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I syfte att öppna upp nya affärsmöjligheter för informationssäkerhetsföretaget Secure State AB, har detta
arbete bedrivits för att komplettera företagets nuvarande standard för informationssäkerhetsarbete med
ytterligare nätverkssäkerhet. 
Krav på slutresultatet var att dokumentet eller standarden skulle kunna komplettera ISO 27000, samt
vara kostnadseffektivt.
Efter en undersökning av den nämnda standarden konstaterades att enbart ISO 27000 i sig inte är ett
fullgott verktyg för nätverkssäkerhetsarbete, på grund av dess icke-tekniska inriktning och målgrupp.
Att komplettera ISO 27000 med av författaren utarbetade krav var inte heller att föredra, då syftet med
ett standardiserat arbetssätt därmed försvinner. Det är bättre och attraktivare för kunden att använda sig
av specifika tekniska standarder och rekommendationer.
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efter av de tre standarder/rekommendationer som undersöktes mot kravlistan. Därför bör också Secure
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Sammanfattning 

I syfte att öppna upp nya affärsmöjligheter för informationssäkerhetsföretaget 

Secure State AB, har detta arbete bedrivits för att komplettera företagets 

nuvarande standard för informationssäkerhetsarbete med ytterligare 

nätverkssäkerhet.  

Krav på slutresultatet var att dokumentet eller standarden skulle kunna 

komplettera ISO 27000, samt vara kostnadseffektivt. 

Efter en undersökning av den nämnda standarden konstaterades att enbart ISO 

27000 i sig inte är ett fullgott verktyg för nätverkssäkerhetsarbete, på grund av 

dess icke-tekniska inriktning och målgrupp. 

Att komplettera ISO 27000 med av författaren utarbetade krav var inte heller att 

föredra, då syftet med ett standardiserat arbetssätt därmed försvinner. Det är bättre 

och attraktivare för kunden att använda sig av specifika tekniska standarder och 

rekommendationer. 

Sökandet efter en kompletterande standard påbörjades däför enligt dessa kriterier 

 Kompatibilitet med ISO 27000 

 Teknisk inriktning 

 Kostnadseffektiv 

 Attraktiv att arbeta efter 

ISO 18028 uppfyller dessa krav mycket bra på samtliga punkter och är därmed 

bäst lämpad att arbeta efter av de tre standarder/rekommendationer som 

undersöktes mot kravlistan. Därför bör också Secure State välja att utföra 

nätverkssäkerhetsarbetet förankrat i ISO 18028 med följande förväntade resultat. 

 

Fig. 10, Förväntat resultat av komplettering till ISO 27000. 

Högst upp ser vi de allmäna informationssäkerhetspolicies samtliga anställda 

följer. Som nivå två finns ISO 27000, vilket är ledningens system för hur 

informationssäkerhetsarbetet övergripande ska hanteras. Längst ned ser vi den 

tekniska skyddsutrustningen som administreras av tekniker som följer lämpliga 

dokument. Denna rapport har identifierat ISO 18028 för säkerheten i nätverk, 

övriga återstår att vid behov identifiera för annan teknisk utrustning. 



 

 

Förord 

Jag vill tacka Secure State AB för att jag fick möjlighet att utför detta 

examensarbete med goda förutsättningar i form av seminariebesök och 

nyinvesteringar i standarder.  

Ett stort tack ska också riktas till examinator Di Yuan för hjälp med att förbättra 

arbetets kvalitet. 



 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ....................................................................................... 2 

FÖRORD ................................................................................................... 3 

INLEDNING ............................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................... 1 
1.1.1 Informationssäkerhet ................................................................................ 1 
1.1.2 Vad är en säkerhetsstandard? .................................................................. 2 
1.1.3 Företaget Secure State AB ....................................................................... 2 

1.2 Problemdefinition .......................................................................... 3 

1.3 Läsaren ......................................................................................... 3 

1.4 Metod och källor ............................................................................ 3 

1.5 Struktur ......................................................................................... 4 

2 Nätverkskommunikation och säkerhetstekniker ............................ 5 

2.1 OSI-modellen ................................................................................ 5 
2.1.1 Fysiska-lagret........................................................................................... 5 
2.1.2 Datalänk-lagret......................................................................................... 6 
2.1.3 Nätverks-lagret ......................................................................................... 6 
2.1.4 Transport-lagret ....................................................................................... 6 
2.1.5 Sessions-lagret ........................................................................................ 6 
2.1.6 Presentations-lagret ................................................................................. 6 
2.1.7 Applikations-lagret.................................................................................... 6 

2.2 Internet-modellen (TCP/IP-modellen)............................................ 7 
2.2.1 Fysiska-lagret........................................................................................... 7 
2.2.2 Datalänk-lagret......................................................................................... 7 
2.2.3 Internet-lagret (Nätverkslagret) ................................................................. 8 
2.2.4 Transport-lagret ....................................................................................... 8 
2.2.5 Applikations-lagret.................................................................................... 8 

2.3 Säkerhetsaspekter på lagren i TCP/IP modellen .......................... 9 
2.3.1 Fysiskalagret och Datalänklagret .............................................................. 9 
2.3.2 Nätverkslagret (Internet-lagret) ............................................................... 12 
2.3.3 Transport-lagret ..................................................................................... 14 
2.3.4 Applikations-lagret.................................................................................. 16 

2.4 Brandväggar ............................................................................... 20 
2.4.1 Typer av brandväggar ............................................................................ 20 
2.4.2 Exempelkonfiguration ............................................................................. 22 

2.5 Intrångsdetektering, IDS (Intrusion Detection System) ............... 23 
2.5.1 Detekteringsmetoder .............................................................................. 23 
2.5.2 Placeringen av en IDS............................................................................ 23 



 

 

3 Standarder som Secure State använder idag ............................... 24 

3.1 ISO 27000 serien (LIS) ............................................................... 24 
3.1.1 ISO-27001 ............................................................................................. 24 
3.1.2 ISO-27002 (ISO 17799) ......................................................................... 24 

3.2 KBM BITS ................................................................................... 25 
3.2.1 Kompatabilitet med ISO-27000 serien .................................................... 25 

4 Analys av nuvarande standarder ................................................... 26 

4.1 Genomgång av ISO 27000 ......................................................... 26 
4.1.1 Kapitel 10 - Styrning av kommunikation och drift ..................................... 26 
4.1.2 Kapitel 11 – Styrning av åtkomst ............................................................ 29 
4.1.3 Kapitel12 – Anskaffning, utveckling och underhåll av inf.system ............. 31 
4.1.4 Slutsatser efter genomgången av ISO 27000 ......................................... 32 

4.2 Val av mer lämplig standard ........................................................ 34 
4.2.1 ISO 15408 Common Criteria .................................................................. 35 
4.2.2 Hur väl uppfyller Common Criteria Secure State AB:s kravprofil?............ 35 
4.2.3 ITU-T X.800 och X.805 ........................................................................... 36 
4.2.4 Hur väl uppfyller X.805 Secure State AB:s kravprofil? ............................. 37 
4.2.5 ISO/IEC 18028 ....................................................................................... 38 
4.2.6 Hur väl uppfyller ISO 18028 Secure State AB:s kravprofil? ..................... 41 

5 Slutsats............................................................................................. 42 

5.1 Generell slutsats ......................................................................... 42 
5.1.1 Förväntat resultat av komplementstandarden till ISO 27000 ................... 43 

5.2 Förslag på framtida arbetsmetodik .............................................. 43 
5.2.1 Arbetsmetodik efter introduktionen av ISO 27003 ................................... 44 

6 Referenser ........................................................................................ 45 

6.1 Internetreferenser........................................................................ 46 

6.2 Referenser för figurer .................................................................. 46 

 



 

 

Figur och tabellförteckning 

Figur 1. OSI-modellen …………………………………………………………………….……6 

Figur 2. Jämförelse mellan OSI och TCP/IP modellen...…………………………….……8 

Figur 3. Specifikationsstruktur för IPSec…..………………………………………….…..14 

Figur 4. TCP Handshake………………………………………………………………….…..15 

Figur 5. En Reflector DDoS attack..……………………………………………………...…18 

Figur 6. Protokollstack för SSL………………………………………………………….…..19 

Figur 7. Exempelkonfiguration av brandväggssystem..…………………………….…..23  

Figur 8. Tolkning av ISO 27000 placering i organisationens säkerhetsarbete..........33  

Figur 9. Tabellformskoncepetet för säkerhetsarkitektur.………………………........…37 

Figur 10. Förväntat resultat av komplettering till ISO 27000........……………………..44 

 

 



 

 
1 

 

Inledning 

Detta första kapitel syftar till att introducera och reda ut begrepp som 

informationssäkerhet och säkerhetsstandarder. Beställaren och läsaren av 

examensarbetet presenteras och problemställningen defineras. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Informationssäkerhet 

Informationssäkerhet är förmågan att upprätthålla önskad sekretess 

(konfidentialitet), riktighet (autenticitet) och tillgänglighet (availability) avseende 

information och informationstillgångar. 

Kraven på informationssäkerhet inom organisationer har genomgått två stora 

förändringar de senaste decennierna. Tidigare bestod informationssäkerhet till 

största del av fysiska och organisatoriska åtgärder.[2]  

1.1.1.1 Fysisk säkerhet 

Med fysisk säkerhet menas till exempel att man använder sig av inbrotts- och 

brandsäkra lokaler eller skåp, för att undvika stöld och informationsförlust.  

1.1.1.2 Organisatorisk säkerhet 

Att sära på personer efter säkerhetsnivå inom en organisation, eller genomföra 

bakgrundskontroller på personer vid nyanställningar är i sin tur exempel på 

organisatorisk säkerhet. 

1.1.1.3 Datasäkerhet och Nätverkssäkerhet 

När datorerna gjorde sitt intåg i organisationerna uppstod så den första av de två 

stora förändringarna inom informationssäkerheten. Det behövdes automatiserade 

verktyg för att undvika virus och att obehöriga kunde läsa information.  

Den andra stora förändringen kom när datorerna blev anslutna i nätverk. 

Nätverkssäkerhet behövdes för att kunna skydda data från obehöriga under dess 

transmission i nätverket.[2] 

Trots att det inte finns en klar och tydlig gräns mellan datasäkerhet och 

nätverkssäkerhet används båda termerna för att dela upp informationssäkerheten i 

dessa områden. Eftersom syftet med detta arbete är ett ramverk för att granska 

nätverkssäkerhet som komplement till ISO-27000 serien, kommer fokus i den här 

rapporten att vara just aspekter på nätverkssäkerhet. Då Data- och 

Nätverkssäkerhet är så pass närliggande områden kommer dock oundvikligen 

rapporten innehålla bitar som kan falla även under datasäkerhetsområdet. 
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1.1.2 Vad är en säkerhetsstandard? 

Det finns ett behov av att arbeta på ett strukturerat och enhetligt sätt när det gäller 

att uppnå och upprätthålla önskvärd nivå för informationssäkerheten. En 

säkerhetsstandard är vad man kan kalla ett ramverk för hur arbetet med 

informationssäkerhetsfrågor bör bedrivas. För att enklare kunna veta att 

säkerheten sköts på ett professionellt tillvägagångsätt både inom det egna 

företaget och hos samarbetspartners, bör man bedriva sitt säkerhetsarbete efter en 

given standard. 

På seminariet ”Förutsättningar för rätt säkerhet”, den 29:e mars 2007 redogjorde 

Björn Undall, Revisionsdirektör på Riksrevisionen om säkerhetsproblem på tio 

statliga myndigheter. Det vanligaste felen enligt Björn Undall var att ledningen i 

myndigheterna hade dåligt engagemang och bristande kompetens, detta 

tillsammans med en otydlig och informell ansvarsfördelning resulterade i 

obefintlig rapportering och uppföljning av informationssäkerheten. 

Detta tillsammans med att organisationer fått en utökad hotbild säkerhetsmässigt 

när informationen blivit datoriserad, samt blivit allt mer lättillgänlig med 

kommunikationsnätverk som Internet skapar en situation där ett arbete efter en 

säkerhetsstandard är viktigt. 

Som nämndes i inledningen har ju naturligtvis även olika säkerhetsstandarder 

olika fokusområden, därigenom också varierande styrkor och svagheter. Generellt 

gäller dock att huvudsyftet med en säkerhetsstandard måste vara att vägleda till en 

relevant grad av säkerhet för värdet av den information som ska säkras. 

1.1.3 Företaget Secure State AB 

Secure State är ett konsultföretag hemmahörande i Norrköping Science Park. 

