer som var med på gruppdiskussionen. Intervju-

personerna fick titta på prototyperna och talade högt om hur de tänkte. Ef-

teråt ställdes frågor om förbättringar på både utseende och innehåll, hur sä-

kerhetsfunktionerna kunde förklaras på ett bättre sätt. Denna feedback an-

vändes sedan för att förbättra mina prototyper. 

 

Anledningen till att en gruppdiskussion genomfördes var för att ingen på 

Combitech visste hur säkerhetsfunktioner kunde beskrivas i arkitekturbe-

skrivningar samtidigt som teori kring innehållet på vyerna saknades. En 

diskussion och brainstorming kring detta var till stor hjälp vid utvecklingen 

av prototyperna. När väl prototyperna var framtagna genomfördes enskilda 

intervjuer/tester som gav återkoppling från olika personer som hade olika 

kopplingar till informationssäkerhet och arkitekturbeskrivningar.  

 

En kvalitativ studie har valts i syfte att få en djupare diskussion kring inne-

hållet på vyerna. Kvalitativa metoder används främst då djupare förståelse 

krävs, vilket stämmer på uppsatsens frågeställningar. Hade en kvantitativ 

metod valts riskerades det att den information undersökningen eftersträvade 

ej skulle komma fram. Nackdelen med den kvalitativa metoden är att resul-

tatet kan vara mindre representativt och därmed vinklat mot vad Combitech 

behöver. 

 

Intervjupersonerna och deltagarna i gruppdiskussionen är anonyma då för-

fattaren av denna uppsats tillsammans med deltagarna ej ansåg det nödvän-

digt att benämna dem med deras riktiga namn.  
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3 Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs grunderna till informationssäkerhet och säkerhets-

funktioner. 

3.1 Informationssäkerhet 

Information kan förekomma i många former, det kan tryckas och skrivas på 

papper, lagras elektroniskt, överföras med post, visas på film, yttras i en 

konversation och även medarbetares kunskap och kompetens räknas som 

information (SIS, 2005). Informationssäkerhet innebär att skydda informat-

ion mot en uppsättning risker och hot för att säkerställa verksamhetens kon-

tinuitet och maximera avkastningen på investeringar och affärsmöjligheter. 

Det som eftersträvas är en optimal nivå med avseende på säkerhetsaspekter-

na sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Spårbarhet (accounta-

bility) innebär att alla aktiviteter i ett system skall kunna härledas (Björck, 

2012). Sekretess (confidentiality) innebär att information skall skyddas så 

att den inte görs tillgänglig eller kan nyttjas avsiktligt eller oavsiktligt av 

obehöriga. Riktighet (integrity) innebär att informationen är autentisk och 

korrekt, samt att den skyddas mot förvanskning. Riktighet innebär även tro-

värdigheten i data och resurser. Tillgänglighet (availability) innebär att in-

formationen skall vara tillgänglig för behöriga användare efter dennes behov 

på förväntat sätt (Watson Business Systems Ltd, 2012). 

 

Begrepp som IT-säkerhet och datasäkerhet är bara en del av informationssä-

kerheten, se Figur 3 (Watson Business Systems Ltd, 2012). Datasäkerhet 

innebär skydd av datorsystem och data mot obehörig användning eller mo-

difiering. IT-säkerhet kan betraktas som synonymt med datasäkerhet men 

där kommunikationen mellan parter även skyddas (SIS, 2001). 

 

 
Figur 3: Begreppet Informationssäkerhet (modifierad bild, SIS, 2011). 
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3.2 Säkerhetsfunktioner 

För att upprätthålla informationssäkerhet krävs säkerhetsfunktioner. Säker-

hetsfunktioner beskrivs som egenskaper hos ett system, där ett system kan 

ha flera olika egenskaper. Det är således inte tänkt att endast en säkerhets-

funktion utgör skydd av ett helt system. Figur 4 beskriver samverkan mellan 

olika säkerhetsfunktioner och hur de tillsammans motverkar hot och bibe-

håller säkerhetsdomänens integritet (FMV, 2004). Säkerhetsdomänen avser 

det fysiska och logiska området där säkerhetsfunktionerna skall förhindra 

och reducera hot. Hot kan både vara interna och externa, där interna hot kan 

vara illojal personal till exempel (Försvarsmakten, 2006). 

 

 
Figur 4: Säkerhetsfunktioners samverkan mot hot för att bibehålla säkerhetsdomä-

nens integritet (modifierad bild, FMV, 2004). 
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3.2.1 Behörighetskontroll 
Behörighetskontrollens uppgift är att identifiera och autentisera en använ-

dare och samtidigt styra åtkomsten till de delar av systemet användaren har 

behörighet till. Det är viktigt att varje konto på systemet är personunikt och 

inte används av någon annan. Identiteten styrks oftast med hjälp av lösenord 

men kan vid krav på högre säkerhet även kombineras med certifikat 

och/eller biometri (Swedish University Computer Network (SUNET), 

2012). 

 

Rättigheterna en användare skall ha bör tilldelas med principen least privi-

lege som innebär att rättigheterna inte skall vara högre än vad som krävs för 

att lösa uppgiften (SUNET, 2012). Rättigheterna tilldelas oftast genom olika 

roller på användarna, vilket innebär att en organisations olika roller får de 

rättigheter de behöver. Rättigheter till enskilda användare undviks vilket tar 

längre tid att genomföra och även underhålla. Dessa roller kan vara hierar-

kiskt uppbyggda där den högst uppsatta på företaget har tillgång till allt me-

dan de som är under har mindre rättigheter. Det kan även vara definierat via 

arbetsuppgifter (FMV, 2004).  

3.2.2 Intrångsskydd 
Intrångsskydd kontrollerar olika flöden, både ingående- och utgående flöden 

kontrolleras för att sedan tillåta eller neka en tjänst. Det finns i huvudsak två 

sätt att kontrollera dessa flöden på, antingen genom ett filter eller via ett 

krypto. När flödena passerar filtret i den första lösningen kan filtret som är 

baserat på regler avgöra om informationen tillåts eller nekas. Kryptoalterna-

tivet dekrypterar ingående flöde för att se om klartexten stämmer överens 

med det som skickats, och motsvarande för utgående flöde. Det går att an-

vända båda lösningarna tillsammans (FMV, 2004).  

3.2.3 Intrångsdetektering 
Syftet med intrångsdetektering är att övervaka och bearbeta händelser som 

kan vara betydelsefulla för säkerheten inom ett system och som skulle få 

negativa följder. Det krävs att säkerhetsfunktionen kan samla in data som 

rör systemets aktiviteter och sårbarheter så att den kan analyseras och rap-

porteras (FMV, 2004). 

 

Det finns i huvudsak två olika metoder för intrångsdetektering; detektering 

av missbruk samt anomalistisk detektering. Detektering av missbruk bygger 

på analys av kända mönster eller signaturer som kan leda till negativa följ-

der. Anomalistisk detektering innebär att analysera avvikelser i systemet 

(FMV, 2004).  
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Ett intrångsdetekteringssystem består förenklat av en loggningsmekanism 

som loggar säkerhetskritiska händelser, en detekteringsmekanism som 

granskar informationen i loggarna och en referensdatabas med uppgifter 

som behövs för detekteringen. Det kan även finnas en mekanism som larmar 

och/eller vidtar åtgärder vid intrång (SIG Security, 1999). Intrångsdetekte-

ringssystemet stoppar eller påverkar inte trafiken på systemet utan det enda 

som uppnås är övervakning, detektering och larmgenerering (Sveriges IT-

incidentcentrum (Sitic), 2004). 

3.2.4 Säkerhetsloggning 
Syftet med säkerhetsloggning är att logga alla händelser som är säkerhetsre-

levanta och säkerhetskritiska, detta för att det i efterhand skall vara möjligt 

att spåra händelser som lett till negativa följder, exempelvis intrångsförsök 

eller överbelastningsattacker (FMV, 2004). Loggen skall visa var, när, hur 

och vem som gjort vad för att kunna knyta en individ till en viss händelse. 

Det kan också vara en trygghet för användare att kunna bevisa att använda-

ren är oskyldig till en händelse (Försvarsmakten, 2006).  

3.2.5 Skydd mot skadlig kod 
Syftet med denna säkerhetsfunktion är att skydda systemet mot exekverbar 

(körbar) programkod som kan leda till negativa följder genom ändringar på 

de filer och program som finns på systemet. Det vanligaste sättet att skydda 

sig mot exekverbar programkod är antivirusprogram. Ett annat alternativ är 

att bara tillåta vitlistad mjukvara, det vill säga mjukvara som är granskad 

och godkänd. Det senare alternativet ställer högre krav och mer arbete då 

mjukvaran måste granskas samtidigt som stort förtroende för granskaren 

krävs (FMV, 2004).  

