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Förord 
Rapporten är författad under våren 2015 och uppdaterad 2018 på Högskolan i Halmstad. 

Jag vill rikta ett stort tack till företagen, Atea och Landstinget Blekinge, Trend Micro och 

Kaspersky Lab för deras bidrag i form av tid och intresse i detta arbete. Vägledningarna har 

varit mycket givande och lärorika.  

 

Jag vill rikta ett extra stort tack till följande personer: 
 

 Pontus Abrahamsson - Projektledare /  Seniorkonsult Säkerhet på Atea AB 

 Johan Olsson - Systemkonsult Säkerhet på Atea AB 

 Per Österberg - Technical Account Manager på Trend Micro 

 David Jacoby - Säkerhetsforskare på Kaserpsky Lab 

 Alexander Astviken - IT-säkerhetsansvarig på Landstinget Blekinge 

 

Tack! 
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Abstrakt 
 
Hur rustat är dagens samhälle mot de större IT-incidenter som inträffar? Den tekniska 

utvecklingen och även mänsklighetens ökande beroende av den ökar snabbt. Det starka 

beroendet mellan verksamhet och informationshantering gör det ännu tydligare att ingen kedja 

är starkare än sin svagaste länk. 

 

Dagens samhälle är medvetet om de IT-säkerhetsproblem och IT-incidenter som leder till stora 

ekonomiska förluster, men trots detta inträffar fortfarande IT-incidenter av olika storlek världen 

över.  

 

Hur kan organisationer förebygga IT-incidenter på bästa sätt?  – Kanske bör de veta vilka hot 

som är aktuella och hur de kan påverka oss? Då ökar deras medvetande om vilka åtgärder som 

kan tillämpas.  

 

Hur ska detta utföras? – Genom en arkitektur, baserat på en logisk sammankopplad process, 

minimeras riskeren väsentligt för skador från existerande hot. 

 

Detta arbete syftar till att framställa en IT-säkerhetsarkitektur som kan tillämpas inom olika 

företag och organisationer och som kan motverka de kända och okända hoten som kan dyka 

upp inom en organisation för att på så sätt minska risken för att en IT-incident skulle inträffa. 

Arbetet ska också påvisa att den framtagna IT-säkerhetsarkitekturen är användbar i en modern 

organisation och håller måttet i dagens samhälle. 

 

Med hjälp av ett riskbaserat arbetssätt är det möjligt att konstruera en process som framställer 

en IT-säkerhetsarkitektur där resultatet består av ett eliminerat eller minimerat hot mot en 

organisation. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
IT-incidenter inträffar fortfarande i en varierande omfattning och drabbar även de största av 

företag [1] [2]. Vad påvisar detta? Att organisationer inte har robusta säkerhetssystem? Att 

organisationer inte är tillräckligt utbildade inom IT-säkerhet eller att organisationer inte 

prioriterar säkerhet i första hand? 

 

Nedan följer ett antal exempel på några väldigt omfattande IT-säkerhetsincidenter som inträffat 

de senaste åren [2]. 

 

Sony: Ett multinationellt företag med primär inriktning på elektronikprodukter för 

hemanvändare och företag. 

 

Måndagen den 24.e november 2014 upptäckte Sony att deras interna företagsnät hade blivit 

utsatt för ett dataintrång av en hackergrupp vid namn ”Guardians of Peace (#GOP)”. Det hade 

rapporterats att angriparna lyckats komma undan med vad estimeras upp till 11 terabyte data 

och hotade Sony med att publicera alla filer på internet, tillgängligt för allmänheten om inte 

vissa krav skulle bemötas [3] [4] [5]. Bland de data som stulits fanns bl.a. dokument 

innehållandes kreditkortsinformation om Sony’s anställda, mailinkorgar, känsliga dokument 

kring deras IT-system, företagshemligheter samt några av Sony’s senaste filmer. 

 

RSA: Räknas som ett av världens mest robusta datorsäkerhetsföretag. 

 

En hackare lyckades infiltrera RSA-Security den 17:e mars 2011 genom en ”phishing-attack” 

riktat mot två mindre arbetsgrupper på företaget, där en anställd blev nyfiken och öppnade en 

Excel-fil som fanns bifogad i ett mail. Excel-filen innehöll skadlig kod som utnyttjade en s.k. 