Företagets affärside är att hjälpa beslutsfattare att hantera 

informationssäkerhetsfrågor på ett strukturerat sätt. Detta har man under flera år 

utfört inom branscher med mycket höga säkerhetskrav, t.ex. försvarssektorn, 

bank- och finans samt hälso- och sjukvården. 

Idag arbetar Secure State till stor del med uppdrag efter säkerhetsstandarder som 

ISO 27000 serien, KBM:s BITS samt Försvarsmaktens rekommendationer och 

krav. 
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1.2 Problemdefinition 

För att öppna upp nya affärsmöjligheter för Secure State AB är syftet med 

examensarbetet att analysera de standarder som Secure State idag arbetar efter och 

undersöka deras lämplighet vad gäller nätverkssäkerhet. För att sedan komplettera 

dessa med ett dokument för vägledning av nätverkssäkerhetsarbete, alternativt 

finna en lämplig och accepterad standard för kostnadseffektiv utvärdering av 

nätverkssäkerhet. 

Dokumentet eller standarden bör ha en struktur liknande ISO 27002 och KBM:s 

BITS, vara lämplig att komplettera dessa med. Det finns flera fördelar med detta, 

eftersom upplägget med en teoretisk beskrivning och en form av checklista gör att 

utvärderingar och analyser blir kostnadseffektiva samt överskådliga och 

begripliga för kunden. 

1.3 Läsaren 

Rapporten vänder sig mot beställaren Secure State AB, därför har hänsyn tagits 

till beställarens förkunskaper och behov. En allmän datasäkerhetskunskap 

förutsätts samt kännedom om informationssäkerhetsstandarder och 

krypteringstekniker. Teoretiska förkunskaper inom 

kommunikationstekniksområdet, såsom skiktade referensmodeller och 

grundläggande säkerhetsaspekter fördelade på dessa förutsätts läsaren inte ha 

kunskap om. 

Fokus har legat på att göra rapporten så lättläst som möjligt för att den även ska 

kunna fungera som en orientering inom nätverkssäkerhetsområdet för Secure 

State AB. 

1.4 Metod och källor 

Inledningsvis bestod arbetet till stor del av att sätta sig in i och de standarder som 

tidigare nämnts. För att förstå hur dessa ser ut och hur pass utförliga de är, 

behövde författaren även en fördjupning inom nätverkssäkerhetsområdet. 

Inlärning har pågått kontinuerligt i primärt facklitteratur under hela arbetets gång. 

Ett seminarium inom informationssäkerhetsområdet besöktes den 29:e mars 2007, 

seminariet arrangerades av SIS – Swedish Standards Institute. Ledande 

myndigheter och informationssäkerhetsföretag inom området deltog, såsom 

Datainspektionen, Riksrevisionen, Krisberedskapsmyndigheten och Sun 

Microsystems. Syftet med seminariebesöket var att få en djupare inblick i hur 

organisationer bör arbeta efter ISO-27000, men även få en inblick i hur 

informationssäkerhetsbranchen ser ut. 

Avslutningsvis skapades denna rapport som med hänsyn till läsaren först redogör 

för teori inom området och resultat av granskningar av 

informationssäkerhetsstander. För att sedan presentera en slutsats över hur Secure 

State i fortsättningen bör bedriva informationssäkerhetsprojekt. 

Arbetet har till största del bedrivits självständigt av författaren. 
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1.5 Kapitelstruktur 

 Kapitel 1 Inledning 

Det första kapitlet syftar inledningsvis till att introducera och reda ut begrepp som 

informationssäkerhet och säkerhetsstandarder. Beställaren och läsaren av 

examensarbetet presenteras och problemställningen defineras. 

 Kapitel 2 Nätverkskommunikation och säkerhetstekniker 

Under det andra kapitlet ges en teoretisk grund för nätverkssäkerhetsområdet. 

Inledningsvis tas den klassiska OSI-modellen upp, för att sedan ersättas av 

TCP/IP-modellen. För att underlätta för läsaren har sedan hot och motåtgärder 

placerats ut efter samma lagerstruktur. 

 Kapitel 3 Standarder som Secure State använder idag 

Detta kapitel redogör för de säkerhetsstandarder som Secure State arbetar efter 

idag. 

 Kapitel 4 Analys av nuvarande standarder 

En granskning av ISO 27000 genomförs i syfte att undersöka i hur stor 

utrsträckning och med vilket tekniskt djup den behandlar nätverkssäkerhet. 

Avslutningsvis redogörs för slutsatser av resultatet. 

 Kapitel 5 Slutsats 

Kapitlet ger en generell slutsats för hela rapporten, samt ett förslag på hur 

informationssäkerhetsarbetet bör bedrivas i framtiden. 
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2 Nätverkskommunikation och säkerhetstekniker 

I detta kapitel beskrivs hur nätverksskommunikation och skyddsutrustning 

fungerar, samt grundläggande aspekter på nätverkssäkerhet. 

2.1 OSI-modellen 

För att enklare förstå någonting så abstrakt som datakommunikation behövs någon 

form av struktur att utgå ifrån. OSI (Open Systems Interconnected) – modellen 

togs fram på 1970-talet av ISO(Internation Organization for Standardization)[3], 

men har aldrig slagit igenom mer än som en referensmodell för att beskriva 

datorkommunikation. Istället är det idag TCP/IP-protokollstacken som kan anses 

vara standard på Internet, (se kap 2.2). OSI-modellen är dock fortfarande bland 

det bästa vi har för att beskriva ett kommunikations-systems uppbyggnad.[1] 

Modellen består av sju nivåer där varje lager enbart har kontakt med dess 

angränsande granne. Den information som varje lager skickar vidare kan sedan 

bara läsas av dess motsvarande lagernivå hos de andra parterna i 

kommunikationen. För att klara av detta lägger varje lager till så kallade headers 

som innehåller lagerspecifik information, utanpå den ursprungliga 

datamängden.[3] 

 

Fig.1, OSI-modellen 

2.1.1 Fysiska-lagret 

Till det fysiska lagret räknas det fysiska mediet och dess interface. Som exempel 

kan nämnas optisk fiber, kopparkabel eller radiovågor som alltså utgör 

transmissionsmediet i nätverket. [3] 
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2.1.2 Datalänk-lagret 

Datalänklagrets uppgift är att flytta data över det fysiska lagret i form av bitström 

innehållandes ettor och nollor över en länk mellan två noder. Även Multiple 

Acess Control utförs här, så att mer än en förbindelse kan ske samtidigt. 

Ännu en funktion i datalänklagret är felrättande koder för att kontrollera att 

bitströmmen stämmer, vilket dock även behövs högre upp i modellen. [1] 

2.1.3 Nätverks-lagret 

Nätverkslagret ser till att informationen kan överföras genom hela nätverket och 

alltså inte enbart över en länk mellan två noder, vilket är den uppgift datalänk-

lagret utför. [3][1] 

2.1.4 Transport-lagret 

Transportlagret ger möjlighet att utbyta data mellan slutanvändarnas system. Det 

kan se till att data levereras felfritt, i rätt ordning och utan förluster eller dubletter. 

Transportlagret kan också ha funktioner för att optimera vissa nätverkstjänster och 

erbjuda QoS (Quality of Service). [1] 

2.1.5 Sessions-lagret 

Sessionslagret är ett ganska abstrakt begrepp, som inte heller finns med i TCP/IP 

protokollstacken. Uppgiften för lagret i OSI-modellen är att fungera ovanpå 

transportlagret genom att erbjuda ytterligare möjligheter för upprättande av en 

session, det är inte för inte som man har valt att utelämna sessionslagret i TCP 

protokollstacken då uppgiften ofta kan lösas av andra lager. [3][1] 

2.1.6 Presentations-lagret 

Tanken med detta lager är att det ska se till att data presenteras på rätt form, det 

kan till exempel vara kryptering, komprimering och konvertering av data som 

utförs här. Inte heller det här lagret benämns som ett eget i TCP modellen. [3][1] 

2.1.7 Applikations-lagret 

Applikationslagret möjliggör för applikationsprogram att få åtkomst till OSI-

modellen. Även generella program för filöverföring, email och terminalåtkomst 

anses tillhöra det här lagret. [1] 
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2.2 Internet-modellen (TCP/IP-modellen) 

Som tidigare nämndes tillämpas idag inte OSI-modellen som något mer än just en 

referensmodell för att beskriva kommunikationsteknik. Idag är det istället TCP/IP-

arkitekturen som är dominerande inom datorkommunikation. 

TCP/IP-arkitekturen består av en stor samling protokoll som har blivit utnämnda 

till Internet standarder av IAB (Internet Architecture Board), med rötter ända 

tillbaks till ARPANET.[4] Alla dessa tekniker och protokoll är sedan indelade på 

fem stycken lager till skillnad från OSI-modellens sju. [3][4] 

 

 

Fig. 2, Jämförelse mellan OSI och TCP/IP modellen 

2.2.1 Fysiska-lagret 

Det fysiska lagret i TCP/IP-modellen kan i stort sett liknas vid dess motsvarighet i 

OSI-modellen då det utför ungefär samma uppgifter. Till det fysiska lagret räknas 

alltså det fysiska mediet och dess interface. Vanliga fysiska medium inom TCP/IP 

modellen är TP (Twisted Pair), optisk fiberkabel och radiolänk i form av 802.11. 

[4]  

2.2.2 Datalänk-lagret 

Datalänklagret hanterar överföringen av bitströmmen mellan två noder i nätverket. De 

vanligaste datalänkprotokollen för lokala nät är Ethernet för trådbundna nät och 

802.11 serien för WLAN. [4] 
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2.2.3 Internet-lagret (Nätverkslagret) 

För att skapa en logisk adressering så att paket kan förmedlas över hela nätverket 

använder man i TCP/IP-modellen IP-protokollet. Varje nod i nätverket har minst 

en IP-adress som routers använder sig av för att vidareförmedla paket. Detta är 

alltså det högsta lager som används i själva nätverket och de lager som befinner 

sig över nätverkslagret i hierarkin används nästan uteslutande enbart på de 

kommunicerande datorerna. [4][3] 

2.2.4 Transport-lagret 

På Internet används idag i huvudsak två transportprotokoll, TCP (Transmission 

Control Protocol) och UDP (User Datagram Protocol). TCP är ett så kallat 

pålitligt transportprotokoll, det ser till att data levereras felfritt till slutanvändarna, 

i rätt ordning och utan förluster eller dubbletter samt har även en mängd andra 

funktioner. UDP är ett komplement och nästan motsatsen till TCP, eftersom det 

istället för pålitlig transport har konfigurerats med hastigheten som största 

prioritet. Till följd av detta finns det heller inga garantier för att paketen verkligen 

kommer fram. [4] 

2.2.5 Applikations-lagret 

Generella program som skapats ovanpå TCP för specifika syften och allmänt 

uppfattas som standard inom områden som t.ex. filöverföring, email och 

terminalåtkomst anses tillhöra applikationslagret. Som exempel kan nämnas 

HTTP (Hyper Text Transport Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) och Telnet (TELetype NETwork). [4]
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2.3 Säkerhetsaspekter på lagren i TCP/IP modellen 

Internet som det ser ut idag skapades tyvärr inte med säkerhetstänkandet som 

högsta prioritet, samtidigt som utvecklingen gått framåt inom skydd dyker 

kontinuerligt nya säkerhetsproblem upp. Fullständig säkerhet kan därför inte 

heller uppnås med de tekniker vi känner till idag, eftersom de även måste kunna 

hantera hoten som kommer imorgon. Det man kan göra är helt enkelt att försöka 

skydda sig så gott det är möjligt och med hänsyn till informationens värde lägga 

lämplig energi på att skydda sig. 

Under det här avsnittet har jag gjort mitt bästa för att placera in olika typer av hot 

och skyddsåtgärder enligt den tidigare nämnda TCP/IP modellen. De flesta 

attacker och skyddsåtgärder verkar på flera lager, vilket kan göra det svårt att 

kategorisera efter lager. Motiveringen till att jag trots detta kategoriserat efter 

lager är att det blir enklare för den tänkta läsaren att skaffa förståelse för hur allt 

hänger ihop. 

2.3.1 Fysiskalagret och Datalänklagret 

Kopparkabel, optiska fiberkablar och radiovågor är i dag de klart vanligaste 

teknikerna för att överföra information. Dessa tre tekniker fungerar på olika sätt 

och har därför också helt olika säkerhetsegenskaper. Även på datalänklagret har 

teknikerna olika säkerhetsegenskaper, då det har i uppgift att anpassa signalen till 

mediet. 