3.2.6 Separation 
Separation innebär att dela upp infrastrukturen i zoner vars syfte är att all 

kommunikation mellan olika zoner skall vara kontrollerad och att ingen 

information lämnar en zon utan att en komponent granskat den. Kommuni-

kationen kan kontrolleras med hjälp av informationstrappor, datadioder och 

väggar. Informationstrappor är dubbelriktade och enbart definierade inform-

ationsmängder och informationstyper kan passera genom trappan. Datadio-

der ser till att kommunikationen är enkelriktad och att en lägre klassificerad 

zon inte når en högre klassificerad zon och vice versa. En vägg kan ytterli-

gare separera en zon genom mjukvarufunktioner eller filter som begränsar 

kommunikationen inom zonen, de zonerna kallas segment. 
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Att dela in ett system i zoner med kontrollerade övergångar följer tre princi-

per för informationssäkerhet: 

 

 Skottindelning, indelning i zoner gör så att ett intrång i en zon inte 

får effekter i en annan. 

 Försvar på djupet, gör att en angripare måste ta sig förbi flera bar-

riärer för att nå den mest hemliga informationen. 

 Kontrollpunkt/flaskhals, vid åtkomst till information tvingas gå 

genom skyddsmekanismer så en angripare inte kan välja olika vägar 

som eventuellt kan ha mindre skydd. 

 

Utöver dessa egenskaper bidrar zonerna till att få en mer överskådlig blick 

av systemet och hur kommunikationen mellan olika delar fungerar (För-

svarsmakten, 2007). Tabell 1 visar vilka säkerhetsaspekter respektive säker-

hetsfunktion täcker in. 

 

 

 

Säkerhetsfunktion Sekretess Riktighet Tillgänglighet Spårbarhet 

Behörighetskontroll X X X  

Intrångsskydd X X X  

Intrångsdetektering  X X X 

Säkerhetsloggning  X X X 

Skydd mot skadlig kod X X X  

Separation X X X  

Tabell 1: Säkerhetsfunktioner och vilka säkerhetsaspekter de täcker in (modifierad 

tabell, FMV, 2004). 
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3.3 Krav på säkerhetsfunktioner 

För att en säkerhetsfunktion skall kunna godkännas måste krav tas fram. 

Kraven på säkerhetsfunktioner kan variera beroende på vilken informations-

säkerhetsklass informationen som skall skyddas tillhör. Informationssäker-

hetsklasser innebär att informationens hemlighetsstämpel skiljer sig åt, där 

informationen är olika skyddsvärd. Inom Försvarsmakten finns det exem-

pelvis fem olika informationssäkerhetsklasser: 

 
 Hemligt/Top Secret 

 Hemligt/Secret 

 Hemligt/Confidential 

 Hemligt/Restricted 

 Öppet 

 
Enligt Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd skall kraven på en 

säkerhetsfunktion anpassas till den information i systemet som har högst 

informationssäkerhetsklass. Beroende på hotbilden kan kraven vara mer 

eller mindre omfattande men de skall alltid överensstämma med internation-

ella och nationella lagstiftningar och bestämmelser. Kraven kan delas in i 

fem kategorier; funktionella krav, skyddskrav, förvaltningskrav, alternativa 

åtgärder och assuranskrav (FMV, 2004). 

 
Funktionella krav 

Beskriver säkerhetsfunktionens funktionalitet. Kraven kan i allmänhet sä-

kerställas genom att en kombination av tekniska, administrativa, organisato-

riska eller fysiska åtgärder vidtas (FMV, 2004).  

 
Skyddskrav 
Beskriver vilka åtgärder som måste tas för att säkerhetsfunktionens integri-

tet bibehålls genom att säkerställa att den skyddas på ett korrekt sätt (FMV, 

2004). 
 
Förvaltningskrav 
Beskriver kraven för en säkerhetsfunktion så att den förvaltas på rätt sätt 

(FMV, 2004). 
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Alternativa åtgärder 
Beskriver alternativa lösningar på säkerhetsfunktioner om de av olika an-

ledningar inte anses vara rimliga eller möjliga att införa, det kan vara både 

tekniska, fysiska, organisatoriska, administrativa eller ekonomiska anled-

ningar (FMV, 2004). 

 
Assuranskrav 
Beskriver krav på vad som skall dokumenteras och vilka tester som skall 

genomföras för att säkerställa assuransen. Assurans innebär att kunna påvisa 

att det går att ha förtroende för att det som påstås och att det infrias (FMV, 

2004). 
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4 Arkitekturbeskrivningar 

Detta kapitel går igenom teori kring arkitekturbeskrivningar i sin helhet, vad 

arkitekturbeskrivningar handlar om och hur de olika begreppen hör ihop. 

Arkitekturbeskrivningar handlar om att förstå alla komponenter och funkt-

ioner i ett system och hur de interagerar med varandra. En arkitekturbe-

skrivning tillhandahåller beskrivningar av principer, regler, standarder och 

riktlinjer som garanterar god kvalitet på systemet (Schekkerman, 2006). 

Arkitekturbeskrivningen är en sammansättning av vyer som beskriver struk-

turen och funktioner i en organisation eller ett system, och är viktiga för 

planering, konstruktion och beslutsfattning (Platt, 2002). En arkitekturbe-

skrivning ger en organisation möjligheten att få rätt balans mellan effektivi-

tet och kostnad. Fördelarna med en arkitekturbeskrivning kan sammanfattas 

som: 

 

 En effektivare IT-miljö 

o Lägre kostnad för utveckling, support och underhåll 

o Lättare att återanvända applikationer 

o Ökad interoperabilitet och enklare system 

o Öka förståelse för kritiska funktioner/händelser 

o Lättare att byta ut eller uppgradera komponenter 

 Bättre avkastning på befintliga investeringar, minskad risk för fram-

tida investeringar 

o Minskad komplexitet i systemet 

 Snabbare, billigare och enklare upphandling 

o Beslut om köp blir enklare eftersom information om hur sy-

stemet är uppbyggt är lättillgänglig (Open Group, 2012a) 

 

 
Figur 5: Begreppens relationer (modifierad bild, FRONT END, 2007). 
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4.1 Komponenter i en arkitekturbeskrivning 

Arkitekturbeskrivningen kan delas in i fem olika komponenter; Verksam-

hetsarkitektur (Business architecture), Informationsarkitektur (Information 

architecture), Applikationsarkitektur (Application architecture), Teknisk 

arkitektur (Technical Architecture) och Säkerhetsarkitektur (Security ar-

chitecture). Alla komponenter är en del av en Enterprise Architecture, där 

de olika komponenterna kan vara olika beroende på vilken organisation det 

handlar om. De komponenter som är listade är vanligt förekommande i en 

arkitekturbeskrivning (Trusted Information Sharing Network (TISN), 2007).  

4.1.1 Verksamhetsarkitektur 
En verksamhetsarkitektur är en uppsättning materiella och immateriella till-

gångar som motsvarar affärsstrategi, styrning och affärsprocesser. Den be-

skriver även organisationens uppdrag, mål, anställda, ansvar och funktioner 

(TISN, 2007). 

4.1.2 Applikationsarkitektur 
En applikationsarkitektur är en uppsättning materiella och immateriella till-

gångar som motsvarar de applikationer som krävs för att stödja affärspro-

cesser samt deras samspel och relationer (TISN, 2007). 

4.1.3 Informationsarkitektur 
En informationsarkitektur är en uppsättning materiella och immateriella 

tillgångar som motsvarar logiska och fysiska resurser som krävs inom orga-

nisationen eller systemet (TISN, 2007). 

4.1.4 Teknisk arkitektur 
En teknisk arkitektur är en uppsättning materiella och immateriella till-

gångar som motsvarar hårdvara och mjukvara som krävs inom organisation-

en eller systemet (TISN, 2007). 



 

 

 

 

15 

 

4.1.5 Säkerhetsarkitektur 
En säkerhetsarkitektur är en uppsättning materiella och immateriella till-

gångar som motsvarar säkerhetsfunktioner och säkerhetsmekanismer. Denna 

komponent spänner över alla de andra komponenterna då säkerhet och sä-

kerhetskrav finns på de olika nivåerna, se Figur 6 (TISN, 2007). En mer 

detaljerad beskrivning av säkerhetsarkitekturer finns i kapitel 5. 

 

 
Figur 6: Fem exempel på komponenter i en arkitekturbeskrivning (modifierad bild, 

TISN, 2007). 

4.2 Intressenter 

Ett system har en eller flera intressenter (stakeholders) där varje intressent 

har en relation till systemet. Det kan vara ägare, systemarkitekt, utvecklare, 

användare och kunder med mera. Systemarkitekten och kunden har två 

nyckelroller i arkitekturbeskrivningen. Systemarkitekten utvecklar och un-

derhåller systemet för att göra kunden nöjd (IEEE Std 1471-2000, 2000). 

4.3 Vyer och perspektiv 

Varje vy (view) i ett system representerar ett eller flera förhållanden till en 

intressent. Termen vy används för att hänvisa till ett visst perspektiv (view-

point). Ett perspektiv beskriver vilket språk och vilka tekniker som används 

för att beskriva vyn. En arkitekturbeskrivning består av en eller flera per-

spektiv beroende på vilka intressenter som finns. En vy kan bestå av flera 

olika delar, där varje del är utvecklad med teknikerna som är beskrivna i 

perspektivet (IEEE Std 1471-2000, 2000).  