”zero-day”-sårbarhet i Adobes Flash-mjukvara för att på så sätt kunna installera en bakdörr till 

RSAs system. Därefter installerades ett annat verktyg som lät angriparen fjärrstyra datorer. 

Genom stulna användarkonton och lösenord kunde angriparen få åtkomst till känslig 

information som sedan skickades till en annan infekterad dator, innan informationen slutligen 

överfördes till hackaren själv [6] [7] [8]. Väldigt få spår fanns kvar av attacken, men stora 

misstankar riktas åt Kina [7]. 

 

Community Health Systems (CHS): En av USAs ledande operatörer av sjukvårdsservice. 

 

14:e augusti 2014 annonserade CHS att de blivit utsatta för dataintrång. Angriparna kom undan 

med 4,5 miljoner personnummer från inskrivna patienter samt känslig information kring dessa 

patienter. Företaget ansvarar för 206 centrala sjukhus i USA och drivs i 28 stater.  

CHS kontaktade företaget Mandiant, ett dotterbolag till säkerhetsföretaget FireEye för att utföra 

en forensisk analys av attacken, där det framkom att den troligtvis utförts från Kina. Av den 

information som framförts nämns det att företagets system utsattes för malware [9] [10] [11].  

 

Karlskrona Kommun: 

 

Utsattes för en virusattack den 11:e januari 2015. Viruset slog ut ett dussintal datorer hos 

kommunen genom att låsa diverse filer på den infekterade enheten vilket i sin tur bidrog till att 

personal ej kunde utföra sina arbetsuppgifter. Viruset drabbade inte enbart en enskild dator utan 

spred sig vidare till andra datorer via delade filer och mappar mellan olika användare [12] [13]. 
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E-Virusangrepp i Region Skåne: 

 

Under januari år 2009 drabbades Region Skånes nätverk av ett datorvirus som resulterade i att 

över 10 000 datorer, varav ett antal datorer tillhörande medicintekniska utrustningar, och cirka 

500 servrar blev infekterade. Virusets omfattande innebörd medförde att samtliga förvaltningar 

inom Region Skåne drabbades i varierande omfattning. Orsaken till virusets uppkomst i Region 

Skånes infrastruktur var något så enkelt som ett infekterat USB-minne med E-viruset 

”W32/Downadup.CM”, som anslöts till en dator. 

 

Detta resulterade i omfattande ekonomiska förluster men också i att personal inte kom åt olika 

system för att utföra sina jobb, vilket satte patientsäkerheten i fara [14]. 

 

Dessa scenarion påvisar att även de största av företag, med oerhörda resurser och tillgångar inte 

går säkra, samtidigt som mindre företag inte heller ska inbilla sig en känsla av säkerhet, - inte 

ens i Sverige.  

 

När organisationer tillämpar IT-säkerhetsåtgärder är det lätt att missa ett antal områden som 

kan leda till att det finns ökade risker för intrång och sårbarheter [1]. 

 

Oavsett hur många komplexa IT-säkerhetsåtgärder och funktioner som tillämpas kommer ett 

skydd inte kunna bli helt säkert från hot och risker. IT-miljöer är dynamiska och utvecklas 

snabbt samt kontinuerligt. Därför måste IT-säkerhetsarbeten också vara kontinuerliga 

processer, för att på så sätt ta fram det skydd som är bäst lämpat för en komplicerad IT-miljö i 

ständig förändring. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med arbetet är att framställa en användbar IT-säkerhetsarkitektur mot dagens aktuella 

IT-hot, för att minska antalet IT-incidenter. IT-säkerhetsarkitekturen kommer till stor del 

behandla majoriteten eventuella attackytor som existerar inom en organisation för att på så sätt 

ta reda på vilket IT-stöd som krävs. I bristen på liknande arbeten anses det relevant att utföra 

en studie om detta ämne. 

 

Kontakt med Landstinget Blekinges IT-säkerhetsansvarig har lett fram till några av 

frågeställningarna och även inriktningen. Landstinget Blekinges IT-säkerhetsansvarig har ett 

intresse att pragmatiskt implementera en IT-säkerhetsarkitektur, men påpekar att det är svårt att 

tillämpa inom organisationer, då mycket resurser och bred kompetens inom olika områden 

krävs.   

 

Organisationen som ska behandlas i detta arbete är ett svenskt sjukhus som konstruerats med 

hjälp av statistisk data från Landstinget Blekinge. Anledningen till att arbetet kommer fokusera 

på just ett sjukhus är på grund av dess omfattande kritiska infrastruktur, vilket även kan 

bekräftas via MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), som har klassat sjukhus 

som en samhällsviktig funktion [15]. 