2.3.1.1 Hot 

2.3.1.1.1 Avlyssning av länk 

En positiv egenskap ur säkerhetssynpunkt med TP (Twisted Pair) -kabelbyggda 

nätverk är att man har bättre möjlighet att fysiskt separera användargrupper från 

varandra, genom att man t.ex. drar en separat kabel från användaren till en switch 

där enbart andra med samma behörighet som användaren finns uppkopplade.  

Kopparkabel är dock inte avlyssningssäkert, man kan till exempel koppla in 

avlyssningsutrustning fysiskt direkt på kabeln. På grund av att en kopparkabel 

som leder ström även fungerar som en antenn och strålar ut radiovågor är det även 

möjligt att avlyssna en kabel på avstånd med rätt utrustning. [1]   

Optisk fiberkabel består dock av ljusledande fibrer och därför uppstår inte den 

radiostrålande effekten som är ett problem med kopparkabel. Tekniken är ändå 

möjlig att avlyssna om man skalar av och böjer kabeln så att en del av ljuset i 

kabeln läcker ut i tangentriktningen.[1] 

När det gäller trådlösa nätverk är säkerhetsproblemen dock många på grund av att 

informationen sprids i princip helt okontrollerat som radiovågor. Bland de 

faktorer som begränsar räckvidden i ett trådlöst nät finns utsändningseffekten och 

mottagarens känslighet. Man kan alltså inte dra några säkra slutsatser för var 

gränsen att avlyssna nätverket går då en antenn med stor förstärkning kan 

användas av obehöriga för att uppfatta nätverkstrafiken även där signalstyrkan 

inte är tillräcklig för användarnas nätverkskort.[5]  
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2.3.1.1.2 ARP-Spoofing 

ARP (Adress Resolution Protocol) associerar hårdvaruadresser på datalänklagret med 

IP adresser, som hör hemma i nätverkslagret med hjälp av en ARP tabell. Saknar nod 

A information om hårdvaruadressen till en IP-adress för nod B, broadcastas en ARP 

request (”Vem har detta IP-nummer?”) och enbart den nod som verkligen har den 

aktuella IP-adressen ska då svara på anropet. Svarar istället en annan nod (C) kommer 

den att bli mottagare till allt som nod A tror att den skickar till B. [6][1] 

2.3.1.1.3 ARP-flooding 

Till skillnad från en hubb kan en switch vidareförmedla paket direkt mot närmaste 

steg till dess tänkta mottagare. Denna funktion går att sätta ur spel genom att en 

switch utsätts för stora mängder paket där alla har olika MAC adress. Följden av 

detta blir att den begränsade buffert som finns i switchens minne inte räcker till 

för att undersöka vem som bör få ett specifikt paket och att switchen därigenom 

övergår till att fungera som en hubb och skickar ut all data på samtliga portar. 

Trafiken kan då enkelt avlyssnas med ett nätövervakningsprogram. [6] 

2.3.1.2 Motåtgärder 

2.3.1.2.1 Motåtgärd ARP-spoofing 

Ifall det är möjligt att använda statiska ARP-tabeller bör man också sträva efter att 

implementera det. Ett antal program ger också möjlighet att övervaka ARP 

trafiken i nätverket. [6] 

2.3.1.2.2 Motåtgärd ARP-flooding 

Modernare switchar innehåller oftast möjlighet att hårdkoda MAC adresser mot 

specifika portar. Det går också att ange hur många MAC adresser som är tillåtna 

på varje port innan någon form av åtgärd ska vidtas. [6] 

2.3.1.2.3 Länkkryptering 

Länkkryptering innebär att varje länk i kommunikationskedjan i båda ändar har 

kryptering för att säkra all trafik som passerar länken. Detta ger en förhöjd 

säkerhet, som i sin tur är beroende av hur pass bra krypteringstekniken är.  

En svaghet är att varje nod måste omvandla den krypterade informationen till 

klartext för att kunna skicka vidare paket, därför kommer alltid okrypterad 

information finnas i nodens internminne. Lösningen blir att kombinera 

länkkryptering med End-to-end kryptering av paketets data, (ej headers). I nodens 

internminne kommer då den känsliga informationen fortfarande vara krypterad 

och inte gå att avlyssna.[7] 
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2.3.1.3 Motåtgärder för avlyssning i WLAN (802.11) 

2.3.1.3.1 Radiolänkkryptering med WPA 

För att göra så att WLAN ansågs lika säkert som trådbundna och okrypterade 

nätverk togs en krypteringsmetod vid namn Wired Equivalent Privacy fram av 

802.11 gruppen. WEP krypterar på datalänklagret så att data på lager över 

datalänklagret blir krypterad, men MAC-adresser överförs i klartext. Nackdelen 

med WEP är att det inte på långa vägar är säkert och snabbt blev knäckt när det 

introducerades. Med statistisk information och kunskap om hur nätverkspaket och 

krypteringen är uppbyggd kan man passivt avlyssna WEP trafiken, för att sedan 

knäcka krypteringen på någon minut.[8] 

För att förbättra säkerheten med WEP togs WPA (Wi-Fi Protected Access) fram, 

tekniken bygger i grunden på samma sorts teknik som WEP. Några förbättringar 

är att kryptonyckeln kontinuerligt byts ut med tiden samtidigt som nyckellängden 

blivit större. Med WPA2 togs ytterligare steg mot förbättrad säkerhet i form av en 

ny krypteringsalgoritm. 

2.3.1.3.2 Virtuella LAN (VLAN) 

Vill man ha liknande möjligheter som med trådbundna nät att skapa 

nätverkstopologier kan man skapa virtuella LAN inom sitt trådlösa nätverk. 

Fördelen blir att olika verksamhetsområden av varierande säkerhetsgrad inom en 

organisation kan använda samma accesspunkt utan att äventyra 

informationssäkerheten.[9] 
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2.3.2 Nätverkslagret (Internet-lagret) 

I TCP/IP-modellens nätverkslager används IP-protokollet (idag oftast IPv4) för att 

det ska vara möjligt att adressera och vidareförmedla paket. Sårbarheten på 

nätverkslagret härstammar därmed i hur IP-protokollet fungerar, svagheter i 

protokollet kan utnyttjas så att t.ex. adresseringen sätts ur spel och en angripare 

kan bestämma vart paket ska skickas. 

2.3.2.1 Hot 

2.3.2.1.1 IP Spoofing 

IP-protokollet används som sagt för att sköta adresseringen i nätverk, genom att 

klienter tilldelas unika IP-nummer. Tyvärr är det dock tekniskt möjligt att ändra 

uppgiften om avsändarens IP-adress i de paket man skickar ut i nätverket. Detta 

kallas för IP-Spoofing och möjliggör att en bedragare kan utge sig för att vara 

någon annan än den verkligen är. [1] 

2.3.2.1.2 Source Routing 

Med Source Routing möjliggörs att klienten istället för routern kan bestämma 

vilken väg i nätverket dess paket ska skickas. Har routers i det angripna nätverket 

förlitat sig säkerhetsmässigt på att sortera trafik efter IP-adresser kan man 

därigenom sätta den funktionen ur spel. Problemet kan dock enbart uppstå då 

Source Routing funktionen stödjs och är påslagen i de angripna routrarna. [1] 

2.3.2.1.3 Tiny fragment attacker 

En inkräktare kan fragmentera IP-paketen till en storlek där enbart TCP-header 

informationen tar plats i ett separat fragment. Då kan inte längre filtreringsregler 

efter TCP-header information fungera på alla brandväggar, eftersom en del av 

dessa endast undersöker det första fragmentet av ett paket och sedan låter resten 

av fragmenten passera om den inte upptäcker något som är fel. För att kringgå 

hotet måste en regel sättas i brandväggen som styr minimilängden av IP-

paketet.[10] 

2.3.2.1.4 ICMP attacker 

ICMP är ett sorts ”hjälp protokoll” för IP och används till största del av nätet 

självt för en mängd olika ”systemmeddelande” signaleringar på nätverkslagret. 

Eftersom ICMP är ett så pass kritiskt redskap och enkelt i sin utformning finns det 

flera olika sätt att utnyttja dess svagheter och styra om trafik eller t.ex. utföra 

DoS-attacker (se applikationslagret) via olika sorters ICMP anrop. [1] 
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2.3.2.2 Motåtgärd 

2.3.2.2.1 IPSec (IP security) 

Säkerhetsarkitekturen för IP på Nätverkslagret inom TCP/IP modellen heter IPSec 

(IP Security). IPSec består av flera dokument, innehållandes specifikationer för 

hur det kan implementeras. IPSec är valfritt att implementera i IPv4 och ingår som 

standard i IPv6.[11] Med IPSec fås bl.a. Åtkomstkontroll, Autentisering, 

Konfidentialitet och Nyckhelhantering tack vare en AH (Authentication Header) 

och ESP (Encapsulating Security Payloads), som verktyg för detta.[12] 

 

Fig. 3,Specifikationsstruktur för IPSec 

AH används idag inte i lika stor utsträckning som tidigare, eftersom den i stort sett 

enbart möjliggör autentisering och inte kryptering.[11] 

ESP möjliggör dock även konfidentialitet genom kryptering och innebär ordagrant 

översatt en ”inkapslad säkerhets nyttolast”. Inuti ESP finns flera olika fält som 

behövs för att tekniken ska kunna fungera, bland annat ett index som identifierar 

vilken SA (Security Association) som används. SA innehåller i sin tur vilken 

algoritm och nyckel som krypteringen ska utföras med. [11][12] 

Domain Of Interpretation (DOI) är det dokument som är till för att specifiera bl.a. 

vilka krypteringstekniker som är tillåtna att användas som SA, det finns nämligen 

många olika valmöjligheter när det kommer till detta. För att vara säker på att 

båda noderna kan hantera den SA som ska användas, samt kunna upprätta en 

anslutning behövs ytterligare ett protokoll; Internet Key Exchange Protocol (IKE). 

Krypteringen i IPSec används också i olika hög utsträckning beroende på vilket 

läge (”mode”) man vill använda. Då trafiken tunnlas i ett VPN (”Tunnel mode”) 

kan hela IP-paketet krypteras. I ”Transport mode” behöver dock fortfarande IP-

headern vara fullt tillgänglig för att IP-paketet ska kunna transporteras. [12] 
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2.3.3 Transport-lagret 

Då IP-lagrets säkerhet förbättras med IPSec, så ger det även en bättre säkerhet på 

transportlagret. Men för att skapa mer skräddarsydda säkerhetslösningar för till 

exempel webb, lämpar sig säkerhetslösningar skapade för just transportlagret 

mycket bra för end-to-end säkerhet. Ett exempel på detta är TLS/SSL, som finns 

inbyggt i webbläsare och är verksamt på både transport- och applikationslagret. 

2.3.3.1 Hot 

2.3.3.1.1 TCP Session Hijacking 

För att upprätta en anslutning genomförs i TCP en s.k. handshake i tre steg: 

 

 

Fig. 4, TCP Handshake 

1. Först skickar A ett paket till B med SYN flag i TCP headern och ett 

sekvensnummer, för att indikera till B att den önskar upprätta en ny 

anslutning.  

2. B svarar med ACK(aknowledgement) på SYN flaggan och sekvensnumret 

från A, på ett sådant sätt att sekv#(A)=sekv#(A)+1. Till sist lägger B också 

till ett eget sekvensnummer. 

3. A rapporterar att den uppfattat meddelandet och sekvensnumret från B. 

 

Eftersom det är möjligt att själv ange valfri avsändar adress, (se IP spoofing på 

nätverkslagret) så hänger hela säkerheten i protokollet på sekvensnumret. Med 32 

möjliga bitar att beskriva sekvensnummret, som dessutom skulle ökas på var 

fjärde microsekund och med 64 för varje upprättad anslutning, trodde man att 

säkerheten skulle garanteras.[13] 

Tyvärr följde inte Berkley-familjen av UNIX standarden till punkt och pricka då 

den implementerades. Istället för var fjärde microsekund ökades sekvensnummret 

på med 128 en gång i sekunden, vilket har resulterat i att det blev mycket lättare 

att gissa rätt sekvensnummer.[13] 

 

1. För att utnyttja svagheten öppnar angriparen C en legitim anslutning mot 

målet B, därigenom får C också reda på sekvensnummret för B.  