 

Varje perspektiv skall innehålla:  

 Ett namn 

 Vilka intressenter som ingår 

 Relationer till olika perspektiv 

 Språk, modelleringstekniker och analystekniker som används 

 En källa (författare, datum, referens till andra dokument med mera)  
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Varje vy skall innehålla: 

 En identifierare och inledande beskrivning av vyn 

 En beskrivning om hur systemet är uppbyggt konstruerat med de 

språk, tekniker och modeller tillhörande perspektivet 

 Konfigurationsinformation (IEEE Std 1471-2000, 2000) 

 

Sammanfattningsvis är ett perspektiv en modell eller beskrivning av en eller 

flera vyer (Open Group, 2012b). 

4.4 Exempel på arkitekturbeskrivningar 

I detta kapitel listas tre exempel på arkitekturbeskrivningar. De tre olika 

arkitekturbeskrivningarna har olika sätt att strukturera upp ett system men 

tar inte speciellt hänsyn till informationssäkerhet. 

4.4.1 Zachman Framework 
Zachman Framework är en arkitekturbeskrivning som bygger på de sex frå-

gorna; Vad, hur, när, vem, var och varför. Integrationen av svaren på dessa 

frågor gör det möjligt att på ett enkelt sätt beskriva ett komplext system. 

Arkitekturen beskrivs av en 5x6-matris där kolumnerna beskriver de sex 

frågorna, och raderna beskriver olika perspektiv. Varje rad representerar ett 

unikt perspektiv och måste vara tillräckligt detaljerad för intressenterna, 

detaljnivån behöver inte nödvändigtvis vara uppifrån och ner. Perspektivet 

måste vara unikt och ta hänsyn till de andra perspektiven (Zachman, 2012). 

 

 
Figur 7: Zachman Framework 5x6-matris (modifierad bild, Zachman, 2012). 
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4.4.2 TOGAF 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) är en beprövad arkitek-

turbeskrivning. TOGAF är kostnadsfritt och har byggts upp under ett antal 

år genom ett samarbete mellan olika framstående arkitekter. TOGAF består 

av tre huvuddelar: 

 

 TOGAF Architecture Development Method (ADM) förklarar hur en 

organisations arkitektur tar hänsyn till affärskrav genom olika faser. 

 

 Enterprise Continuum är en samling modeller och mönster. ADM 

innehåller steg i de olika faserna som föreslår vilka mönster och mo-

deller som bör användas. 

 

 Resource Base är en resursdatabas som innehåller riktlinjer, mallar, 

bakgrundsinformation med mera för att hjälpa arkitekten vid an-

vändning av ADM. 

 

TOGAF ger exempel på vilka vyer, varför samt riktlinjer hur de olika vyer-

na utvecklas och vad en arkitekt bör tänka på. Figur 8 visar de olika faserna 

i ADM, men det är möjligt att modifiera eller utöka ADM vid behov (Open 

Group, 2012a). Varje fas är uppdelad i ytterligare steg och tas inte upp i 

denna uppsats.  

 

 
Figur 8: De olika stegen i TOGAF ADM (Open Group, 2012a). 
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4.4.3 MODAF 
Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF) definierar ett stan-

dardiserat sätt att beskriva en Enterprise Architecture. Standarden är utveck-

lad för Storbritanniens försvar men fler organisationer och företag har börjat 

använda den, exempelvis BAE systems, Lockheed Martin, Boeing och den 

svenska Försvarsmakten. MODAF är anpassat för vapenindustrin och in-

formationssystem där interoperabilitet mellan system är viktigt. MODAF 

består av sex perspektiv med 38 olika vyer, alla vyer behöver nödvändigtvis 

inte användas. Figur 9 visar de sex olika perspektiven, 
 

 
Figur 9: MODAF:s perspektiv (Ministry of Defence, 2005). 

 
För att förstå vyerna används MODAF Meta Model (M3) som definierar 

relationen mellan information och vyer. M3 innehåller även tekniska stan-

darder för att på ett enkelt sätt återanvända beskrivningen på olika system, 

exempelvis Unified Modeling Language (UML) (Ministry of Defence, 

2012). 
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5 Säkerhetsarkitekturer 

Detta kapitel beskriver teori kring hur en säkerhetsarkitektur fungerar och 

hur säkerheten är implementerad. En säkerhetsarkitektur är en design som 

adresserar vilka krav och risker ett system har, samt specificerar vilka sä-

kerhetsfunktioner ett system bör ha, var de skall placeras och vilka relation-

er de har till varandra. Figur 10 beskriver relationer och beroenden mellan 

en organisations krav och säkerhetsarkitektur, där de rödstreckade linjerna 

specificerar säkerhetsrelevanta delar (ISSS, 2008). 

 

 
Figur 10: Säkerhetsarkitektur (modifierad bild, Information Security Society Switzer-

land (ISSS), 2008). 

 

1. Vid design av en säkerhetsarkitektur måste hänsyn tas till affärsstra-

tegier och krav. 

2. IT-strategin måste ta hänsyn till affärsstrategier och krav. 

3. En referensarkitektur måste ta hänsyn till IT-strategin. 

4. Säkerhetsarkitekturen är en del av referensarkitekturen. 

5. Riskhantering och riskanalys utförs med hänsyn till affärsstrategin 

och krav. 

6. Grundläggande säkerhetsfunktioner tas fram genom en policy, direk-

tiv och standarder. 

7. Ytterligare säkerhetsfunktioner tas fram genom riskanalysen. 

8. Säkerhetsarkitekturen baseras nu på dessa säkerhetsfunktioner. 

9. Komplett arkitektur (ISSS, 2008). 

 

Säkerheten i ett system är relativt beroende på vilka risker och vilka kostna-

der som finns. Begreppet säkert har en betydelse baserat enbart på vilka 

säkerhetsaspekter en organisation anser viktiga och har betydelse gentemot 

kostnader och risker. För att öka säkerheten och minska sårbarheten i ett 



 

 

20 

 

system används säkerhetsfunktioner som kan vara antingen tekniska, orga-

nisatoriska, administrativa eller fysiska. Varje risk ett system eller organisat-

ion har, är inte alltid värt att skydda sig mot då de potentiella förlusterna är 

betydelselösa eller att kostnaderna för att implementera säkerhetsfunktion-

erna är högre än kostnaden för förlusterna. En annan viktig aspekt att tänka 

på är användbarheten. Mellan krav för användbarhet, säkerhet och kostnad 

uppstår ibland konflikter. Vid högre säkerhet och användbarhet ökar oftast 

kostnaden och vid minskad kostnad minskar graden på säkerheten. För en 

säkerhetsarkitekt gäller det att hitta rätt balans mellan dessa aspekter, se 

Figur 11 (Sherwood, Clark & Lynas, 2005). 

 

 
Figur 11: Konflikter mellan olika aspekter (modifierad bild, Sherwood, Clark & 

Lynas, 2005). 

5.1 Integrering av säkerheten 

Det finns olika sätt att integrera säkerheten i en säkerhetsarkitektur, varje 

alternativ har olika för- och nackdelar, se Figur 12. Ett alternativ är att sä-

kerhetskrav, principer, mönster och komponenter är helt integrerade i alla 

perspektiv i en arkitekturbeskrivning. Informationsklassning skulle ingå i 

informationsperspektivet, målen med informationssäkerheten skulle ingå i 

verksamhetsperspektivet och nätverkssäkerhet i det tekniska perspektivet. 

Problemet med detta alternativ är att det är svårt att se hur säkerheten är 

implementerad i sin helhet, det är svårt att få en förståelse för hur informat-

ionssäkerheten är implementerad. Ett andra alternativ är att integrera säker-

heten enbart i det tekniska perspektivet, där är det dock svårt att få med 

kopplingen till olika krav och förstå varför säkerheten är implementerad 

som den är. Det som uppnås är en mer samlad bild av hur säkerheten är im-

plementerad men informationssäkerhet handlar inte bara om teknik, därför 

blir beskrivningen ej komplett. Ett tredje alternativ är att ha ett eget säker-

hetsperspektiv. Det gör det lättare att se hur säkerheten är implementerad 

men riskerar att inte bli integrerad från början utan läggs på som ett lock i 

efterhand (Scholtz, 2008). 
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Figur 12: Olika typer av integrering. 

5.2 Exempel på säkerhetsarkitekturer 

Detta kapitel ger exempel på två arkitekturbeskrivningar som fokuserar på 

informationssäkerheten i ett system. 