 

Inom ett sjukhus förekommer det väldigt omfattande och intressant utrustning (både 

skyddad/oskyddad) av olika slag. Avdelningar och yrken varierar inom samma infrastruktur.  
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Detta arbete kommer att besvara följande frågor: 

 

 Hur konstrueras en IT-säkerhetsarkitektur och vilka komponenter består det av? 

o Hur kan en organisation avgöra vilka hot som är relevanta för dem?  

o Varför behövs riskanalyser inom IT-säkerhet? 

o Hur kan organisationer identifiera värdet av deras tillgångar?  

o Hur kan ett företag skydda sina resurser och tillgångar från dagens IT-hot? 

 

1.3 Mål  
Målet med arbetet är att ta fram en logiskt sammankopplad arbetsprocess som stöds av den 

internationella accepterade standardserien ISO-27000 som resulterar i en robust och fungerande 

IT-säkerhetsarkitektur samt att påvisa att den framtagna IT-säkerhetsarkitekturen är användbar 

i en modern organisation och uppfyller kraven i dagens samhälle. Detta uppnås genom att en 

informationsvalidering utförs av IT-säkerhetsspecialister och IT-säkerhetsföretag. 

 

Även en granskning av uppnått resultat genomförs av en IT-säkerhetsansvarig på Landstinget 

Blekinge samt en seniorkonsult och systemkonsult på Atea AB.  

 

1.4 Metod 
Inledningsvis behöver termen IT-säkerhetsarkitektur identifieras, det vill säga termens 

omfattning och innebörd. Detta uppnås genom kvalitativt och kvantitativt arbete. 

Inledningsvis kommer en granskning av termens betydelse utföras på internet via olika 

säkerhetsföretag som arbetar med IT-säkerhet. 

 

När termen identifierats och en generell uppfattning uppnåtts, påbörjas samtal med IT-

säkerhetsexperter angående termens betydelse och dess ingående komponenter för att uppnå 

verifikation, tillägg samt eventuella synpunkter i ämnet. Sannolikheten uppskattas utifrån 

subjektiva skattningar av personer med god kännedom om aktuella förhållanden [16]. 

 

Detta skapar en möjlighet att utforska specifika ämnen på en djupare och mer detaljerad nivå i 

jämförelse med en kvantitativ metod.  

 

När termen och dess komponenter har bekräftats påbörjas huvudprocessen i detta arbete. – Att 

samla in information gällande dessa komponenter i IT-säkerhetsarkitekturen och därefter 

konstruera den genom öppen data på internet och samtal med IT-experter. Landstinget Blekinge 

kommer att stödja arbetet med relevant material som kommer att bidra vid konstruerandet av 

en IT-säkerhetsarkitektur. 

 

Hänvisningar till statistiska uppgifter från ENISAs (The European Union Agency for Network 

and Information Security) globala hotrapport kommer att förekomma för att ta fram 

fördelningen av de aktuella hot som existerar inom IT idag [17]. 

 

En del av metoden ska innehålla behandling av kravställningar utifrån vedertagna standarder 

för informationssäkerhetsarbete SS-ISO_IEC_27001_2014, SS-ISO_IEC_27002_2014 samt 

SS-ISO-IEC-27005_2014 för riskhantering. Direkt hänvisning till de standarderna finns i MSBs 

(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) rekommendationer för att bedriva 

informationssäkerhetsarbete inom svenska Kommuner och Landsting. Socialstyrelsens 

föreskrifter SOSFS 2008:14 innehåller krav för att använda SS-ISO_IEC_27001 och SS-
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ISO_IEC_27002 för informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården [18] [19] 

[20] [21].  

 

Sammanfattningsvis kommer arbetet behandla följande standarder: 

 

 ISO-27000: (Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för 

informationssäkerhet – översikt och terminologi) [22]. 

 ISO-27001: (Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för 

informationssäkerhet - Krav) [23]. 

 ISO-27002: (Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för 

informationssäkerhetsåtgärder) [24]. 

 ISO-27005: (Säkerhetstekniker -Riskhantering för informationssäkerhet) [25]. 

 ISO-27007: (Information technology -- Security techniques -- Guidelines for 

information security management systems auditing) [26]. 