2. Angriparen C utgör sig sedan för att vara A, genom att ändra 

avsändaradress till A och påbörja upprättandet av en ny anslutning. 
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3. B svarar som vanligt på anropet från A genom att skicka motsvarande steg 

2 i föregående figur. Detta kan dock inte C uppfatta, B skickade ju till den 

verkliga A. 

4. Angriparen C skickar därför trots att den inte mottagit svar från B en 

bekräftelse till B, där angriparen utgör sig för att vara A och hoppas det 

sekvensnummer den gissat på är det rätta. 

5. Om gissningen lyckades är en anslutning nu upprättad. ”Problemet” är 

dock att C aldrig ta emot trafik direkt från B, men med kunskap kan C 

ändå skicka t.ex. farliga kommandon som A har rättigheter till, och 

därmed utföra dem.[13] 

 

2.3.3.1.2 TCP SYN Flooding Attack 

Detta är en typ av DoS attack (se applikationslagret) som syftar till att starta upp 

så många nya ”halvfärdiga” anslutningar att den angripna noden inte har plats 

kvar i sin buffert för legitima anslutningar.  

Tekniskt sett skickas ett SYN meddelande för att starta upp en ny anslutning mot 

den angripna servern, som denna sedan svarar på och lagrar sekvensnumret för. 

Angriparen ska då i normalfallet fullfölja upprättandet av anslutningen, men 

avstår. Genom att fler och fler halvfärdiga anslutningar lagras av servern når man 

till slut gränsen för hur många ofärdiga anslutningar den kan hantera och nya 

önskemål om anslutningar kan inte fullföljas av legitima användare.[13] 

2.3.3.2 Motåtgärd 

2.3.3.2.1 TCP Session Hijacking 

Befinner sig alla betrodda system i det lokala nätverket räcker det att blockera alla 

TCP paket som härstammar från Internet, även om det har en lokal IP adress som 

avsändare. Befinner sig betrodda system även på Internet måste man använda sig 

av en starkare autentisering i form av kryptering. Att använda sig av VPN tekniker 

är då att föredra.[13] 

2.3.3.2.2 TCP SYN Flooding Attack 

Två enkla lösningar är att utöka gränsen för antalet ofärdiga anslutningar och 

reducera väntetiden för att anslutningsförsök kan förkastas, tyvärr fungerar dessa 

inte alltid tillfredsställande. SYN cookies kan då användas i kombination med 

föregående då problem fortfarande uppstår. SYN cookies är en teknik som 

möjliggör att man kan vänta med att sätta upp en TCP-socket tills hela 

anslutningsprocessen i TCP är avklarad, men på bekostnad av viss TCP-

funktionalitetsreducering.[14] 
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2.3.4 Applikations-lagret 

2.3.4.1 Hot 

2.3.4.1.1 Dålig konfidentialitet i t.ex. FTP, SMTP och Telnet 

Tyvärr skapades de generella applikationerna som utför uppgifter som t.ex. 

filöverföring, email och terminalåtkomst, exempelvis HTTP (Hyper Text 

Transport Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol) och Telnet (TELetype NETwork) inte med säkerheten i första åtanke, de 

skickar helt enkelt informationen i klartext. 

2.3.4.1.2 Denial of Service (DoS) 

En Denial of Service attack innebär att en datortjänst inte längre kan fungera, 

oftast på grund av att en angripare överbelastat tjänsten genom att utnyttja 

sårbarheter i de system tjänsten är uppbyggd på. Vilken sårbarhet som utnyttjats 

varierar från attack till attack och kan härröra från hela TCP/IP modellens lager.  

Exempel på hot som tidigare nämnts och som utnyttjas för DoS attacker är 

flooding av ICMP-(nätverkslagret) och SYN-(transportlagret) meddelanden mot 

en router eller olika tjänsteservrar. Man kan även tänka sig att en DoS skulle 

kunna utföras genom att översvämma t.ex. en mailserver med massor av 

skräppost.[15] Valet har därför fallit på att placera DoS som ett hot på 

applikationslagret då syftet med attacken är att försämra eller förstöra användares 

möjligheter att utnyttja en tjänst. 

2.3.4.1.3 Distributed Denial of Service (DDoS) 

I en distribuerad DoS attack försöker flera parter samtidigt utföra en DoS attack 

mot ett gemensamt offer. Oftast är deltagarna i anfallet själva helt omedvetna om 

att de deltar i attacken, då de har drabbats av någon form av virus skapat av den 

ursprungliga anfallaren.[15] 

När anfallaren vill utlösa attacken signalerar denne till så kallade ”Master 

zombies”, detta är de datorer som först drabbats av viruset. Master zombies kan i 

sin tur även ha smittat ytterligare datorer (slave zombies), som master zombies 

därför signalerar till om att attacken ska starta. Denna typ av attack kallas ”direct 

DDoS”.[15] 

Ibland kan även ytterligare datorer blandas in i en såkallad ”reflector DDoS” 

attack. I en sådan typ av attack skickar slave zombies paket som kräver svar från 

mottagaren, till massvis med oinfekterade datorer med offrets IP-adress som 

avsändare.[15] 

På grund av den ökade trafiken mot offret i en reflector DDoS attack har den ännu 

större chans att lyckas sänka sitt mål. Samtidigt som det även blir svårare att spåra 

källan till attacken då trafiken som överbelastar offret inte kommer från 

infekterade källor.[15] 
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Fig. 5, En Reflector DDoS attack. 

 

2.3.4.2 Motåtgärder 

2.3.4.2.1 Motåtgärder DoS och DDoS 

Eftersom den här typen av attack kan ske på så många olika sätt är det ytterst svårt 

att skydda sig mot den. Det man kan göra är att följa utvecklingen och försöka 

konfigurera den nätverksutrustning man har tillgänglig inom organisationen så att 

den inte blir ett alldeles för lätt offer. Backup resurser i infrastrukturen och 

prioritering av trafik kan vara en lösning, men kräver investeringar.[15] 

2.3.4.2.2 TLS/SSL 

För att skapa säkerhet mellan TCP och applikationer som använder TCP togs SSL 

(Secure Socket Layer) fram av Netscape. Idag går tekniken under namnet TLS 

(Transport Layer Security), men är till stor del samma teknik som i den sista 

versionen av SSL. För att tillhandahålla konfidentialitet använder sig TLS av 

symmetrisk kryptering. Även meddelandeintegritet erhålls med hjälp av en 

meddelande-autenticeringskod.[16] 
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Fig. 6, SSL protokollstack 

 

I OSI modellen skulle SSL förmodligen ha implementerats i sessionslagret [1]. 

Men SSL´s uppbyggnad består nu istället av två egentliga lager, där SSL Record 

Protocol till viss del kan ses som en utbyggnad av TCP och SSL Handshake 

Protocol, SSL Change Cipher Spec Protocol samt SSL Alert Protocol egentligen 

kan sägas höra till applikationslagret. Se Fig.6 

SSL Record Protocol upprättar en anslutning genom en så kallad handshake med 

hjälp av SSL Handshake Protocol. Under upprättandet utses en hemlig nyckel som 

delas av båda parter och används för kryptering av meddelanden. När en 

applikation sedan vill skicka ett paket fragmenteras det och komprimeras för att 

försöka kompensera för den autenticeringskod som läggs till som en header på det 

komprimerade paketet. Till sist krypteras paketet och får en SSL header. 

SSL Change Cipher Spec Protocol används enbart för att hantera 

krypteringsmetoder och SSL Alert protocol används för att kunna varna och 

avbryta sessionen då säkerheten inte kan garanteras på grund av att fel uppstått 

eller säkerheten äventyrats.[16] 

2.3.4.2.3 PGP (Pretty Good Privacy) 

PGP är en open-source mjukvara för e-mail säkerhet och fil-hantering, skapad av 

privatpersonen Phil Zimmermann. PGP tillhandahåller konfidentialitet och 

autentisering för e-mail, baserat på krypteringstekniker som RSA och DSS. För 

konfidentialiet krypteras meddelandet och autentieringen sker med signering från 

en hash-funktion, ett meddelande kan använda båda funktionerna samtidigt. Även 

komprimeringstekniken ZIP finns integrerad i PGP. Programmet finns dessutom 

tillgänglig på i stort sett alla plattformar och har på grund av alla dessa styrkor 

blivit allt mer populär.[17] 

2.3.4.2.4 S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) 

Även S/MIME är en teknik för e-mail säkerhet och härstammar från MIME 

tekniken, som i sin tur uppstod som ett komplement till SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol), eftersom SMTP hade flera brister i dess tillämpbarhet. Med 

MIME introducerades fem headers som gjorde det möjligt att definiera innehållet 

i ett e-mail, så att även data som inte var 7-bitars ASCII kod kunde överföras. 

Tekniskt sett fungerar PGP och S/MIME likvärdigt och tillhandahåller i stort sett 

samma funktionalitet.[18] 
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2.3.4.2.5 SSH (Secure Shell) 

SSH togs ursprungligen fram 1995 av den finske forskaren Tatu Ylonen, för att få 

en säker terminal åtkomst till Unix servrar över TCP/IP nätverk. Idag har tekniken 

fått ett stort genomslag som en ersättare av det osäkra Telnet och med säker 

filöverföring (SFTP).[19] 

2.3.4.2.6 Kerberos 

Kerberos är ett system för autentisering framtaget vid MIT. Systemet använder sig 

av en tredje part, (en central server) för att klienter och servrar ska kunna upprätta 

en autentiserad kommunikation. Den centrala servern delar ut tickets som 

kontrollerar att användaren är den rätta med hjälp av krypteringsnycklar och på så 

sätt behöver inte all utrustning i ett nätverk ha en egen access kontroll. [20][21] 
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2.4 Brandväggar 

Kryptering av data gör att vi uppnår konfidentialitet och autentitet, vilket innebär 

att man kan verifiera avsändaren av data. För att istället kontrollera vilken trafik 

som har tillträde till nätverket, eller tillåts passera ut från nätverket kan en 

brandvägg användas. 

En brandvägg kan ha många och varierande uppgifter, huvudsyftet är att skydda 

de delar av interna nätverk som inte ska finnas tillgängliga utifrån. Likväl kan 

man också ”skydda” de anställda inom organisationens nätverk från att använda 

Internet i andra syften än deras arbetsuppgifter. I samband med brandväggen är 

det också ofta lämpligt att placera loggar för säkerhetshändelser.[22][10] 

Känslig trafik som ska till andra delar av organisationen kan också tunnlas med ett 

krypterat VPN (Virtual Private Network), och mot övriga delar av organisationens 

nät med hjälp av t.ex. IPSec. En annan vanlig tillämpning, (som ofta placeras i 

samband med brandväggen) är att man med hjälp av NAT (Network Address 

Translation) döljer det interna nätverkets IP adresser mot det externa nätet. 

[22][10] 

För att tanken med en brandvägg ska fungera i verkligheten måste all trafik 

passera genom brandväggen innan den in- eller utpasserar ett nätverk. Genom att 

detta uppfylls kan man kontrollera att bara trafik tillåten enligt organisationens 

säkerhetspolicy får passera. Typiska problem är dock att användare kan nyttja 

egen utrustning som mobiltelefoner, WLAN osv. för att skapa ”läckor” ut och in 

ur nätverket.[22][10] Det får heller inte vara möjligt att penetrera själva 

brandväggens säkerhet, eftersom inkräktaren då kan ta kontroll över och passera 

den.[10] 

2.4.1 Typer av brandväggar 

På flera nätverkslager går det att hitta parametrar som kan användas för 

åtkomstkontroll. På nätverkslagret kan avsändarens och mottagarens IP-adress 

studeras, transportlagret har TCP och UDP portnummer. Applikationslagret har 

information om e-mail adresser, lösenord och annan data knuten till olika 

applikationer. Det finns idag flera olika typer av brandväggar som arbetar med 

olika metoder och lager.[22] 

2.4.1.1 Packet Filters (Paket-filtrerande) 

Paketfiltrerande brandväggar bedömer paket efter givna regler på nätverks- och 

transportlagrets utseenden, men inte applikationslagrets. Reglerna kan specifieras 

för både in- och utgående trafik, men är tyvärr inte dynamiska och får därför 

problem t.ex. då en klient vill starta en FTP anslutning mot en FTP server. 

Brandväggen kan inte upprätta en anslutning eftersom den inte kan återkoppla att 

klienten velat starta en anslutning då servern svarar på klientens begäran att skapa 

en anslutning. Generellt är paketfiltrerande brandväggar också känsliga för IP-

spoofing.[22] 
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Att paketfiltrerade brandväggar inte bearbetar data på applikationslagret skapar 

också många problem. Ett av flera exempel är att tillåts en applikation, så tillåts 

helt enkelt all funktionalitet och alla tillgängliga kommandon i applikationen. 