5.2.1 SABSA 
Sheerwood Applied Business Security Architecture (SABSA) är en arkitek-

turbeskrivning med fokus på informationssäkerhet. Arkitekturen delas in i 

olika lager för att lättare fokusera på säkerheten, där varje lager represente-

rar olika vyer (se Figur 13) och detaljnivån ökar från lager till lager, uppi-

från och ner. Alla beslut som tas måste baseras på affärskrav och krav från 

riskanalyser. SABSA bygger på Zachman Framework och använder samma 

sex frågor som skall besvaras i varje lager för att beskriva informationssä-

kerhet i ett system, se avsnitt 4.4.1. De sex frågor som skall besvaras på 

varje detaljnivå är: 

 

 Vad är det som skall skyddas? 

 Varför skall det skyddas?  

 Hur skall det skyddas? Säkerhetsstrategier? 

 Vem/vilka är involverade? 

 Var skall säkerheten appliceras? 

 När skall säkerheten appliceras? (Sheerwood et al. 2005) 
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Figur 13: Lager och vyer i SABSA (modifierad bild, Sheerwood et al. 2005). 

 

The Business View 

Genom att besvara de sex frågorna i denna vy skapas kraven för det system 

som skall utvecklas. Kraven ökar förståelsen för systemet och det är en nöd-

vändighet för att kunna utveckla det. Om en arkitekt hoppar över detta steg 

och istället direkt börjar designa de tekniska delarna av systemet kommer 

troligtvis inte systemet uppfylla alla krav (Sheerwood et al. 2005). 

 

The Architect’s View 

Denna vy är en översikt över hur kraven skall säkerställas, vyn definierar 

principer och koncept som fungerar som en guide i resterande vyer (Sheer-

wood et al. 2005).  

 

The Designer’s View 

Denna vy använder principerna och koncepten som beskriver vilka policys 

och säkerhetsfunktioner systemet skall använda sig av samt hur de relaterar 

till varandra (Sheerwood et al. 2005). 

 

The Builder’s View 

Denna vy beskriver vilka tekniker som används för att upprätthålla policyn 

och vilka säkerhetsmekanismer som realiserar de valda säkerhetsfunktioner-

na (Sheerwood et al. 2005). 
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The Tradesman’s View 

Denna vy beskriver vilka komponenter, verktyg, hårdvara, mjukvara och 

standarder systemet använder sig av (Sheerwood et al. 2005). 

 

The Service Manager’s View 

Denna vy beskriver vad som behövs för att underhålla och övervaka syste-

met, detta krävs på alla lager och det är därför denna vy sträcker sig över de 

andra, se Figur 13 (Sheerwood et al. 2005).  

 

SABSA Matris 

Varje lager tillsammans med de sex olika frågorna bildar en 6x6-matris som 

representerar hela säkerhetsarkitekturen i form av 36 celler, se Figur 14. Om 

varje fråga är besvarad är det troligt att säkerhetsarkitekturen är komplett 

och tillförlitlig (Sheerwood et al. 2005). 

 

 
Figur 14: SABSA 6x6-matris (Sheerwood et al. 2005). 
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5.2.2 SOS Architecture 
Service Oriented Security Architecture (SOSA) är en arkitekturbeskrivning 

som fokuserar på informationssäkerhet i ett tjänsteorienterat system. SOSA 

tillhandahåller vyer som ett tillägg till större Enterprise Architectures. Kom-

binationen av SOSA:s vyer och relationer mellan dem är till för beslut och 

designförslag. Varje vy är unik och innehåller: 

 

 Komponenter – Vilka komponenter och objekt vyn beskriver 

 Begränsningar – Beskriver vilka begränsningar systemet har med 

avseende på affärer, politiska och tekniska begränsningar. 

 Riskmodeller – Illustrerar hot, tillgångar, sårbarheter och åtgär-

der. 

 Relationer – Relationer till andra vyer (Open Web Application 

Security Project (OWASP), 2012). 

 

De vyer som SOSA består av är: 

 

Identity View 

Identity View består av krav, där olika beskrivna komponenter eller funkt-

ioner uppfyller kraven. Exempel på funktioner i denna vy är autentisering, 

sessionskontroll, övervakning och loggning. Identity view har relationer till 

alla andra vyer i SOSA då den innehåller information om komponenter och 

funktioner som ingår i de andra vyerna (OWASP, 2012). 

 

Service View 

Service View tillhandahåller ett gränssnitt, en beskrivning av hur systemet 

är uppbyggt och fokuserar på risker och hot mot systemet samtidigt som den 

beskriver hur säkerhetsaspekterna uppfylls med hjälp av säkerhetsfunktioner 

(OWASP, 2012). 

 

Message View 

Hanterar tjänstens informationsflöde, exempelvis kryptering av information 

och digitala signaturer (OWASP, 2012).  

 

Deployment Environment View 

Deployment Environment View beskriver funktioner som tillhandahåller 

förebyggande och detekterande funktioner, exempelvis intrångsskydd, in-

trångsdetektering och validering av indata. Vyn beskriver även fysiska 

skydd som till exempel vakter och lås på dörrar (OWASP, 2012). 
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Transaction Use Case Life Cycle View 

Denna vy beskriver processer med hjälp av användningsfall (use case) och 

felanvändningsfall (misuse case) så att intressenter och utvecklare förstår 

hur tjänsten fungerar (Peterson, 2005). Användningsfall och felanvänd-

ningsfall innebär att modulera olika processer, exempelvis de olika proces-

serna för behörighetskontrollen, se Figur 15 för ett exempel. En användare 

måste autentisera sig vid inloggning, där kan en angripare göra en uttöm-

mande attack (brute force). För att motverka en uttömmande attack kan ex-

empelvis lösenordet ha en minsta längd och innehålla specialtecken 

(OWASP, 2012).  

 

 
Figur 15: Exempel på ett användningsfall och felanvändningsfall (modifierad bild, 

OWASP, 2012). 
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6 Empiri 

I det här kapitlet beskrivs en empiri kring hur säkerhetsfunktionerna kan 

beskrivas. Empirin är framtagen genom en gruppdiskussion, prototypfram-

tagning och tester av prototyperna. 

6.1 Gruppdiskussion 

Här följer en sammanfattning från en gruppdiskussion om arkitekturbe-

skrivningar och hur olika vyer kan se ut. Gruppdiskussionen genomfördes 

med tre Combitech-anställda med olika erfarenheter kring arkitekturbe-

skrivningar och informationssäkerhet.  

6.1.1 Allmänt om arkitekturbeskrivningar 
En Enterprise Architecture kan generellt delas in i tre perspektiv, se Tabell 

2. Den del av ett system som är verksamhetsrelaterat läggs in i Verksam-

hetsboxen och i System & Resurser läggs hela IT-infrastrukturen med de 

komponenter systemet innehåller för att skapa den tekniska realiseringen 

och så vidare. 

 

Mål & Visioner 

Verksamhet 

System & Resurser 

Tabell 2: Förenklad modell av en arkitekturbeskrivning (Gruppdiskussion, 2012). 

 

Nivåerna på vyerna kan vara både logiska och fysiska, den logiska nivån 

kan beskrivas oberoende av den fysiska nivån. På den logiska nivån kan 

applikationer och funktioner beskrivas, och på den fysiska nivån beskrivs 

vad som använts för att realisera systemet, exempelvis att .NET eller JAVA 

har använts.  

 

Ett exempel på den logiska nivån kan vara att systemet skall ha kryptering, 

medan på den fysiska nivån ges en beskrivning som visar om det är ett 

mjukvaru- eller hårdvarukrypto och vad det är för typ av information som 

skall skyddas. 

6.1.2 Vyer 
Vyer är till för att det skall vara lättare att navigera och det är tillåtet att 

skapa egna vyer. Genom egna vyer kan kombinationer som talar om att 

olika delar relaterar till varandra skapas. Vid beskrivning av enbart säker-

hetsrelaterade delar kan olika vyer skapas som då visualiserar säkerheten. 

 

”Vyer i en arkitekturbeskrivning är som en skrivbordshurts, du drar ut en 

låda, där har man verksamheten och i den här lådan finns tekniska beskriv-

ningen av mitt system och så vidare” – Gruppdiskussion, 2012 
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Det amerikanska försvaret använder sig av integrerade vyer, det är en be-

skrivning av en helhet. En integrerad vy kan exempelvis innehålla en be-

skrivning, krav, användningsfall och ett aktivitetsdiagram. Om en funktion 

inte kan beskrivas med till exempel ett aktivitetsdiagram används inte den 

beskrivningsmetoden, det kan beskrivas på ett annat sätt eller uteslutas helt 

ur vyn. 

 

En detaljerad vy innebär oftast att helheten försvinner och att ha ett fördefi-

nierat innehåll i vyerna behöver inte öka förståelsen. Innehållet i vyerna 

skall istället bero på vad det är som skall kommuniceras till olika intressen-

ter vid olika tillfällen. Det bästa sättet att förklara någonting är att använda 

bilder tillsammans med en text. 

 

”Text med bilder är överlägset bäst för att förklara någonting”  

– Gruppdiskussion, 2012 

 

Det optimala sättet att beskriva säkerhetsfunktioner på en konceptuell nivå 

är att använda integrerade vyer och att utforma vyerna så de passar in på 

intressenternas krav istället för att passa in i exempelvis SABSA eller MO-

DAF. 