 ISO-27008: (Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning om 

säkerhetsåtgärder för revisorer) [27]. 

 

Tillsammans skapar dessa metoder ökad användbarhet, relevans och trovärdighet för denna 

rapport.  

 

Det är viktigt att poängtera att en IT-säkerhetsarkitektur är en process som kan anpassas för 

varje specifik organisation som väljer att använda detta ramverk. 

 

1.5 Intervju 
Eftersom arbetet fokuserar på att framställa en IT-säkerhetsarkitektur i teorin finns det ett 

intresse att på något sätt bekräfta eller få en indikation samt vägledning om arkitekturen är 

möjlig att applicera i verkligheten och om inte - vad behöver förändras och/eller tilläggas för 

att uppnå en konkret nivå? 

 

Intervjun kommer att genomföras med Landstinget Blekinges IT-säkerhetsansvarig Alexander 

Astviken. 

 

Övriga synpunkter på detta arbete kommer att ges från Pontus Abrahamsson och Johan Olsson, 

säkerhetskonsulter på Atea Sverige AB.  

 

1.6 Avgränsningar  
Vid konstruktion/framtagande av en IT-säkerhetsarkitektur kommer två omfattande och 

komplexa delmoment att beskrivas benämnda risk- och hotanalys. Dessa två delmoment ger 

unika resultat vid varje tillämpning då organisationers infrastruktur, omfattning och arbete 

skiljer sig från varandra.  

 

På grund av omfattande komplexitet och målet att skapa en it-säkerhetsarkitektur som är 

applicerbar inom alla företag kommer detta arbete inte att genomföra dessa delmoment, utan 

istället påvisa tillvägagångssätt att utföra dem på, samt komplettera med statistiskt material 

gällande dagens aktuella hot för att underlätta arkitekturens ramverk. 
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Arbetet kommer bortse från administrativa rutiner gällande informationssäkerhet. Den 

konstruerade it-säkerhetsarkitekturen i denna rapport är främst framtagen för att appliceras 

inom hälso- och sjukvården, men kan anpassas för att bättre passa andra branscher. 

 

1.7 Problematisering 
Ett stort problem med att framställa en IT-säkerhetsarkitektur är att det i skrivande stund inte 

hittats en fullt ut vedertagen process för detta. Redan vid första försöket att hitta en definition 

för begreppet/termen IT-säkerhetsarkitektur hittades ingen enhetlig formulering. Detta leder till 

att en tolkning måste göras baserat på den information som närmast berör ämnet. Om termens 

innebörd skiljer sig mellan utvalda källor, kommer ett försök utföras, tillsammans med 

Landstinget Blekinges IT-säkerhetsansvarig, att konkretisera termen baserat på funna källor 

samt med kommentarer från den IT-säkerhetsansvarige. 

 

Ett eventuellt problem är att det primärt enbart är en person som ska intervjuas. Därför kommer 

frågorna att utformas på ett enklare sätt med få men ämnesrelaterade frågor. Om tid finns 

kommer ett försök att komma i kontakt med fler experter att göras. För att säkerställa att den 

person som ska intervjuas kan bistå med relevant information behöver ett antal punkter 

kontrolleras innan intervjun kan bli aktuell. 

 

Det första steget är att bekräfta individens kompetens. För att göra detta krävs det tillgång till 

information i form av bl.a. utbildningar, arbetslivserfarenhet samt vilka ansvarsområden 

personen har och har haft under sin anställning. På Landstinget Blekinge finns det kopior på 

alla utbildningar, införskaffade certifikat/diplom och övrig kompetensinformation tillgänglig 

som allmän handling hos arbetsgivaren. Möjligheten att bekräfta en individs kompetens fanns 

också att göra via närmast ansvariga chef. 

 

Vad gör individen till en expert inom området? 

 

För att bli anställd som en IT-säkerhetsansvarig enligt Landstinget Blekinge krävs mångårig 

erfarenhet inom IT, både på en teknisk- men också en administrativ nivå. Kompetensen hos 

individen ska vara bred och ett krav på årlig kompetensutveckling finns. Därför kan vi anta att 

individen klassas som expert för att få vara anställd i en sådan roll. Samma resonemang kan 

användas för att motivera valet av de indivder som kommer att granska detta arbete.  

 

När sedan intervjun är genomförd är det intressant att veta om andra experter, gärna från andra 

IT-brancher, kommer att hålla med om de svar som ges från Landstinget Blekinges IT-

säkerhetsansvarig.  