Skulle något som bryter mot säkerheten sedan inträffa och man vill använda sig 

av sparade loggar så finns ingen information från applikationslagret lagrad, 

eftersom den informationen inte bearbetas.[10] 

Naturligtvis finns det också fördelar med att bara använda sig av nätverks- och 

transportlagret, man får ett simpelt system som relativt sett också är mycket 

snabbt.[10] 

2.4.1.2 Stateful Packet Filters (Tillståndsbaserade Paketfiltrerare) 

Tillståndsbaserade Paketfiltrerare är dynamiska, vilket innebär att de t.ex. klarar 

av att hantera i vilket ”state” information förmedlas, så att anslutningar kan skapas 

av fler protokoll än enbart de paketfiltrerande brandväggar klarar.[22] 

2.4.1.3 Proxy-server 

Proxy servern arbetar på applikationsnivå och fungerar som en brandvägg för 

applikationer. Vill en klient nå en tjänst på applikationslagret har klienten sin 

applikation inställd på att kontakta proxy-servern, är applikationen tillåten 

vidareförmedlar proxy servern informationen. Trafiken in och ut ur proxy-servern 

övervakas även på applikationslagret, som därmed också kan loggas i proxy-

servern till skillnad mot paketfiltreraren. Den största nackdelen är att det är 

resurskrävande att undersöka all trafik även på applikationslagret som passerar i 

nätverket, samt att underhålla proxyn då nya applikationer ska användas.[10] 

2.4.1.4 Circuit-level Proxy 

En circuit-level proxy är ett självständigt system som inte routar trafik. Systemet 

undersöker heller ingen trafik, dess syfte är enbart att dela upp en end-to-end 

förbindelse utifrån sig själv och bestämma vilka anslutningar som ska tillåtas 

passera. Som exempel på en implementering kan nämnas Unix-baserade 

SOCKS.[10] 

2.4.1.5 Bastion host 

En bastion host innebär vanligtvis den plattform proxy servern för 

applikationsnivå (brandvägg på applikationsnivå), eller en circuit-level proxy är 

implementerad på. Vad som kännetecknar en Bastion host är att den måste vara ett 

pålitligt och säkert system, med bara den programvara som krävs för dess uppgift 

installerad.[10] 
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2.4.2 Exempelkonfiguration 

 

 

Fig. 7, Exempelkonfiguration av brandväggssystem 

Det finns många sätt att konfigurera en brandväggstopologi, Fig. 7 visar ett 

exempel på en relativt säker topologi som är enkel att konfigurera.  

Med hjälp av två paketfiltrerande routers skapas ett isolerat subnät som innehåller 

en bastion host och eventuella informationsservrar. Det blir nu tre nivåer av skydd 

att penetrera. Paketfiltreringen gör också att trafik kan blockeras i båda 

riktningarna, innan den når det avskärmade nätet med känslig information.[10] 
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2.5 Intrångsdetektering, IDS (Intrusion Detection System) 

I verkligheten kan man aldrig betrakta ett system som helt säkert, det är varken 

realistiskt eller möjligt. Nya typer av attacker dyker ständigt upp och människor 

kan konfigurera utrustning felaktigt, eller uppföra sig på sätt som äventyrar 

säkerheten. För att hänga med i utvecklingen bör de nätverksansvariga hålla sig 

uppdaterade via Internet på sidor som www.securityfocus.com, www.sans.org och 

www.cert.org, där rapporter om nya typer av attacker kontinuerligt ges ut.[23] 

Det är också viktigt att veta att skyddsutrustningen i sig inte upptäcker om ett 

intrång har skett, för att upptäcka detta måste ett intrångsdetekteringssystem (IDS) 

användas. 

2.5.1 Detekteringsmetoder 

En IDS kan på olika sätt upptäcka om ett intrång har skett, ”Misuse Detection” är 

ett begrepp där specifika mönster i nätverkstrafiken kan härleda olika attacker. 

Alltifrån att undersöka antalet felaktiga inloggningar på ett system för att 

upptäcka intrångsförsök, till att upptäcka en SYN attack genom att leta efter vissa 

typer av TCP SYN paket är exempel på hur detta kan gå till. För att upptäcka 

mönstren matchas trafiken mot databaser som innehåller attacksignaturer, därför 

måste dessa kontinuerligt uppdateras för att fungera då nya sårbarheter ständigt 

dyker upp.[23] 

”Anomaly detection” innebär att avvikelser sett till den normala driften detekteras 

efter statistiska metoder. Fördelen är att en kunskapsdatabas inte behöver 

upprättas och underhållas eftersom systemet enbart arbetar efter statistik. 

Nackdelen är att en osannolik händelse i systemet långt ifrån alltid innebär någon 

form av attack, samtidigt som en attack ofta mycket väl kan se ut som ”normal” 

trafik. På grund av svårigheterna med avvikelsedetektering arbetar kommersiella 

IDS idag istället med ”Misuse Detection”.[23] 

2.5.2 Placeringen av en IDS 

Vanligtvis är IDS antingen nätverksbaserade eller host baserade. Nätverkbaserade 

IDS letar som tidigare nämnts efter attackmönster i nätverkets paket-trafik och 

försöker även upptäcka portscanning. En hostbaserad IDS arbetar istället med 

loggar på hostdatorn, kontrollerar att inga systemkritiska filer förändras och har 

även en viss funktionalitet att upptäcka nätverksbaserade intrång. För högsta 

effektivitet kombineras både nätverks och hostbaserade IDS.[23] 
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3 Standarder som Secure State använder idag 

I det här kapitlet presenteras och granskas de informationssäkerhetsstandarder 

Secure State arbetar efter idag. Även styrande dokument från försvarsmakten 

används, men inte mot civila organisationer och därför nämns inte dessa här. 

3.1 ISO 27000 serien (LIS) 

ISO (International Organisation for Standardization) och IEC (International 

Electrotechnical Comission) arbetar internationellt tillsammans för att skapa 

internationell standardisering. Nationella organ som är medlemmar i de båda 

organisationerna deltar också i arbetet och tillsammans har man bildat ISO/IEC 

JTC (Joint Technical Committee).[24] 

För att skapa en gemensam internationell standardad inom informationssäkerhet 

har man introducerat ISO 27000 serien. Serien består i dagsläget av två framtagna 

standarder, men fler är på väg. Syftet med standarden är att rikta sig främst till 

ledningsnivå inom organisationer, samt VD och IT-chefsnivå. Huvudargumentet 

är därför att ledningen behöver ett effektivt och konkret ledningssystem för 

informationssäkerhet, skrivet i termer de själva kan förstå.  

På grund av att standarden riktar sig mot just företagsledningen används också 

namnet LIS i stor utsträckning, vilket står för Ledningssystem för 

InformationsSäkerhet. 

3.1.1 ISO-27001 

Den internationella standarden ISO/IEC 27001 är skapad av JTC och har även 

blivit svensk standard under namnet ”SS- ISO/IEC 27001 Ledning för 

informationssäkerhet - Krav” (LIS).  

SS-ISO/IEC 27001 definierar kraven på ett ledningssystem för 

informationssäkerhet och den består därför enbart av en kravlista. 

3.1.2 ISO-27002 (ISO 17799) 

Utöver SS-ISO/IEC 27001 har SIS även tagit till sig ISO/IEC 17799 och benämnt 

den svensk standard vid namn ”SS-ISO/IEC 27002 Riktlinjer för 

informationssäkerhet”. Den fungerar som ett komplement till 27001 eftersom den 

ger fördjupade råd för vad som kan göras för att leva upp till ISO-27001.[25] 

Riktlinjerna består i stort sett av en sorts åtgärdslista som kan användas till 

utveckling av företagets egna säkerhetspolicy. 

Från och med år 2007 bytte man alltså ut beteckningen 17799 mot 27002, trots att 

17799 idag är ett känt begrepp, detta för att samla flera ISO-standarder under en 

gemensam ISO 27000 -serie där flera pågående projekt just nu är under utveckling 

med standarder för informationssäkerhet. 
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3.2 KBM BITS 

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har skapat ett dokument med 

rekommendationer som förkortats BITS, vilket betyder ”Basnivå för 

informationssäkerhet”. Med BITS har KBM definierat en lägsta nivå för 

informationssäkerheten som inte bör underskridas, vilken man kallar basnivå.[26] 

BITS är riktat mot både privat och offentlig verksamhet och syftar att ur ett 

myndighetsperspektiv rådgöra för samhället vilka minimum krav som minst bör 

upprätthållas även under fredstid.[26] Om basnivån är tillräcklig för enskilda 

organisationer kan dock endast avgöras genom riskanalys. 

För att underlätta spridningen av BITS har KBM tagit fram verktyget BITS PLUS 

som finns för nedladdning på krisberedskapsmyndighetens hemsida samt 

distansutbildningen DISA.  

BITS PLUS kan hjälpa organisationer att ställa relevanta krav och ge förslag på 

säkerhetsåtgärder, anpassade efter organisationens behov. 

3.2.1 Kompatabilitet med ISO-27000 serien 

Den tredje utgåvan av BITS som utkom i början av 2006 är väl integrerad med 

ISO-27000. Kapitel och avsnittsindelningen följer SS-ISO-27002, där varje 

avsnitt inleds med citat av de mål som formuleras under motsvarande avsnitt i SS-

ISO-27002.  

Efter detta följer ett antal rekommendationer för att uppnå en basnivå i 

informationssäkerhet. Rekommendationerna följs i sin tur, med varierande 

utsträckning kompletterande information för rekommendationerna.[27] 
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4 Analys av nuvarande standarder 

Detta kapitel inleds med en genomgång av ISO 27000, för att undersöka hur väl 

definierat nätverkssäkerhetsområdet är i de standarder som Secure State idag i 

huvudsak arbetar efter. Eftersom KBM BITS använder samma kapitel och 

avsnittsindelning som ISO 27000 räknas även den in under min genomgång av 

ISO 27000. 

4.1 Genomgång av ISO 27000 

Av de 15 kapitel som finns i ISO 27002 innehåller 3 st vad som kan betraktas som 

instruktioner för teknisk säkerhet, kapitel 10, 11 och 12. Eftersom det inte är helt 

trivialt att förstå vad varje avsnitt under kapitlen behandlar genom att se till 

avsnittets namn, har jag valt att gå igenom alla avsnitt i de tre kapitlen. Då jag 

hittat nätverkssäkerhetsrelevanta områden har jag utvidgat mina kommentarer till 

att omfatta varje punkt i avsnittet. 

4.1.1 Kapitel 10 - Styrning av kommunikation och drift 

Kapitlet behandlar ur ett organisatoriskt perspektiv hur driftrutiner och 

ansvarsuppdelning i organisationen bör se ut för att dess IT-infrastruktur ska ha en 

korrekt och säker drift. 

4.1.1.1 10.1 Driftrutiner och ansvar 

Mål: ”Att säkerställa korrekt och säker drift av informationsbehandlings-

utrustning.” 

Punkter som tas upp: Dokumentation av driftrutiner, Ändringshantering, 

Uppdelning av arbetsuppgifter, Uppdelning av utvecklings- test- och driftresurser. 

Kommentar: I huvudsak ett organisatoriskt avsnitt som berör ansvarsfördelning 

och dokumentation. 

4.1.1.2 10.2 Kontroll av utomstående tjänsteleverantör 

Mål: ”Att införa och bibehålla lämplig nivå på informationssäkerhet och 

utförande av tjänster i enlighet med utomstående leverantör av tjänster” 

Punkter som tas upp: Utförande av tjänster, uppföljning och granskning av 

utomståendes utförande av tjänster, Ändringshantering av tjänster från 

utomstående part. 

Kommentar: Behandlar hur organisationen ska uppskatta informationssäkerheten 

hos externa företag och arbeta mot dessa, t.ex. då en del av arbetet outsourcas till 

konsultföretag. 
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4.1.1.3 10.3 Systemplanering och systemgodkännande 

Mål: ”Att minimera risken för systemfel” 

Punkter som tas upp: Kapacitetsplanering, Systemgodkännande 

Kommentar: Avsnittet redogör för hur inköp av nya system ska organiseras. 