6.1.3 Krav och Spårbarhet 
Generellt i arkitekturbeskrivningar saknas stöd för krav och det är där arki-

tekturbeskrivningarna brister, vilket gör att spårbarheten minskar. De krav 

som finns är utspridda och förekommer på olika ställen i arkitekturbeskriv-

ningen, det blir en samlad kravmassa.  

 

Ett förslag till att ökad spårbarhet är att skapa en ”requirement view” där 

kraven är uppställda, och i andra vyer härleda till denna vy och vilka krav 

den säkerställer. Det är tillåtet att skapa egna vyer vid behov. 

 

Kraven behöver inte stå med i varje vy, det beror på vad det är som skall 

kommuniceras. Det skall dock finnas en koppling till varför systemet är 

uppbyggt som det är och att kraven är säkerställda (Gruppdiskussion, 2012). 
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6.2 Prototypframtagning 

Tre olika sorters prototyper togs fram; separerade vyer, integrerade vyer 

och integrerade vyer med en separat kravmassa. Dessa tre valdes eftersom 

det enligt de arkitekturbeskrivningarna i kapitel 4-5 skall vara en vy för 

varje typ av innehåll och enligt gruppdiskussionen kan det beskrivas i inte-

grerade vyer samt att det kan finnas en separat kravmassa. Dessa prototyper 

testas sedan av utvalda personer som på något sätt arbetar med säkerhetsar-

kitekturer och säkerhetsgranskningar av system. Det som testas är inte bara 

utformningen av prototyperna, utan även innehållet. Den typ av information 

som prototyperna innehåller i största möjliga mån är krav, en beskrivning, 

ett användningsfall och ett aktivitetsdiagram. För några säkerhetsfunktioner 

var det inte möjligt att göra ett användningsfall eller aktivitetsdiagram, där 

valdes istället en förklarande bild. Se bilaga 1-6 för prototyper, prototyperna 

är integrerade vyer. För separerade vyer kan varje del i prototyperna ses som 

en separat vy. 

 

Prototyperna innehåller krav för att uppnå spårbarheten mellan krav och 

implementation. Av samma anledning finns en förklarande bild eller mot-

svarande användningsfall. En beskrivning av säkerhetsfunktionen återfinns i 

syfte att underlätta för intressenter förståelsen för hur dessa fungerar samt 

hur de används. Enligt avsnitt 4.3 skall varje vy innehålla en initierare vilket 

motsvarar de grå rutorna i prototyperna. 

 

Då teorin inte beskriver utseende och innehåll på vyerna har prototyperna 

tagits fram utifrån resultatet av gruppdiskussionen. Resultatet från gruppdis-

kussionen säger att innehållet på vyerna ej skall vara fördefinierade, utan att 

innehållet bör bero på vilken intressenten är. Innehållet i prototyperna är 

således enbart exempel och är framtagna i syfte att kunna förklara säkerhets-

funktionerna på enklaste sätt så att intressenterna kan förstå. Enligt grupp-

diskussionen möjliggörs detta bäst med hjälp av text och bilder. Kraven på 

säkerhetsfunktionerna är fiktiva i syfte att inte röja kraven för riktiga sy-

stem.  
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6.2.1 Separerade vyer 
Separerade vyer innebär att säkerhetsfunktionen är uppdelad i separata vyer, 

där kraven är en vy, beskrivningen en vy och så vidare, se Figur 16. Denna 

uppdelning gör det lätt att beskriva olika delar av funktionen samt att sortera 

vyerna enligt exempelvis SABSA:s matris. Fördelen med denna uppdelning 

är att kunna placera de olika delarna av säkerhetsfunktionen på olika ställen, 

där exempelvis alla krav läggs i kravboxen och så vidare. Nackdelen är 

översikten, vid separerade vyer krävs det att intressenten vet vad den letar 

efter och det blir då svårare att skapa en överblick. 

 

 
Figur 16: Separerade vyer. 

6.2.2 Integrerade vyer 
Integrerade vyer innebär att det finns en vy som innehåller alla olika delar 

av säkerhetsfunktionen, se Figur 17. Den integrerade vyn gör det enklare att 

få en överblick över funktionen, den blir mer förståelig och spårbarheten 

blir enklare. Nackdelen med integrerade vyer är att det blir svårare att ex-

empelvis få en samlad kravmassa, eller enbart ha beskrivningar på de olika 

säkerhetsfunktionerna då allt finns samlat i ett dokument. Det finns lösning-

ar på detta problem då varje typ av innehåll taggas i ett verktyg, där sedan 

frågor kan ställas till verktyget som då genererar de innehåll intressenten 

frågar efter. 
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Figur 17: Integrerade vyer. 

6.2.3 Integrerade vyer med separat kravmassa 
Integrerade vyer med en separat kravmassa fungerar på samma sätt som i 

avsnitt 6.2.2, skillnaden är att kraven för varje säkerhetsfunktion är utflyttad 

till en egen vy, se Figur 18. En separat kravmassa kan öka spårbarheten yt-

terligare mellan vyn och kraven på säkerhetsfunktionen. 

 

 
Figur 18: Integrerade vyer med separat kravmassa. 
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6.3 Intervjuer och tester 

För att testa prototyperna och få återkoppling på innehållet har intervjuer 

utförts. Intervjupersonerna är informationssäkerhetskonsulter på Combitech. 

Intervjuperson 1 arbetar som säkerhetsarkitekt och har drygt fem års erfa-

renhet om säkerhetsarkitekturer. Intervjuperson 2 har arbetat med integre-

ring av informationssäkerhet i arkitekturbeskrivningar under ett par år. In-

tervjuperson 3 arbetar som säkerhetsgranskare av både nya och befintliga 

system, har över 30 års erfarenhet av informationssäkerhet. Intervjuerna 

initierades genom att presentera syftet till examensarbetet och sedan ställdes 

frågor på vad de olika vyerna bör innehålla. Efter frågorna presenterades de 

prototyper som tagits fram och intervjupersonerna fick tänka högt om vad 

de tyckte och hur de uppfattade prototyperna. I slutet av intervjuerna disku-

terades eventuella förbättringar av prototyperna, vad som borde läggas till 

eller eventuellt vad som borde tas bort. I avsnitt 6.3.1-6.3.3 presenteras en 

sammanfattning av vad som kom fram under intervjuerna. 

6.3.1 Intervju 1 
Intervjuperson 1 (IP1) anser att integrerade vyer är det bästa sättet att besk-

riva säkerhetsfunktionerna på men var osäker angående om det skulle vara 

en separat vy för kraven eller om kraven skulle ingå. Det berodde helt på 

vilken intressent vyn var skapad för. För att förklara hur en säkerhetsfunkt-

ion är implementerad kan verksamhetskraven ingå i den integrerade vyn, 

medan de kraven av mer teknisk karaktär kan ingå i en separat vy för att 

enklare uppnå spårbarhet.  

 

Det IP1 vill kunna genomföra med hjälp av vyerna är att visa hur systemet 

skall utvecklas i ett tidigt skede, på en konceptuell nivå. Detta för att und-

vika missförstånd mellan beställaren och utvecklaren. Kort sagt vill IP1 

kunna förklara hur säkerhetsfunktionerna är implementerade utan att gå ner 

i för mycket detalj. 

 

Innehållet i vyerna beror helt på vilken intressenten av systemet är, det vik-

tigaste innehållet är det som är väsentligt för intressenten. Om nivån på be-

skrivningen är för detaljerad finns risken att utvecklaren styrs och lösning-

arna blir okreativa. Om nivån istället är för låg ökar risken för missförstånd. 

 

Prototyperna som visats för IP1 tycker han är bra, men han saknar en över-

sikt över systemet och vill veta varför dessa säkerhetsfunktioner ingår. Om 

dessa vyer exempelvis skall skickas till Militära underrättelse- och säker-

hetstjänsten (MUST) måste en helhetsbeskrivning av systemet följa med. 

MUST är väldigt noga med spårbarheten och varje beslut måste gå att refe-

rera till. 

 

De förklarande bilderna som finns på prototyperna tycker han är bra, men 

saknar en förklarande text till bilden. Så länge inte bilder/figurer följer en 

viss standard kan en arkitekt inte vara säker på att intressenterna förstår, 

därför krävs även en förklarande text. Bilden och texten skall komplettera 
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varandra och inte förklara exakt samma saker. IP1 är inne på att ha ett stan-

dardiserat sätt att rita bilderna, exempelvis UML, men är inte helt säker på 

vilket sätt som är bäst. 

 

Aktivitetsdiagrammet för behörighetskontrollen (se bilaga 1) är ett bra sätt 

att beskriva detaljer men IP1 anser att den har för hög detaljnivå och det 

ökar risken för missförstånd då det är omöjligt att få med alla fall i ett sådant 

diagram (Intervjuperson 1, 2012). 