Här finns en förutsättning att även dessa kompetensutvecklar sig kontinuerligt för att deras svar 

ska vara relevant. 

Det förutsätts att andra experter skulle hålla med men också komma med egna synpunkter. 

Samtidigt är det viktigt att poängtera att om alla vore enade skulle det idag finnas ett enhetligt 

ramverk för detta. 

 

Vid insamling av data, specifikt omvärldsanalyser av aktuella hotbilder, finns ett potentiellt 

problem. Information från företag är inte alltid är fullständig då den i många fall inte 

offentliggörs gällande attacker, intrång och andra it-säkerhetsincidenter för att undvika skador 

på ett varumärke och organisationens rykte. Tekniskt specifik information stannar oftast inom 

företaget [28]. 
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När det inte finns något krav eller någon lagstiftning på att lämna ut uppgifter gällande intrång, 

kan statistik enbart uppskattas. IT-säkerhetsföretag har även en tendens till att överdriva olika 

hot på grund av ekonomiska skäl som förvrängs i media [29] [30] [31]. 

I ett kommande EU direktiv finns ett förslag om att göra det obligatoriskt för företag att anmäla 

dataintrång till en nationell myndighet om incidenten innefattar personuppgifter [32] [33]. 

 

Detta innebär att det finns brist på konkret källinformation och leder till en eventuell förvrängd 

bild av dagens it-problem som generaliseras av media. 

 

ISO-27000 serien behandlar informationssäkerhet. IT-säkerhet är en komponent i 

informationssäkerhet och kan därför leda till problem vid granskning av standarderna, 

exempelvis att få fram de delar som enbart berör IT-säkerhetsarbeten. 

I praktiken ska informationssäkerhetsarbeten utföras av hela organisationen och inte enbart av 

en eller ett fåtal personer.  

 

  



7 

 

2 Föregående relaterade arbeten  
Genomsökning av databaser efter tidigare IT-säkerhetsarkitekturarbeten har utförts utan att ha 

funnit ett arbete med samma inriktning.  

Det förekommer arbeten som berör IT-säkerhet i form av till exempel säkerhetsanalyser, 

säkerhetsundersökningar, policygranskningar och kartläggningar av säkerheten inom IT-

miljöer. Nätverkssäkerhet existerar men dessa arbeten behandlar inte IT ur ett helhetsperspektiv 

utan har istället begränsat sig till en liten del i ett annars väldigt omfattande område.  

 

”Information Security: End User Behavior and Corporate Culture” S. Woodhouse [34].  

 

Skribenten framför värdet av en effektiv implementation av informationssäkerhet inom 

organisationer. För att uppnå detta krävs en förståelse för säkerhetsrelaterade risker kombinerat 

med att sedan utveckla och genomföra lämpliga kontroller. Nyttan med även de bäst designade 

tekniska kontrollerna och procedurerna kommer att vara begränsade på grund av att berörd 

personal inte förstår varför dessa implementerats eller vad deras syfte är.  

 

Tilliten till informationssystem  

Att kunna producera korrekt och aktuell information för beslutsfattande - ökar, men graden av 

teknisk avancering för användning och distribution av informationssystem utvecklas mycket 

snabbare än medlen för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.   

 

Även om organisationer blir alltmer medvetna om IT-säkerhetsfrågor är fortfarande graden av 

IT-incidenter och datorrelaterad brottslighet väldigt hög och trots ökad förståelse kommer 

författaren fram till att de säkerhetsåtgärder som tillämpas, om ens några, är generellt dåliga.  

För att kunna utföra dessa bedömningar skapade skribenten ett frågeformulär till ett mindre 

företag där totalt 381 personer deltog. 

 

”Nätverkssäkerhet med IPS” M. Dubell & D. Johansson [35]. 

 

Här utfördes ett experiment där målet var att undersöka hur mycket nätverkssäkerhet kan 

förbättras genom att komplettera ett redan befintligt skydd bestående av brandvägg och 

antivirusprogram med en IPS (Intrusion Prevention System) samt hur en IPS påverkar 

nätverkets prestanda. Detta experiment utfördes på två klienter och två servrar. De hade även 

valt att begränsa attackerna mot deras system till riktiga attacker som går att använda mot 

nyuppdaterade system. De utförde inte heller några automatiserade syntetiska testattacker.   