4.1.1.4 Skydd mot skadlig och mobil kod 

Mål: ”Att skydda riktighet i program och data” 

Punkter som tas upp: Åtgärder mot skadlig kod, Åtgärder mot mobil kod 

Kommentar: Ett förhållandevis tekniskt avsnitt, riktat mot datasäkerhet. Det 

redogör för vilka funktioner virusprogram bör ha och rekommenderar att nya 

program och hårdvara först bör testköras i en isolerad miljö. 

4.1.1.5 Säkerhetskopiering 

Mål: ”Att bevara informationens och informationsbehandlingsresursernas 

riktighet och tillgänglighet” 

Punkter som tas upp: Säkerhetskopiering av information 

Kommentar: Organisatoriska regler för hur säkerhetskopiering ska bedrivas och 

uppföljas. 

4.1.1.6 Hantering av säkerhet i nätverk 

Mål: ”Att säkerställa skyddet av information i nätverk och i tillhörande 

infrastruktur” 

Punkter som tas upp: 

Skyddsåtgärder för nätverk 

Inledningsvis nämns att noggrann hänsyn till dataflödet måste beaktas då 

informationen överförs i nätverk. Rutiner för skydd av information i 

nätverksmiljön måste finnas och dessa ska administreras av nätverksansvarig 

personal, som arbetar skilt från övriga avdelningar. Nätverksmiljön ska också 

skiljas av och delas in efter de krav på säkerhet som finns mellan olika 

avdelningar. 

Säkerhet i nätverkstjänster 

De avtal som finns med leverantörer av nätverkstjänster och förbindelser ska ha 

säkerhetskrav och nödvändiga arrangemang för att uppfylla dessa beskriva i 

intrångstester. 

Kommentar: För ett så stort och viktigt område som nätverkssäkerhet är ISO 

27000 standarden mycket tunn på just den här biten och täcker inte fler aspekter 

än de rent organisatoriska. Standarden hänvisar också mycket riktigt till en annan 

ISO standard vid namn ”ISO/IEC 18028 Information technology – Security 

techniques – IT Network security”. 
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4.1.1.7 Hantering av media 

Mål: ”Att förhindra obehörigt avslöjande, modifiering, borttagning eller 

förstörande av tillgångar och avbrott i organisationens verksamhet.” 

Punkter som tas upp: Hantering av flyttbara datamedia, Avveckling av media, 

Rutiner för informationshantering, Säkerhet för systemdokumentation 

Kommentar: Beskriver hur lagringsmedia och systemdokumentation bör styras 

och skyddas efter fysiska säkerhetsaspekter och lämpliga driftrutiner som 

organisatoriska åtgärder. 

4.1.1.8 Utbyte av information 

Mål: ”Att bibehålla säkerheten hos information och programvara som utbyts 

inom organisationen och med någon extern enhet.” 

Punkter som tas upp: Policy och rutiner för informationsutbyte, 

Överenskommelse om överföring, Fysiska media under transport, Elektroniska 

meddelanden, Verksamhetsrelaterade informationssystem 

Kommentar: Avsnittet tar upp att information först ska klassas efter känslighet, 

därefter kan man avgöra på vilket sätt informationsutbytet ska ske. Vid 

elektronisk överföring ska bedömningen även omfatta en utredning om kryptering 

behövs. 

4.1.1.9 Elektronisk handel 

Mål: ”Att säkerställa säkra e-handelstjänster och en säker användning av dessa” 

Punkter som tas upp: Elektronisk handel, Direktanslutna transaktioner, Öppen 

information 

Kommentar: Rekommendationer för vad man bör tänka på vid elektronisk 

handel och för hur riktigheten i öppen information ska bevaras. 

4.1.1.10 Övervakning 

Mål: ”Att upptäcka obehörig informationsbehandling” 

Punkter som tas upp: Revisionsloggning, Övervakning av systemanvändning, 

Skydd av logginformation, Administratörs- och operatörsloggar. 

Kommentar: Informationssystem bör övervakas och händelser registreras både i 

operatörs- och felloggar för att säkerställa att problem registreras. 



 

 
29 

 

4.1.2 Kapitel 11 – Styrning av åtkomst 

4.1.2.1 Verksamhetskrav på styrning av åtkomst 

Mål: ”Att styra åtkomst till information.” 

Punkter som tas upp: Åtkomstpolicy 

Kommentar: Regler för styrning av åtkomst ska utgå ifrån behörighetslistor för 

åtkomst och spridning till information. 

4.1.2.2 Styrning av användares åtkomst 

Mål: ”Att säkerställa behörig användares åtkomst och förhindra obehörig åtkomst 

till informationssystem.” 

Punkter som tas upp: Användarregistrering, Styrning av särskilda rättigheter, 

Styrning av lösenord för användare, Granskning av användares åtkomsträttigheter 

Kommentar: Användare av system ska registreras och följas upp regelbundet 

efter hur deras åtkomsträttigheter förändras. 

4.1.2.3 Användares ansvar 

Mål: ”Att förhindra obehörig användaråtkomst och åverkan eller stöld av 

information och informationsbehandlingsresurser” 

Punkter som tas upp: Användning av lösenord, Obemannad användarutrustning, 

Policy för renstädat skrivbord och tom bildskärm 

Kommentar: Avsnittet innehåller många bra utgångspunkter för att skriva en 

policy för datoranvändning inom organisationer.  

4.1.2.4 Styrning av åtkomst till nätverk 

Mål: ”Att förhindra obehörig åtkomst till nätverkstjänster” 

Punkter som tas upp:  

 Policy för användning av nätverkstjänster: 

En organisation bör reglera tillgång till nätverkets olika delar och tjänster 

efter vilken behörighet användare av nätet innehar. 

 

 Autenticering av användare för extern anslutning: 

Externa anslutningar måste ha stark autenticiering och dedikerad 

säkerhetsutrustning för att undvika intrång. 

 

 Identifiering av utrustning i nätverk: 

Utrustning som ansluts till nätverket skall om det är möjligt automatiskt 

identifieras för behörighet. 

 

 Skydd av extern diagnos- och konfigurationsport: 

Alla diagnosportar och övriga underhållsportar ska vara avstängda och 

fysiskt skyddade när de inte används. 
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 Uppdelning i nätverk: 

Nätverket ska vara logiskt sektionerat med säker kommunikation mellan 

sektionerna i form av till exempel VPN (Virtual Private Network) och 

brandväggar. 

 

 Skydd av nätverksanslutning: 

Användarnas befattning ska ha ett för deras arbete definierat 

informationsbehov. Då behoven omfattar tillgång till nätverk utanför 

organisationen kan särskilda restriktioner och skydd behövas. 

 

 Styrning av vägval (Routing): 

Det kan vara nödvändigt med regler för vilken väg informationen ska ta 

under överföringen i nätverket. 

 

Kommentar: Ett mycket intressant avsnitt ur nätverkssäkerhetssynpunkt och ett 

av de mest tekniska avsnitten i standarden. Jag hade gärna sett fler referenser till 

vilka tekniska lösningar som möjliggör rekommendationerna i avsnittet. Avsnittet 

och i princip hela standarden är abstrakt skriven, så det är inte möjligt att arbeta 

efter den utan att göra en individuell tolkning. 

4.1.2.5 Styrning av åtkomst till operativsystem 

Mål: ”Att förhindra obehörig åtkomst till operativsystem.” 

Punkter som tas upp: Säker påloggningsrutin, Identifiering och autenticering av 

användare, Lösenordsrutin, Användning av systemhjälpmedel, Tidsfördröjd 

nedkoppling, Begränsning av uppkopplingstid. 

Kommentar: Innehåller krav som kan ställas generellt på flera olika 

operativssystem. 

4.1.2.6 Styrning av åtkomst till information och tillämpningar 

Mål: ”Att förhindra obehörig åtkomst av information i tillämpningar” 

Punkter som tas upp: Begränsning av åtkomst till information, Isolering av 

känsliga system 

Kommentar: Som man även nämnt tidigare ska informationsåtkomst vara 

begränsad och isolerad efter känslighet och behörighet. 

4.1.2.7 Mobil datoranvändning och distansarbete 

Mål: Att säkerställa informationssäkerheten vid användning av mobilutrustning 

och utrustning för distansarbete. 

Punkter som tas upp: Mobil datoranvändning och kommunikation, 

Distansarbete 

Kommentar: En tydlig policy för mobil datoranvändning behövs tillsammans 

med ett gott säkerhetsskydd vid distansarbete. 
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4.1.3 Kapitel12 – Anskaffning, utveckling och underhåll av inf.system 

4.1.3.1 Säkerhetskrav på informationssystem 

Mål: ”Att säkerställa att säkerheten är en integrerad del av informationssystemet.” 

Punkter som tas upp: Analys och specifikation av säkerhetskrav 

Kommentar: Avsnittet beskriver hur arbetet går till väga för att skapa ett säkert 

system med hjälp av standarden. 

4.1.3.2 Korrekt bearbetning i tillämpningar 

Mål: ”Att förhindra fel, förlust, obehörig förändring eller missbruk av information 

i tillämpningssystem.” 

Punkter som tas upp: Validering av indata, Styrning av intern bearbetning, 

Meddelandeintegritet, Validering av utdata 

Kommentar: Hanterar inmatning av data i system och att den bör kontrolleras 

från fel för att undvika felaktiga uppgifter. 

4.1.3.3 Kryptering 

Mål: ”Att skydda informationens sekretess, autenticitet eller riktighet med 

kryptering” 

Punkter som tas upp: Krypteringspolicy, Nyckelhantering 

Kommentar: Krypteringen inom företaget ska styras av en krypteringspolicy för 

att baserat på risknivå säkerställa säkerheten och äkthet (autenticitet) av känslig 

information. Nyckelhanteringen inom företaget bör vara uppbyggd efter en 

bestämd samling tekniker och standarder. 

4.1.3.4 Säkerhet i databaser och filer 

Mål: ”Att säkerställa säkerheten i databaser och filer.” 

Punkter som tas upp: Styrning av program i drift, Skydd av testdata, Styrning av 

åtkomst till källprogramkod. 

Kommentar: Riktlinjer för hur utveckling och test av nya program ska hanteras. 

Skarpa databaser ska frånkopplas under test och utveckling m.m. 

4.1.3.5 Säkerhet i utvecklings- och underhållsprocesser 

Mål: ”Att bibehålla säkerheten i tillämpningssystemens program och 

information.” 

Punkter som tas upp: Ändringshantering, Teknisk granskning av tillämpningar 

efter ändringar i operativssystem, Restriktioner mot ändringar i programpaket, 

Informationsläckor, Utlagd programutveckling. 

Kommentar: Ingen punkt som berör nätverkssäkerhet. 

4.1.3.6 Hantering av teknisk sårbarhet 

Mål: ”Att minska riskerna med utnyttjande av publicerade tekniska sårbarheter.” 

Punkter som tas upp: Skydd av tekniska sårbarheter 

Kommentar: Systemen ska följas upp och åtgärdas kontinuerligt mot sårbarheter. 
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4.1.4 Slutsatser efter genomgången av ISO 27000 

Efter att ha undersökt och granskat de standarder som Secure State idag använder 

ur ett nätverkssäkerhetsperspektiv, har jag följande syn på hur dessa bör tolkas. 

Precis som namnet antyder ska man se på ”ISO 27002 Riktlinjer för styrning av 

informationssäkerhet” som just riktlinjer och inte en komplett lösning för hur 

informationssäkerheten ska hanteras. Med hjälp av dessa kan man sedan utarbeta 

ett underlag för hur organisationsspecifika riktlinjer bör se ut, alla åtgärder och all 

vägledning i standarden behöver inte heller alltid tillämpas, samtidigt som man 

kan behöva vidta åtgärder som inte alls finns definierade i standarden.[6] 

Standarden riktar sig också tydligt mot företagsledningen som behöver ett ”LIS”, 

alltså ett Ledningssystem för Informations Säkerhet. Sett ur den synvinkeln är ISO 

27000 mycket väl lämpad för sin uppgift, då den är organisatoriskt inriktad och 

fungerar som ett slags checklista för vad ett ledningssystem bör innehålla. Mycket 

lite, nästintill obefintligt av de tekniska lösningar och tekniker som redogjordes 

för i teoriavsnittet av denna uppsats tas dock upp i standarden. Den är mycket 

tunn ur teknisk säkerhetssynpunkt. 

I mitt tycke är svagheten i standarden också att den är väldigt godtycklig och 

abstrakt skriven. Redan vid översättningen till svenska görs en tolkning av den 

ursprungligen engelska texten, sedan gör också läsaren i sin tur en egen tolkning 

av vad som menas under varje avsnitt och implementerar sedan detta efter egen 

förmåga. 