6.3.2 Intervju 2 
Intervjuperson 2 (IP2) tycker att integrerade vyer är rätt väg att gå, då vyer-

na skall vara generella. IP2:s erfarenhet säger att det är svårt att integrera 

säkerhet i Enterprise Architectures. Genom att skapa generella integrerade 

vyer kan varje innehåll taggas i ett verktyg, då kan det enkelt skapas frågor 

till verktyget och det kan generera rapportstubbar som är riktade till rätt 

intressent. Rapportstubbar är ett dokument som består av delar ur andra do-

kument. 

 

Att definiera vyer i förhand är inte möjligt i varje enskilt fall, varje vy måste 

tas fram beroende på vilka krav som finns på säkerhetsfunktionen. Spårbar-

het mellan krav och implementation är den viktigaste aspekten vid utveckl-

ingen av ett system. IP2 tycker att innehållet i en vy skall vara krav och en 

självförklarande bild, likt de prototyper som tagits fram. IP2 vill ha en för-

klarande text till bilden. Genom den självförklarande bilden skall det gå att 

läsa ut kraven. Generellt vill IP2 att vyerna skall påvisa varför säkerhets-

funktionen finns och vad den uppfyller för behov och krav. 

 

En översiktsbild som ger svar på vad, varför och hur tycker IP2 är viktigt så 

att en förståelse för systemet skapas innan man går in på olika delar, IP2 

saknar en helhetsbild. Översiktsbilden bör innehålla en övergripande be-

skrivning av systemet, vilka vyer som finns, innehåll i vyerna samt avgräns-

ningar. 

 

Något standardiserat sätt likt UML tycker IP2 inte skall användas, enligt 

hans erfarenheter så förstår inte alla som kan tänkas vara intresserade av 

detta UML. 

 

Aktivitetsdiagrammet i prototypen för behörighetskontroll (se bilaga 1) 

tycker IP2 inte skall vara med, det är mer på en teknisk nivå (Intervjuperson 

2, 2012). 
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6.3.3 Intervju 3 
På frågan om vilken sorts vy som är bäst tycker Intervjuperson 3 (IP3) att 

det beror på vilken intressenten är. IP3 har jobbat som granskare av system i 

många år och tycker att spårbarhet är det viktigaste, han vill se att alla krav 

är omhändertagna. I och med att spårbarheten mellan krav och bild (an-

vändningsfall eller förklarande bild) är viktigt tycker IP3 att kraven skall 

vara lättformulerade och att det inte finns flera krav i samma mening/punkt.  

 

IP3 vill åtminstone se att en beskrivning, vilka krav det finns och någon 

form av bild skall ingå i vyerna, han vill kunna läsa och begripa så lätt som 

möjligt. Bilden skulle exempelvis kunna vara ett användarfall eller var olika 

funktioner är placerade i ett system. 

 

Vid visning av ett exempel på en prototyp tycker han att bilden saknar en 

beskrivning som förklarar hur bilden skall tolkas. 

 

IP3 tycker att UML skulle fungera för hans del, men att det inte är alla som 

kan det, i och med det är det inte lägligt att använda UML i detta fall. UML 

kan istället användas vid beskrivning av mer tekniska vyer anser IP3. 

 

Genom att titta på prototyperna får IP3 en förståelse för säkerhetsfunktion-

erna, men inte varför säkerhetsfunktionerna är implementerade. För att ex-

empelvis MUST skall godkänna implementationen av ett system krävs en 

översiktsbild som visar vad systemet är till för samt förklarar varför säker-

hetsfunktionerna är implementerade (Intervjuperson 3, 2012). 
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7 Analys och diskussion 

En brist med arkitekturbeskrivningarna, exempelvis Zachman Framework 

och SABSA är att de enbart visar var i modellen vyerna skall placeras, hur 

de relaterar till varandra och så vidare. Arkitekturbeskrivningarna beskriver 

inte vad vyerna skall innehålla och hur de skall utformas men enligt IEEE-

standarden 1471-2000 skall varje vy åtminstone innehålla: 

 

 En identifierare och en inledande beskrivning 

 En beskrivning om hur systemet är uppbyggt konstruerat med de 

språk, tekniker och modeller tillhörande ett perspektiv 

 Konfigurationsinformation 

 

De språk och tekniker som används för att skapa vyerna skall alltså stå i 

perspektivet, denna uppsats beskriver inga perspektiv men kortfattat skulle 

det då innebära att det står beskrivet i perspektivet att varje vy skall ha en 

beskrivning, ett användningsfall eller motsvarande förklarande bild samt en 

kravställning i form av en tabell. Konfigurationsinformationen som varje vy 

skall innehålla är till för de tekniskt detaljerade vyerna och inte för vyer på 

den konceptuella nivån. 

 

I SOSA används felanvändningsfall för att visa hur hot och risker motverkas 

genom olika implementationer och krav på en säkerhetsfunktion, se avsnitt 

5.2.2. Anledningen till att prototyperna inte innehåller något felanvänd-

ningsfall är att det skulle vara på en allt för teknisk nivå. För att motverka 

exempelvis en uttömmande attack krävs en säkerhetsmekanism för behörig-

hetskontrollen som till exempel låser inloggningen efter ett antal misslyck-

ade inloggningsförsök, vilket anses som ett tekniskt krav. Felanvändnings-

fall kan med fördel användas i de tekniskt detaljerade vyerna 

 

Enligt de arkitekturbeskrivningar som beskrivits i kapitel 4 och 5 skall sepa-

rerade vyer användas, där varje liten del i ett system beskrivs i en separat 

vy. Eftersom de vyer som skulle tas fram skulle vara generella var det enligt 

gruppdiskussionen passande att göra integrerade vyer, enligt intervjuerna 

var det även det bästa sättet att utforma vyerna på. Integrerade vyer under-

lättar att beskriva och förklara ett komplext system för olika intressenter så 

att intressenterna förstår hur systemet är uppbyggt eller hur systemet skall 

utvecklas. Integrerade vyer skapar inga problem vid modulering i verktyg, 

varje del i vyn ”taggas” som exempelvis krav. I och med det kan verktyget 

enkelt generera separerade vyer genom att en intressent ställer olika frågor, 

samtidigt håller verktygen även reda på relationer mellan de olika innehål-

len i vyerna. Dessa frågor gör att det även kan skapas en separat kravmassa 

som det enligt gruppdiskussionen var möjligt att skapa, samt att det enligt 

IP1 och IP2 kunde behövas beroende på vilken intressenten var. 

 

Enligt samtliga intervjupersoner saknas en överblick över systemet, det 

krävs för att få en förståelse om varför säkerhetsfunktionerna är implemen-

terade. Därför kan en översiktsvy med fördel skapas, översiktsvyn skall 

svara på frågor som vad, varför och hur systemet är uppbyggt samt vilka 
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vyer som finns med i beskrivningen. En liknande översiktsvy finns i MO-

DAF, se Figur 9. En annan gemensam synpunkt från testerna var att en bild-

text till den förklarande bilden eller användningsfallet var nödvändigt för att 

förstå den bättre. Bildtexten skall förklara hur kraven är uppfyllda med bil-

den som hjälp.  

 

IP1 ville ha ett standardiserat sätt, exempelvis UML, att modellera bilderna 

med. Ett standardiserat sätt gör det enkelt att återanvända bilderna samt att 

intressenterna inte behöver lära sig ett nytt språk för varje bild. Problemet 

var enligt IP2 och IP3 att alla intressenter, framför allt på den beslutsfat-

tande nivån som denna uppsats riktar sig mot oftast inte kan dessa tekniskt 

detaljerade språken. Bildtext till den förklarande bilden skulle istället vara 

ett bättre sätt att få intressenten att förstå bilden. 

 

Enligt gruppdiskussionen var ett aktivitetsdiagram ett bra sätt att förklara en 

säkerhetsfunktion. Samtliga tester visar att aktivitetsdiagrammet är för tek-

niskt samtidigt som det är lätt att missa alla aktiviteter och det ökar risken 

för missförstånd. 

 

Mina tester av prototyperna tillsammans med gruppdiskussionen kan sam-

manställas enligt Figur 19. Ett kryss betyder att antingen gruppdiskussionen 

eller intervjupersonerna vill ha det så, ett streck betyder att de är tveksamma 

och är beroende på vilken intressent beskrivningen avser. Finns det inget 

kryss vill de inte att det innehållet skall ingå i vyerna. 

 

 
Figur 19: Jämförelse mellan gruppdiskussion och tester. 
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Jämförelsen visar att prototyperna som är skapade skall kompletteras med 

en översiktsvy över systemet samt att en bildtext till den förklarande bilden 

bör läggas till. Angående en separat kravmassa så behöver ingen egen vy 

skapas för det utan det skapas med hjälp av frågor till ett verktyg. Figur 20 

visar hur slutgiltiga utformningen av vyerna skall se ut, där finns inte heller 

aktivitetsdiagrammet med som en beskrivningsmetod då samtliga intervju-

personer inte ansåg att det skulle vara med. Se bilaga 7-8 för mallar till de 

slutgiltiga vyerna och översiktsvyn. 