 

”IT-säkerhet i praktiken” A. Hagen & A. Saengsuriyachat [36]. 
 

Arbetet genomförde en kartläggning av säkerheten i ett utvalt företags IT-miljö. Detta utfördes 

genom en undersökning av företagets säkerhetsåtgärder. Arbetet begränsade sig till 

nätverkssäkerhet och valde att fokusera på tre typer av attacker som skribenterna ansåg var mest 

troligt att företaget kunde bli utsatt för.  

Det framgår inte heller om skribenterna använt någon form av rekommenderad säkerhetsanalys 

när de utfört sin bedömning av ”riktiga hot”. 

 

Det är intressant att skribenterna valt att kalla sitt arbete för ”IT-säkerhet i praktiken” då den 

enbart behandlar nätverkssäkerhet och inte IT-säkerhet ur ett generellt perspektiv. Arbetet är 

också mycket begränsat gällande antal behandlade hot, vilket är följande tre: 
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 Mappning av IT-infrastruktur.  

 Portskanning. 

 Fysisk attack genom Rouge Access Point. 

 

Sedan utfördes tester som i sig enbart blev en kartläggning av det interna nätverket inom 

företaget.  Efter granskning av rapporten hittades ej någon beskrivning av den IT infrastruktur 

de påstås utföra.  

  

”Säkerhetsanalys av Olofströms kommuns IT-verksamhet – En utvärdering av 

informationssäkerhet” L. Göransson [37]. 
 

Rapporten utvärderar just informationssäkerheten i Olofströms IT-verksamhet och kontrollerar 

hur viktig informationssäkerheten anses vara i övriga kommuner i Blekinge samt hur de jobbar 

med informationssäkerhet. Arbetets metod bestående av bland annat intervjuer, baserade sig på 

att förstå och ta reda på hur de anställda i Olofströms kommun ställer sig till de 

rekommendationer som anges i BITS, och till informationssäkerhet överlag. BITS (2006) var 

en tidigare rekommendation från MSB som omfattar den lägsta säkerhetsnivån som inte bör 

underskridas [38] . Numera hänvisar MSB till ISO-2700X-familjen gällande stöd för 

informationssäkerhetsarbeten som styrs i verksamheter [20] [39]. 

Arbetet begränsade sig även till att ta reda på vilka hot och risker som kan uppstå inifrån 

Olofströms kommun gällande kunskap och eventuella brister inom informationssäkerhet bland 

de anställda. 

 

 

2.1  Slutsats av relaterade arbeten 
Jämförelser mellan detta och tidigare arbeten visar att majoriteten behandlar begränsade och 

specifika områden inom IT-säkerhet och inte täcker majoriteten av eventuella hot. När termen 

IT-säkerhet används verkar en del arbeten förknippa det med nätverkssäkerhet [36]. 

Begränsningarna är bra på sitt sätt, men vid kännedom om den omfattande mängd attackytor 

som existerar ökar intresset för att konstruera en säkerhetsarkitektur/ramverk som täcker många 

aspekter. 

 

Utmärkande för detta arbete är satsningen på att täcka majoriteten områden inom IT-säkerhet, 

som datasäkerhet, kommunikationssäkerhet samt eventuella attackytor som berör en 

organisation, för att kunna bemöta kända och okända hot. 

I denna IT-säkerhetsarkitektur kommer alla förebyggande riskbaserade arbeten att ingå under 

samma konstruktion. 

 

Nackdelen med de valda metoderna är att det finns risker att missa vissa områden i ramverket 

på grund av att det är ett omfattande arbete. Det är viktigt att vara tydlig med avgränsningar för 

att uppfylla målet. Ramverket ska tillämpas till ett medelstort svenskt företag, specifikt riktat 

mot sjukvården. 
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3 Övergripande företagsbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av ett typiskt mönstersjukhus i en storstadsmiljö och är 

utgångspunkten i detta arbete. Uppgifterna baseras på statistiska uppgifter från Landstinget 

Blekinge (LTB) som storleksmässigt liknar Karolinska sjukhuset i Stockholm: [40]. 

 

Sjukhuset omfattar 3500 anställda, varav 500 är service/administrationspersonal och resterande 

består av vårdpersonal.  

Sjukhuset tillhandahåller totalt sju byggnader, där vårdverksamhet bedrivs i fyra och resterande 

tre används för serviceverksamheter och administrativa arbeten. 