Eftersom ISO 27000 serien inte är tekniskt lagd bör man därför placera den 

någonstans mellan en grundläggande säkerhetspolicy för de anställda och 

standarder för teknisk säkerhet. 

 

Fig. 8, Tolkning av placering av ISO 27000 i organisationens 

säkerhetsarbete 
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Den logiska placeringen på ett dokument för granskande av nätverkssäkerhet bör 

därför istället vara inom de tekniska informationssäkerhetsprinciperna hos 

organisationen. Under dessa kommer sedan den tekniska skyddsutrustning som 

organisationen befogar över. 

Mitt arbete kommer därför fortsättningsvis innebära att utse en lämplig standard 

som kan komplettera ISO 27000 utifrån en teknisk nätverkssäkerhetssynpunkt. Att 

direkt komplettera ISO 27000-serien med mina egna krav ger inte en tillförlitlig 

bild och motsäger syftet med en standard. Målet för den mer lämpliga standarden 

måste i sin tur vara att den är kompatibel med ISO-27000 och är tillräckligt 

teknisk för att sammanfalla med den teori som finns i denna rapports teori-avsnitt, 

genom krav och vägledning för implementering. 
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4.2 Val av mer lämplig standard 

Som nämndes i föregående analys så innebär att direkt komplettera ISO 27000-

serien med mina egna utformade krav en lägre tillförlitlighet än att arbeta efter 

kontinuerligt uppdaterade standarder. Själva syftet med att arbeta efter en ISO 

standard motsägs också eftersom en komplettering utförd av mig skulle avvika 

från standarden. Under examensarbetets gång har jag stött på ett antal 

nätverkssäkerhetsstander i facklitteratur samt under det ISO 27000 seminarium 

jag deltog i den 29:e Mars 2007. Under det här avsnittet kommer dessa att 

undersökas överblickande för att se vilken/vilka standarder som uppfyller 

kravbilden hos Secure State. 

Krav som en mer lämplig standard för nätverkssäkerhet måste uppfylla är: 

 Kompatibilitet med ISO 27000 

Eftersom Secure State och även den övriga informationssäkerhetsbranschen i 

allt större utsträckning försöker arbeta efter ISO 27000 måste den utvalda 

standarden gå att integrera i det nuvarande säkerhetsarbetet som ett 

komplement. 

 Tekniskt inriktad 

Den valda standarden måste ha ett tekniskt angreppssätt för nätverkssäkerhet 

för att kunna komplettera den mer organisatoriskt lagda ISO 27000. 

 Kostnadseffektiv 

Standarden måste vara kostnadseffektiv, därför får den inte vara för tung att 

tolka och resurskrävande att implementera. Finns vägledning för hur kraven i 

standarden ska kunna implementeras i organisationen är detta ett stort plus. 

 Attraktiv att arbeta efter 

Även om en organisation inte väljer att certifiera sig mot standarden ska ett 

yttrande att man arbetar efter standarden ändå stärka varumärket för 

organisationen. Standarden bör därför vara allmänt känd och accepterad. 
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4.2.1 ISO 15408 Common Criteria 

Common Criteria är en fri standard som togs fram för att göra 

säkerhetsutvärdering kommersiellt attraktivt genom att skapa en gemensam 

standard av flera olika säkerhetsstandarder som t.ex. ITSEC och The Federal 

Criteria.[29] 

Common Criterias syfte är att användas för att specifiera produkter och system, så 

att dessa kan utvecklas mot en given säkerhetsnivå och därför är den också väldigt 

produktinriktad. Common Criteria försöker uppnå tillförlitlighet på produkter och 

system, därför fokuserar den inte enbart på nätverkssäkerhet.  

Till en produktkategori skrivs en Protection Profile innehållandes krav på 

produkten. En produkt kan sedan tilldelas en av sju tillförlitlighetsnivåer, 

beroende på hur hårt testad och väl utvecklad den är.[29] 

4.2.2 Hur väl uppfyller Common Criteria Secure State AB:s kravprofil? 

ISO 15408 lämpar sig inte till att ur nätverkssäkerhet synpunkt direkt komplettera 

ISO 27000. Man kan dock tänka sig att ta i beaktande vilken 

säkerhetsklassificering som utrustningen i nätverket innehar. 
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4.2.3 ITU-T X.800 och X.805 

ITU-T står för International Telecommunication Union – Telecommunications 

Standardization Sector och är en organisation inom FN som arbetar med att skapa 

standarder och rekommendationer inom telekommunikation. ITU-T har tagit fram 

X.800 dokumentet, som definierar säkerhetsfrågor enligt OSI-modellen. X.805 

innehåller i sin tur säkerhetsrekommendationer för End to End kommunikation i 

nätverk. 

 

Fig. 9, Tabellformskonceptet för säkerhetsarkitektur 

Grundkonceptet för att strukturera säkerhetsarkitekturen utgörs i X.805 i 

tabellform för att tydliggöra hur åtta olika säkerhetsdimensioner implementeras 

mot olika säkerhetsplan och säkerhetslager. 

4.2.3.1 Säkerhetsdimensioner 

Bland säkerhetsdimensionerna känns flertalet igen från teoriavsnittet i denna 

rapport, men även nya och intressanta aspekter dyker upp. ”Non-repudiation” ska 

tillhandahålla ett skydd mot att individer inte ska kunna förändra information som 

kan bevisa användarens nätverksaktiviteter, på ett sådant sätt att individen kan 

förneka utförda aktiviteter. 

Data Security innebär i det här fallet konfidentialitet, obehöriga individer ska inte 

kunna förstå viss data. Communication Security är säkrandet av 

informationsflödet, så att informationen inte avviker eller fångas upp under flödet 

mellan två ändpunkter. 

Availability innebär åtgärder för att auktoriserat användande av nätverket alltid 

ska vara möjligt, medan Privacy dimensionen behandlar hur känsliga uppgifter 

om t.ex. ett nätverks uppbyggnad ska hållas dolt för utomstående. 
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För att en säkerhetsdimension ska vara uppnådd ska den helt enkelt stämma 

överens med den kravbild man har i det aktuella fältet. 

4.2.3.2 Säkerhetsplanen 

Management Plane riktar sig mot att behandla säkerhetsdimensionerna på en hög 

nivå, såsom t.ex. Internetleverantörers olika datacenter och transmission på hög 

nivå i stora nätverk och är ingenting som Secure States kundprofil vanligtvis 

passar in på. 

Control Plane behandlar istället mindre delar av operatörers nät eller större 

organisationers Intranät, med fokus på överföring av data och kontroll av denna. 

User Plane är ur Secure States ögon det intressantaste planet, då det omfattar en 

organisations nätverksdrift med alltifrån slutanvändares tillgång till nätet till hur 

säkerhetsdimensionerna ska hantera VPN mellan organisationers nätverk. 

4.2.3.3 Säkerhetslagren 

Ur ett User Plane perspektiv handlar de tre säkerhetslagren om var säkerheten 

behöver förbättras och i vilken ordning det ska göras. Här kan man härleda 

liknelser till rapportens teoriavsnitt för hur säkerheten är en fråga om flera lager. 

Infrastructure Layer är själva infrastrukturen i nätverket där trafiken förs mellan 

routrar, switchar och servrar. Service Layer behandlar de tjänster som finns i 

nätverket som t.ex. IP-telefoni. Application Layer berör all möjlig mjukvara som 

utnyttjar nätverket. 

4.2.3.4 Stöd för implementeringsprocessen 

X.805 innehåller trots sin ringa storlek (21 sidor) även generella beskrivningar av 

hot, utan att i nämnvärd utsträckning beskriva de attacker som tidigare nämnts i 

denna rapports teoriavsnitt.  

Som vägledning för hur man ska implementera standarden finns för varje fält i 

Figur 9 instruktioner, som man kan se som en checklista för de åtta 

säkerhetsdimensionerna med mål som måste uppfyllas. Målen är generellt 

skrivna, men ändå tillräckligt specifika för att man ska förstå vad som bör göras.  

Standarden säger dock ingenting om hur det kan göras i form av en mera teknisk 

hjälp för hur åtgärderna ska kunna vidtas. 

4.2.4 Hur väl uppfyller X.805 Secure State AB:s kravprofil? 

X.805 skulle mycket väl kunna fungera bra som ett komplement till ISO 27000 då 

den är en tekniskt inriktad, men ändå generell standard. Den skulle utan konflikter 

kunna användas som ett djupare tillbehör till ISO 27000 och är dessutom gratis 

och fri att använda. 

Det är dock ett krav att personalen som ska implementera standarden har stor 

teknisk skicklighet, då ingen teknisk vägledning till implementationen ges. 

Kostnadseffektiviteten blir därför lidande trots att det finns generell vägledning. 

X.805 är också mer av en rekommendation än en standard och är därför inte 

möjlig att bli certifierad mot, samtidigt som den enligt mina erfarenheter är 

relativt okänd. 
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4.2.5 ISO/IEC 18028 

ISO 18028 Information technology – Security Techniques – IT Network Security 

är en standard för nätverksskydd som får användas under licens (kostar pengar) 

och innehåller fem substandarder, varav 3 är formulerade av ISO och de övriga 

övertagna av ITU-T. Bland annat X.805 har övertagits, vilket gör ISO 18028 

mycket intressant som komplement till ISO 27000. I ISO 27000 förekommer på 

några ställen också hänvisningar till ISO 18028 (se Kap4.1). 

Här följer en överblickande redogörelse för vad de fem substandarderna 

innehåller. 

4.2.5.1 ISO/IEC 18028-1 Network security management 

Den första delen i 18028 syftar till att definiera och beskriva konceptet bakom 

nätverkssäkerhet, inklusive hur man identifierar och analyserar faktorer som 

påverkar nätverksäkerhetsfrågor.  

Dokumentet är ca 66 sidor stort och håller sig på en introducerande nivå. 

Informationen är därför relevant för och kan tillgodogöras av allt från diverse 

icke-tekniska chefer och användare till tekniker som på något vis är inblandade i 

informations och nätverksrelaterade frågor. Informationen som tas upp 

överensstämmer förvånansvärt väl med det teoriavsnitt som finns i denna rapport, 

om än till en början på en lägre nivå.  

När den grundläggande introduktionen och förklarandet av hur nätverk fungerar är 

avklarad finns en utvärderingstabell att tillgå där man kan klassificera 

nätverkskonfigurationer efter förtroendegrad, vilket är väldigt användbart.  

Baserat på den förtroendegrad man uppnått går dokumentet sedan vidare med att 

identifiera informationssäkerhetsrisker efter konfidentialitet, integritet, 

tillgänglighet och non-repudition.  

Som ett exempel kan nämnas att om ett nätverk identifierats som ett privat nätverk 

med hög förtroendegrad utan externa anslutningar, behöver inte åtgärder för 

brandväggar vidtas, men däremot andra. Åtgärdsavsnitten är introducerande och 

förklarar bakgrund, nämner risker och ger slutligen förslag på kontrollåtgärder 

som ibland hänvisas vidare till övriga delar i standarden. Det tunga materialet blir 

därigenom lättare att överblicka och det blir tydligare vilka krav som verkligen 

måste genomföras, till skillnad mot godtyckligheten i ISO 27000. 

4.2.5.2 ISO/IEC 18028-2 Network security architecture 

Substandard två är relevant för den personal som är involverad i planeringen och 

framtagningen av nätverkssäkerhetsarkitekturen, såsom administratörer, tekniker 

och ingenjörer. Syftet med substandarden är att definiera en slags standard 

säkerhetsarkitektur som kan underlätta planerandet vid framtagning av säkrare 

nätverk. 

Bortsett från det inledande avsnittet så är dokumentet näst intill identiskt med 

X.805 som tidigare redogjorts för i rapporten. Några enstaka tillägg har skett i ett 

par tabeller, men innebörden är i stort sett densamma. Se därför istället Avsnitt 

4.3.3 för en redogörelse över innehållet. 
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4.2.5.3 ISO/IEC 18028-3 Securing communications between networks using 
security gateways 

Den tredje substandarden ger en överblick över olika tekniker för så kallade 

security gateways (större brandväggsarkitekturer), samt förslag på arkitektur och 

riktlinjer för konfigurering. Informationen är teknisk och relevant för tekniker och 

ingenjörer som arbetar med organisationers brandväggar. 

Inledningsvis redogörs för syftet med brandväggar och vad kraven bör vara för 

dessa. Paketfiltrerande och Statebaserade brandväggars teknik och möjligheter 

genomgås, för att sedan följas av vad en applikationsproxy kan användas till. 