 

 
Figur 20: Slutgiltig utforming av vyerna. 

 

Gemensamt från mina intervjuer är att vyerna är tillräckligt beskrivande på 

en konceptuell nivå, att säga att systemet är tillräckligt säkert och att alla 

krav är uppfyllda går inte. För att veta att systemet är tillräckligt säkert 

måste även den tekniska nivån på beskrivningen finnas med, det underlättar 

spårbarheten mellan krav och implementation. För en del säkerhetsfunktion-

er och dess krav är det kanske inte möjligt att skapa ett användningsfall eller 

en förklarande bild, där beskrivs implementationen istället med hjälp av en 

text. 
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De olika arkitekturbeskrivningarna i kapitel 5 fokuserar på två olika funkt-

ioner, SABSA är en Enterprise Architecture som fokuserar på informations-

säkerhet medan SOSA är ett informationssäkerhetstillägg till en Enterprise 

Architecture, som är beskrivna i kapitel 4. Då uppsatsen handlar om säker-

hetsfunktioner, som är delar i ett helt system passar det bäst att placera vy-

erna enligt SABSA-matrisen. Matrisen består av flera rader och kolumner, 

där varje rad representerar olika nivåer på beskrivningen och kolumnerna 

representerar de sex olika frågorna som skall besvaras. Då SABSA beskri-

ver ett helt system eller organisation med både affärsmål till teknisk imple-

mentation är säkerhetsfunktionerna placerade på rad tre och kolumn tre, se 

Figur 14. Om säkerhetsfunktionerna ses som ett helt system kan varje del i 

de integrerade vyerna placeras ut i matrisen. Eftersom vyerna är skapade på 

en konceptuell och logisk nivå placeras de in på rad två och tre i matrisen. 

Den del av den integrerade vyn som beskriver säkerhetsfunktionen kan pla-

ceras på ”Vad-kolumnen” och användarfallet i ”Hur-kolumnen” alternativt 

”Vem-kolumnen”. Vid utveckling av de tekniskt detaljerade vyerna kan 

matrisen kompletteras. Enligt samtliga intervjupersoner var aktivitetsdia-

grammet för tekniskt detaljerat för att beskrivas på en konceptuell nivå men 

vid placering av de tekniskt detaljerade vyerna kan exempelvis aktivitetsdi-

agrammet placeras i ”När-kolumnen”, som beskriver när olika entiteter gör 

olika aktiviteter. De integrerade vyerna täcker istället in hela eller delvis 

hela rader i matrisen. Se Figur 21 för placering av innehållet från de integre-

rade vyerna. 

 

 
Figur 21: Placering i SABSA-matris 
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8 Avslutning 

Detta kapitel innehåller slutsatser som svarar på uppsatsens frågeställningar 

samt ger förslag på framtida forskning inom området. 

8.1 Slutsatser 

En arkitekturbeskrivning är en beskrivning av ett system. Ett system har 

oftast flera olika intressenter och kan vara komplexa, det är därför svårt 

för en person att förstå sig på och kunna förklara ett helt system på både 

en konceptuell och teknisk nivå. En arkitekturbeskrivning används för 

att underlätta beskrivningen av ett komplext system. Det finns flera olika 

modeller för arkitekturbeskrivningar som beskriver vilka vyer som skall 

finnas samt hur vyerna skall relatera till varandra.  

 

Denna uppsats beskriver en undersökning om hur säkerhetsfunktioner 

kan beskrivas på en konceptuell nivå, det vill säga en förståelsenivå för 

beslutsfattande intressenter, inte på en teknisk nivå. Undersökningen vi-

sar att det optimala sättet att beskriva säkerhetsfunktionerna på är att an-

vända integrerade vyer. Vad vyerna i största möjliga mån skall innehålla 

för att få en förståelse är en initierare, en beskrivning av säkerhetsfunkt-

ionen, vilka krav som finns på säkerhetsfunktionen, ett användningsfall 

eller motsvarande förklarande bild samt en bildtext, se bilaga 8 för en 

mall. I vissa fall är det inte möjligt att skapa ett användningsfall eller en 

förklarande bild, då används istället en förklarande text. 

 

För att få spårbarhet skall varje krav numreras för att sedan märkas i den 

förklarande bilden. På det sättet går det i princip att läsa ut kraven från 

bilden. I vissa fall kan en separat vy med krav skapas, det är beroende på 

vad intressenten vill se om den skall skapas eller ej. För att ytterligare 

skapa förståelse för säkerhetsfunktionerna och varför de är implemente-

rade i ett system skall en översiktsvy finnas att tillgå. Översiktsvyn skall 

svara på frågor som vad, varför och hur kring systemet. 

 

Hur vyerna skall placeras i en arkitekturbeskrivning beror på vilken nivå 

vyerna är, de kan beskrivas med hjälp av SABSA-matrisen där olika de-

lar i de integrerade vyerna placeras ut i matrisen. De integrerade vyerna 

som tagits fram under denna studie representerar hela eller delvis hela 

rader i matrisen, framför allt på den konceptuella nivån. 

 

Då studien har utförts genom en kvalitativ undersökning med intervjuer 

av konsulter enbart från Combitech kan resultatet vara vinklat mot hur 

Combitech vill att vyerna skall vara utformade.  

 

Bilaga 1-6 kan ses som exempel på integrerade vyer för säkerhetsfunkt-

ionerna medan bilaga 7-8 är mallar för en översiktsvy samt en integrerad 

vy för en säkerhetsfunktion. 
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8.2 Framtida forskning 

I denna uppsats har det tagits fram vyer på den konceptuella och logiska 

nivån av arkitekturbeskrivningar. Ett förslag på framtida forskning är att 

undersöka hur den fysiska (tekniska) nivån av säkerhetsfunktioner kan besk-

rivas med hjälp av vyer. Beskrivningen på den fysiska nivån hjälper exem-

pelvis utvecklare med utvecklingen av ett system, där beskrivningen speci-

ficerar vilka säkerhetsmekanismer som realiserar säkerhetsfunktionerna. 

Vyer på den fysiska nivån tillsammans med vyer på den konceptuella nivån 

skapar spårbarhet ända från idé till implementation. 

 

Ett annat förslag är att undersöka olika verktyg för arkitekturbeskrivningar, 

hur säkerhetsfunktioner moduleras i dessa samt att modulera dem. Ett in-

tressant område är att ta fram ”frågor” till verktyget för att generera olika 

vyer beroende på vilken fråga som ställts. För att skapa dessa frågor är det 

enklast om vyer på den fysiska nivån finns att tillgå. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 - Prototyp för behörighetskontroll 

 

Namn IV-Behörighetskontroll.doc 

Versionsnummer Version 1 

Relationer till andra vyer  

Författare Linus Flod, 2012-06-04 

 

Beskrivning 

Behörighetskontrollens uppgift är att identifiera och autentisera en använ-

dare och samtidigt styra åtkomsten till de delar av systemet användaren har 

behörighet till. Det är viktigt att varje konto på systemet är personunikt och 

inte används av någon annan.  

 

Rättigheterna en användare skall ha tilldelas med principen least privilege 

som innebär att rättigheterna inte skall vara högre än vad som krävs för att 

lösa uppgiften. Rättigheterna skall även vara rollfördelade, vilket innebär att 

en organisations olika roller får de rättigheter de behöver. Rollerna skall 

vara definierade efter arbetsuppgifter. 

 

Krav 

Krav ID Kravbeskrivning 

BK-1 En entitet skall alltid vara autentiserad 

BK-2 En autentiserad entitet har alltid rätt att läsa öppen information 

BK-3 För att läsa hemlig information krävs stark autentisering 

BK-4 Det skall ej vara möjligt att radera/modifiera hemlig 

information 

BK-5 För en administratör krävs det stark autentisering för att ändra 

användares rättigheter 
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Användningsfall/Förklarande bild 

 

 
 

 

 

Aktivitetsdiagram 
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Bilaga 2 - Prototyp för separation 

 

Namn IV-Separation.doc 

Versionsnummer Version 1 

Relationer till andra vyer  

Författare Linus Flod, 2012-06-04 

 

Beskrivning 

Separation innebär att dela upp infrastrukturen i zoner vars syfte är att all 

kommunikation mellan olika zoner skall vara kontrollerad och att ingen 

information lämnar en zon utan att en komponent granskat den. Kommuni-

kationen kan kontrolleras med hjälp av informationstrappor, datadioder och 

väggar. Informationstrappor är dubbelriktade och enbart definierade inform-

ationsmängder och informationstyper kan passera genom trappan. Datadio-

der ser till att kommunikationen är enkelriktad och att en lägre klassificerad 

zon inte når en högre klassificerad zon och vice versa. En vägg kan ytterli-

gare separera en zon genom mjukvarufunktioner eller filter som begränsar 

kommunikationen inom zonen, de zonerna kallas segment. 