 

IT-miljöns mest kritiska infrastruktur består av två serverrum i två separata byggnader och 

förvaltas internt. Organisationens datacenter är uppbyggt av fysiska servrar samt servrar av 

VM-ware-miljö som baserats på VMware ESXi hypervisor V5.5 där 80 % av servrarna är 

uppbyggda via VM-ware och resterande 20 % består av fysiska servrar. 

Majoriteten av operativsystemsdistributioner gällande servrar är av windowsmiljö men det 

förekommer ett fåtal Linuxserverinstallationer. Distributioner som används inom branschen är 

av typen Windows server 2008/2012. Databasmiljön består av SQL 2008/2012 och  

lagringen baseras på tre stycken SAN-lösningar från IBM. Webbplattformen består 

huvudsakligen av Microsoft Internet Information Services 7.0 och 8.0, men enstaka Apache 

webservrar förekommer också. 

 

E-postmiljön baseras på Microsoft Exchange 2010 och samarbetsplattformen på Microsoft 

Sharepoint. 

 

 

Säkerhetskopiering av data hanteras av två bandrobotar från två enskilda geografiska platser 

där den ena fungerar som primär backup som sedan speglas av den sekundära. All 

serverutrustning är redundant kopplat till ström som kommer från två separata håll, varav minst 

en via UPS. Alla servrar har UPS för approximativt 30 minuter och uppkopplingen av 

reservkraft sker inom 60 sekunder efter ett inträffat strömavbrott.Ett automatiskt 

brandsläckningssystem finns installerat med ”släckningsgas”.  

 

Alla serverrum är utrustade med industriella kylningssystem som implementeras i taket. 

Separata kylsystem finns i varje serverrum i form av mindre mobila enheter. Dessa enheter står 

redo i standby och aktiveras per automatik i nödsituationer då serverrumstemperaturen passerar 

ett övre gränsvärde där servrarnas funktionalitet och tillgänglighet ej får påverkas. Syftet med 

detta kylsystem är att under 3-4 timmar kunna bevara optimal rumstemperatur för att kunna 

stänga ner alla kritiska system på ett korrekt sätt. 
 
 

Antalet persondatorer ligger strax under 3500 (statistiska uppgifter visar att det generellt, inom 

en organisation existerar lika många persondatorer som det finns anställda [41]). 

Huvudsakligen är arbetsstationerna av Windowsmiljö med operativsystemet Windows 7 (64-

bit) och av svensk version med senaste uppdateringen av servicepack och 

säkerhetsuppdateringar. 

Surfplattor är förinstallerade med Windows 8.1 och förekommer i mindre antal. 

Programvaror som ingår i alla installerade arbetsstationer består av: 

 Internet Explorer 11 

 Acrobat Reader 

 Adobe Flash 
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 Java 

 Antivirusprogramvara (beskrivs senare) 

 MS Office 2010 SP1 

 MS Lync – kommunikationsprogramvara 

 Outlook – E-postklient samt kalender 

 Klientprogramvara för aktuellt journalsystem 

Andra programvaror installeras beroende på den anställdes arbetsuppgifter. 

 

Alla persondatorer har 100Mbit/s anslutning till det lokala nätverket.  

75 % av ytan inom sjukhuset täcks av flera trådlösa nätverk (WiFi) och är ett komplement till 

den trådade uppkopplingen. Ett pågående projekt är att täcka hela infrastrukturen med trådlösa 

nätverk enligt verksamhetens önskemål att kunna använda mobil teknik över hela sjukhuset. 

 

WPA2-Enterprise med 802.1X autentisering har använts för att kryptera de trådlösa nätverken. 

Ett trådlöst gästnät finns tillgängligt för patienter och konsulter med tidsbestämda ”tickets”, det 

finns ingen logisk förbindelse mellan produktionsnätet och det trådlösa gästnätverket.  

Cisco är leverantör av nätverksutrustning och de använda modellerna är från deras Nexus-

familj. Det interna nätverket är separerat i olika säkerhetszoner med definierade 

kommunikationsvägar mellan dessa. 

 

DMZ används som en mellanzon för att skydda organisationens interna nätverk vid behov av 

att publicera information på internet eller vid kommunikation mellan andra organisationer. 

Möjlighet för distansarbeten uppnås genom en VPN-uppkoppling samt en webportal med 

utvalda webbtjänster.  