Genomgående stämmer rekommendationerna väl överens med verkligheten och 

denna rapports teoridel, de tekniska lösningarna står i centrum för att beskriva hur 

ett skydd kan se ut. 

Efter att ha beskrivit komponenter ges flera förslag på arkitekturer efter både 

staged- och structured approach. För att uppfylla de krav som inledningsvis 

ställdes ges mycket bra vägledning både generellt och tekniskt för vad som kan 

uppfylla dessa i form av en ”minimum checklista” med både vilka funktioner som 

måste vara tillåtna och säkerhetsåtgärder. Till skillnad från teoridelen på denna 

rapport finns även exempel på skyddsåtgärder för meddelanden från 

routingprotokoll som RIP, OSPF och BGP, vilket är positivt. 

Även regler och checklistor för brandväggsdokumentation, utbildning av den 

tekniska personalen och loggning beskrivs. 

4.2.5.4 ISO/IEC 18028-4 Securing remote access 

Det här avsnittet i substandarden behandlar hur säkerheten i fjärråtkomst av 

nätverk ska mätas och med vilka metoder den kan säkras, för allt från email till 

fjärrarbete. Informationen riktar sig mot tekniker och administratörer som vill 

sätta upp eller redan idag har en sådan anslutning och behöver råd och vägledning 

för hur den ska fungera säkert. 

Inledningsvis redogörs för vilken generell arkitektur och komponenter som krävs 

för att kunna upprätta en RAS (Remote Access Service). Sedan följer vilka 

generella säkerhetskrav som måste följas. 

Ett mycket bra kapitel redogör sedan för hur tekniker som SSL/TLS, SSH och 

IPSec ska användas för att skydda email, FTP och åtkomst till nätverksresurser 

med bl.a. RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service), samt 

fjärradministration. Omfattande krav för skydd av RAS utrustningen tas också 

upp. 

När det gäller den fysiska anslutningen mellan användaren och RAS servern 

introduceras PAP (Password Authentication Protocol) som ett sämre 

autentiseringsprotokoll än CHAP (Challenge-Handshake Authentication 

Protocol), eftersom det är möjligt att skapa nya anslutningar genom att upprepa en 

avlyssnad Handshake i PAP. För kryptering av data ges PGP program som 

exempel för att göra detta möjligt, precis som i denna rapports teoridel. 
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Trådlösa anslutningar som Bluetooth och WLAN har som bekant sina egna 

säkerhetslösningar. Dokumentet anser att även en kombination av SSID, WPA 

och MAC adress filtrering inte ger ett tillräckligt skydd i sig för WLAN. Dessa 

tekniker gås dock igenom, med anvisningar för hur de ska konfigureras. 

Substandarden innehåller också sex stycken appendix, som var för sig går igenom 

intressanta områden. 

Appendix A utgörs av ett färdigskrivet exempel på en säkerhetspolicy för 

fjärråtkomst, på tre sidor och riktad mot användare av en sådan tjänst. I princip är 

tanken att den ska kunna nyttjas direkt genom att företagsnamn och andra 

specifika uppgifter fylls i. 

Appendix B ger vägledning för vilka aspekter en RADIUS lösning på bästa sätt 

bör ha i en Windows miljö. Även hur man ska gå tillväga för att implementera 

lösningen tillsammans med IPSec genomgås utförligt och med alternativa 

lösningar. 

Appendix C informerar om skillnaden mellan PORT mode och PASV (passive) 

mode i FTP, PASV mode är att föredra ur säkerhetssynpunkt. 

Appendix D innehåller säkerhetschecklistor för operativsystem i mailservrar, 

mailserver och innehållsäkerhet, mailklienters säkerhet, säker administration av 

mailservrar och säker nätverksinfrastruktur. 

Appendix E utgörs även det av flera checklistor, denna gång för operativsystem i 

webbservrar, säker installation och konfiguration av webbservrar, innehåll på 

webb, webb autentisering och kryptering, säker nätverksinfrastruktur (något 

utökad variant av dokumentet i appendix D), samt säker administration av 

webbservrar. 

Appendix F utgörs av en omfattande checklista med verkliga lösningar för WLAN 

säkerhet. 

4.2.5.5 ISO/IEC 18028-5 Securing communications across networks using 
virtual private networks 

Det sista dokumentet i standarden syftar till att ge en detaljerad vägledning för hur 

organisationers nätverk kan sammankopplas genom VPN. De tänkta läsarna är 

tekniker ansvariga för just dessa funktioner. 

Säkerhetsriskerna i VPN beskrivs mer utförligt i 18028-1, men säkerhetskrav 

kategoriserat i de ”vanliga termerna” autentisering, konfidentialitet och integritet 

osv. redogörs för i dokumentet på ett tillämpat och bra sätt. 

Resten av den inledande teorin hänvisar flitigt till de övriga substandarderna i 

18028, troligtvis för att den mest berör säkerhetsarkitektur och fjärråtkomst, vilket 

är områden som redan täckts in. 

Det avslutande kapitlet innehåller information om hur man bör överväga olika 

tekniska lösningar, vilket fungerar som en bra introduktion till dokumentets 

appendix. 
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Dokumentets appendix börjar med en redogörelse för olika VPN tekniker, 

kategoriserade efter lager i OSI modellen. Lager 2 tekniker som tas upp är 

alltifrån ATM och PPP till L2TP, dessa har inte redogjorts för i rapporten 

eftersom de antingen tillhör specifika tekniker (ATM, PPP) eller har problem med 

säkerheten(L2TP). Givetvis finns IPSec på lager 3 samt SSL och Secure Shell, 

som anses tillhöra ”högre lager”. 

En tabell finns avslutningsvis som visar de olika VPN teknikernas tekniska 

specifikationer. 

4.2.6 Hur väl uppfyller ISO 18028 Secure State AB:s kravprofil? 

Kompatibiliteten med ISO 27000 är mycket bra, det förekommer till och med 

även ett fåtal hänvisningar till ISO 18028 i 27000 serien redan idag. Tänker man 

sig en struktur enligt Figur 8, där ISO 18028 ingår för att skapa teknikpolicies för 

de övergripande informationssäkerhetskraven ISO 27000 anger, så fungerar de 

mycket bra tillsammans. 

18028 har också ett tekniskt angreppssätt, men hela tiden med en överblickande 

introduktion. Skyddsåtgärder som tas upp stämmer hela tiden väl överens med, 

eller överskrider de som tagits upp i rapportens teoridel. 

Den första substandarden (18028-1), kan (och ska) läsas av icke-teknisk personal 

från företagsledningen. Detta gör att man precis som i ISO 27000 får en förståelse 

från ledningen i företaget, men nu även i de mer tekniska frågorna. Detta gör 

förstås standarden ännu mer lämplig som komplement till 27000. 

Kostnadseffektiviteten är även den mycket bra. De fem substandardena kan 

användas fristående och därigenom behöver inte hela standarden tillämpas när inte 

resurser eller behovet finns. Den tekniska vägledningen i standarden, med förslag 

på verkliga tekniska lösningar och checklistor gör att åtminstone en ”lägsta nivå 

av säkerhet” bör kunna uppnås genom att enbart följa checklistorna. Följs även de 

rutiner som beskriver hur säkerhetsarbetet ska följas upp bör man kunna nå även 

en ”bättre säkerhetsnivå”. 

Att arbeta mot en ISO standard ses säkerligen som attraktivt, då dessa är kända 

som varumärke. När dessutom den tekniska säkerheten följer en ISO standard 

borde detta vara attraktivt hos kunder som ställer krav på sina samarbetspartners 

informationssäkerhet. 
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5 Slutsats 

Här presenteras en generell slutsats över hela arbetet, hur resultatet av ett ISO 

27000 arbete med en kompletterande standard förväntas se ut, samt förslag på 

framtida arbetsmetodik inklusive en eventuell anpassning till ISO 27003.  

5.1 Generell slutsats 

Enbart ISO 27000 är i sig inte ett fullgott verktyg för nätverkssäkerhetsarbete, på 

grund av dess organisatoriska inriktning och abstrakta text. Standarden fungerar 

bättre som ett system av riktlinjer för en organisationsledning än som en teknisk 

kravspecifikation. Att komplettera ISO 27000 med av författaren utarbetade krav 

är inte heller att föredra, då det är bättre och attraktivare för kunden att använda 

sig av specifika standarder och rekommendationer. 

Den kompletterande standarden måste därför uppfylla följande krav: 

 Kompatibilitet med ISO 27000 

 Teknisk inriktning 

 Kostnadseffektiv 

 Attraktiv att arbeta efter 

ISO 18028 uppfyller dessa krav mycket bra på samtliga punkter och är därmed 

bäst lämpad att arbeta efter av de tre standarder/rekommendationer som 

undersöktes mot kravlistan. Därför bör också Secure State välja att utföra 

nätverkssäkerhetsarbetet förankrat i ISO 18028 med följande förväntade resultat. 



 

 
43 

 

5.1.1 Förväntat resultat av komplementstandarden till ISO 27000 

Ifall säkerhetsarbetet får ett lyckat genomförande kommer det att resultera i 

följande informationssäkerhetsarkitektur för organisationen.  

 

Fig. 10, Förväntat resultat av komplettering till ISO 27000. 

 

Högst upp ser vi de allmäna informationssäkerhetspolicies som samtliga anställda 

följer. Som nivå två finns ISO 27000, vilket är ledningens system för hur 

informationssäkerhetsarbetet övergripande ska hanteras. Längst ned ser vi den 

tekniska skyddsutrustningen som administreras av tekniker som följer lämpliga 

dokument. Denna rapport har identifierat ISO 18028 för säkerheten i nätverk, 

övriga återstår att vid behov identifiera för annan teknisk utrustning. 

5.2 Förslag på framtida arbetsmetodik 

Då alla kunder har kommit olika långt i sitt säkerhetsarbete och ett uppdrag 

därigenom kan vara helt olikt ett annat, är det givetvis svårt att ge en exakt 

beskrivning av hur den framtida arbetsmetodiken bör vara. 

Sett till ett hypotetiskt helhets åtagande som ett framtida projekt inom 

informationssäkerhet efter ISO 27000 standarden, anser författaren att följande 

arbetssätt är lämpligt. 

1. Förstudie 

Som första steg är det naturligt att genomföra en förstudie. Förstudien ska syfta 

till att utreda hur informationssäkerhetsarbetet bedrivs idag, vem som ansvarar för 

vad samt vilken teknisk infrastruktur som används. Förstudien berör hela 

verksamheten, ledning, anställda och tekniker. 

2. Åtgärder enligt ISO 27000 

Baserat på förundersökningen utarbetas ledningssystem och säkerhetspolicys för 

den fysiska och organisatoriska informationssäkerheten efter ISO 27000. 

Beroende på behov, resurser och utgångsläge kan standarden följas till punkt och 

pricka, eller användas enbart i relevanta delar ur standarden och på ett mer 

godtyckligt sätt. Under det här skedet är det främst företagsledningen som berörs 

och involveras i arbetet kring organisatoriska frågor. 
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3. Åtgärder enligt tekniska standarder 

Då fokusområdet i ISO 27000 inte är de tekniska säkerhetsfrågorna, används 

istället lämpliga tekniska säkerhetsstandarder och rekommendationer. Beroende 

på teknik kan flera olika standarder och rekommendationer komma att behöva 

användas. ISO 18028 är att föredra som utgångspunkt för nätverkssäkerhet, andra 

lämpliga rekommendationer behöver i dagsläget identifieras för t.ex. datasäkerhet.  

Arbetet efter de tekniska standarderna kan fungera både som vägledning för 

införskaffande av ny infrastruktur, eller förbättringsarbete av olika hög grad i den 

befintliga. De tekniska åtgärderna tas till största del fram i samarbete med 

teknikansvarig personal, men även ledningen behöver orienteras om syftet och 

anledningen till investeringen i arbetet. 

5.2.1 Arbetsmetodik efter introduktionen av ISO 27003 

Som en del i en mer övergripande ISO 27000 standard, håller man idag på att utforma 

substandarden ISO 27003. Den kommer att innehålla vägledning i hur införandet av 

ISO 27000 ska utföras i organisationer. Den information som idag är känd om 27003 

tyder på att informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas i projektform med iterationer.  

Standarden är inte tvingande, men när den finns tillgänglig bör den föreslagna 

arbetsmetodiken kontrolleras och uppdateras mot den. 
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