 

Att dela in ett system i zoner med kontrollerade övergångar följer tre princi-

per för informationssäkerhet: 

 

 Skottindelning, indelning i zoner gör så att ett intrång i en zon inte 

får effekter i en annan. 

 Försvar på djupet, gör att en angripare måste ta sig förbi flera bar-

riärer för att nå den mest hemliga informationen. 

 Kontrollpunkt/flaskhals, vid åtkomst till information tvingas gå 

genom skyddsmekanismer så en angripare inte kan välja olika vägar 

som eventuellt kan ha mindre skydd. 

 

Utöver dessa egenskaper bidrar zonerna till att få en mer överskådlig blick 

av systemet och hur kommunikationen mellan olika delar fungerar.  

 

Krav 

Krav ID Kravbeskrivning 

SEP-1 En hemlig zon skall inte kunna skicka information till en 

öppen zon 

SEP-2 En öppen zon skall kunna skicka information till en stängd zon 

SEP-3 Enbart fördefinierade informationsklasser skall skickas mellan 

hemliga zoner 

SEP-4 Inom Informationszon B måste ytterligare regler finnas 
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Användningsfall/Förklarande bild 
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Bilaga 3 - Prototyp för intrångsdetektering 

 

Namn IV-Intrångsdetektering.doc 

Versionsnummer Version 1 

Relationer till andra vyer  

Författare Linus Flod, 2012-06-04 

 

Beskrivning 

Syftet med intrångsdetektering är att övervaka och bearbeta händelser som 

kan vara betydelsefulla för säkerheten inom ett system och som skulle få 

negativa följder. Det krävs att säkerhetsfunktionen kan samla in data som 

rör systemets aktiviteter och sårbarheter så att den kan analyseras och rap-

porteras. 

 

Det finns i huvudsak två olika metoder för intrångsdetektering; detektering 

av missbruk samt anomalistisk detektering. Detektering av missbruk bygger 

på analys av kända mönster eller signaturer som kan leda till negativa följ-

der. Anomalistisk detektering innebär att analysera avvikelser i systemet. 

 

Ett intrångsdetekteringssystem består förenklat av en loggningsmekanism 

som loggar säkerhetskritiska händelser, en detekteringsmekanism som 

granskar informationen i loggarna och en referensdatabas med uppgifter 

som behövs för detekteringen. Det kan även finnas en mekanism som larmar 

och/eller vidtar åtgärder vid intrång. Intrångsdetekteringssystemet stoppar 

eller påverkar inte trafiken på systemet utan det enda som uppnås är över-

vakning, detektering och larmgenerering. 

 
Krav 

Krav ID Kravbeskrivning 

ID-1 Alla in- och utflöden samt loggar skall kunna övervakas 

ID -2 Funktionen skall automatiskt finna avvikelser och/eller 

anomalier 

ID -3 Funktionen skall varna/larma vid avvikelser och/eller 

anomalier 

ID-4 Innehålla en godkänd policy/regelverk 
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Användningsfall/Förklarande bild 
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Bilaga 4 - Prototyp för intrångsskydd 

 

Namn IV-Intrångsskydd.doc 

Versionsnummer Version 1 

Relationer till andra 

vyer 

 

Författare Linus Flod, 2012-06-04 

 

Beskrivning 

Intrångsskydd kontrollerar åtkomsten till olika tjänster i ett system. Både 

ingående- och utgående flöden kontrolleras för att sedan tillåtas eller nekas. 

Det finns i huvudsak två sätt att kontrollera dessa flöden på, antingen genom 

ett filter eller via krypto. När flödena passerar filtret i den första lösningen 

kan filtret som är baserat på regler avgöra om informationen tillåts eller ne-

kas. Kryptoalternativet dekrypterar ingående flöde för att se om klartexten 

stämmer överens med det som skickats, och motsvarande för utgående 

flöde. Det går att använda båda lösningarna tillsammans. 

Krav 

Krav ID Kravbeskrivning 

IS-1 Det skall vara möjligt att definiera tillåtna/otillåtna in- och 

utflöden 

IS-2 Funktionen skall automatiskt blockera flöden vid varningar 

från intrångsdetekteringen 

IS-3 Funktionen skall begränsa informationen som ges som gensvar 

vid nekande av åtkomst till systemet 
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Bilaga 5 - Prototyp för säkerhetsloggning 

 

Namn IV-Säkerhetsloggning.doc 

Versionsnummer Version 1 

Relationer till andra vyer  

Författare Linus Flod, 2012-06-04 

 

Beskrivning 

Syftet med säkerhetsloggning är att logga alla händelser som är säkerhetsre-

levanta och säkerhetskritiska, detta för att det i efterhand skall vara möjligt 

att spåra händelser som lett till negativa följder, exempelvis intrångsförsök 

eller överbelastningsattacker. Loggen skall visa var, när, hur och av vem 

som gjort vad för att kunna knyta en individ till en viss händelse. Det kan 

också vara en trygghet för användare att kunna bevisa att användaren är 

oskyldig till en händelse.  

Krav 

Krav ID Kravbeskrivning 

SL-1 Tid, användarnamn och händelse skall antecknas vid varje 

loggning 

SL-2 Användares in- och utloggningar skall loggas 

SL-3 Informationsflödet genom routern skall loggas med IP-adresser 

SL-4 Filer som blir lästa, ändrade eller borttagna skall loggas 

SL-5 Relevanta händelser från applikationer skall loggas 

 

Användningsfall/Förklarande bild 
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Bilaga 6 - Prototyp för skydd mot skadlig kod 

 

Namn IV-Skydd mot skadlig kod.doc 

Versionsnummer Version 1 

Relationer till andra vyer  

Författare Linus Flod, 2012-06-04 

 

Beskrivning 

Syftet med denna säkerhetsfunktion är att skydda systemet mot exekverbar 

(körbar) programkod som kan leda till negativa följder genom ändringar på 

de filer och program som finns på systemet. Det vanligaste sättet att skydda 

sig mot exekverbar programkod är antivirusprogram. Ett annat alternativ är 

att bara tillåta vitlistad mjukvara, det vill säga mjukvara som är granskad 

och godkänd. Det senare alternativet ställer högre krav och mer arbete då 

mjukvaran måste granskas samtidigt som stort förtroende för granskaren 

krävs. 

Krav 

Krav ID Kravbeskrivning 

SSK-1 Det skall finnas möjlighet att skydda filer, e-post, skrivare och 

olika nätverksinterface (tredjeparts-stationer). 

SSK-2 Skyddet skall vara uppdaterat och det skall ske automatiskt 

SSK-3 Skyddet skall påverka användarna så lite som möjligt 

SSK-4 Skyddet skall automatiskt varna/larma vid misstänkt skadlig 

kod på systemet. 
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Bilaga 7 – Mall för Översiktsvy 

 

Namn AV-Översiktsvy.doc 

Versionsnummer Version 1 

Relationer till andra vyer  

Författare Linus Flod, 2012-07-13 

 

Beskrivning 

[Beskrivning av systemet] 

[Svara på frågor som vad, varför och hur systemet implementeras] 

[Vilka säkerhetsfunktioner är implementerade?] 

[Varför behövs säkerhetsfunktionerna?] 
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Bilaga 8 – Mall för Säkerhetsfunktion 

 

Namn IV-Säk.funk.doc 

Versionsnummer Version 1 

Relationer till andra vyer  

Författare Linus Flod, 2012-07-13 

 

Beskrivning 

[Beskrivning av säkerhetsfunktionen] 

Krav 

[Ett krav för varje punkt] 

 

Krav ID Kravbeskrivning 

??-1  

??-2  

??-3  

Användningsfall/Förklarande bild 

[Bild]  

[För varje krav som är ritat, markera med röd text] 

[Förklarande bildtext] 
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Bilaga 9 – Ordlista 

ADM  Architecture Development Method, en 

utvecklingsmetod i TOGAF 

Sid 17 

Användningsfall Aktiviteter modulerade efter hur en 

användare utför en process 

Sid 25 

Felanvändningsfall Aktiviteter som en attackerare kan utföra för 

att attackera systemet 

Sid 25 

Informations-

säkerhetsklass 

Informationen har olika säkerhetsstämplar Sid 11 

Integrerad vy Innehållet är samlat i en vy Sid 27 

Intressent Projektledare, utvecklare, användare med 

mera 

Sid 1 

Krav Ett krav på en säkerhetsfunktion som måste 

uppfyllas för att upprätthålla 

säkerhetsaspekterna. 

Sid 11 

Kravmassa En samling med krav Sid 27 

M3 MODAF Meta Model, en utvecklingsmetod 

I MODAF 

Sid 18 

MODAF Ministry of Defence Architecture 

Framework, exempel på en 

arkitekturbeskrivning 

Sid 18 

MUST Militär underättelse- och säkerhetstjänst, 

svensk myndighet 

Sid 31 

Riktighet Informationen skall ej ha förvanskats Sid 1 
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