 

Utskriftsmiljön är baserad på en ”follow-me” lösning, vilket innebär att en utskrift kan initieras 

på en plats för att sedan skrivas ut (hämtas) på en annan. Skrivarna som hanterar detta är så 

kallade multifunktionsskrivare med stark autentisering och omfattar 80 % av alla skrivare inom 

organisationen. Resterande 20 % är personliga skrivare - både lokalt och genom nätverket. 

 

Fysisk kameraövervakning förekommer på ett flertal platser inom organisationen och är 

anslutna till en separat del av nätverket, även mjukvaror för övervakning av kritiska styrsystem 

existerar. Grundövervakningen av serverparten sköts med hjälp av Microsofts SCOM. 

Alla byggnader och avdelningar inom organisationen separeras fysiskt med kodlås och 

passerkort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 IT-säkerhetsarkitektur och dess ingående komponenter  
För att klargöra en it-säkerhetsarkitektur behövs först ett antal centrala och övergripande 

begrepp förklaras för att öka läsarens förståelse. 
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Arkitekt 
Ordet arkitekt har sitt ursprung av latinska architectus eller grekiska arkhitekton. Ordet är alltså 

en sammanslagning av de grekiska orden archos och tekton. Archos betyder mästare eller 

överordnad och tekton betyder snickare eller byggare [42]. 
 

 

IT-arkitektur 
Definitionen enligt Svenska Kraftnät lyder: [43] 

”En IT-arkitektur är ett metodiskt och systematiskt sätt att beskriva koncept, tekniker 

och modeller inom IT för att på så sätt skapa ett sammanhållande ramverk för applikationer, 

infrastruktur, säkerhet med mera. IT-arkitekturen, eller Enterprise Architecture, 

EA, som detta numera kallas, är ett sätt att organisera verksamhetsprocesser 

och IT-infrastruktur för att skapa (tekniska och andra) standarder och effektiva 

arbetssätt som går i linje med affärsstrategier, affärsmodeller och verksamhetens övergripande 

styrning.” 

 

IT-säkerhetsarkitektur 
Företaget SAFESIDE definierar it-säkerhetsarkitektur enligt följande: 

”IT-säkerhetsarkitekturen är ett strategiskt ramverk med styrande säkerhetsprinciper och en 

gemensam struktur för var, när och hur säkerhetsfunktion införs och hanteras. 

Säkerhetsarkitekturen ger enhetlighet, återanvändbarhet, effektivitet och syftar till att 

säkerställa att önskad skyddsnivå upprätthålls.” [44]. 

 

Informationssäkerhet 

Med Informationssäkerhet menas säker hantering av information i varje form (papper, digitalt 

eller muntligt) vid varje bestämd tidpunkt (då informationen skapas, förvaras, transporteras 

samt avvecklas). Begreppet omfattar samtliga åtgärder som en organisation genomför så att den 

kan upplevas säker. Informationen skall endast användas av den som ska ha tillgång till den, 

den ska även vara spårbar, tillgänglig och riktig [22] [45]. 

En övergripande beskrivning av informationssäkerhet visas i Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Beskrivning av informationssäkerhet inom Landstinget Blekinge [40]. 

SS-ISO/IEC 2700X: 

Den svenska och internationella standardserien SS-ISO/IEC 27000 påvisar ett sådant 

ledningssystem där säkerhetsnivån tar sin utgångspunkt i en verksamhetsanpassad riskanalys 

och där informationssäkerhetsarbetet följer en tydlig process. 

Tillämpning av standarderna i denna serie underlättar arbete kring informationssäkerhet inom 
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organisationer men förbättrar även möjligheterna att externt bedöma säkerhet samt revidera 

denna på ett enhetligt sätt [26]. 

 

En central del i ett ledningssystem är ledningens uttalade stöd, ledningen bör också se till att 

organisationen antar en policy för informationssäkerhetsarbetet där detta stöd kommer till 

uttryck. I ytterligare styrdokument, riktlinjer och dylikt kan sedan den högsta ledningen ge 

vägledning till mellanchefer och övrig personal [23]. 

 

I riktlinjer är det vanligt att det införs bestämmelser, exempelvis: [24] 

 

 Användning av Internet och e-post. 

 Åtgärder till skydd mot skadlig kod. 

 Fysisk säkerhet. 

 Incidenthantering. 

 Kontinuitetsplanering. 

 Mobilt arbete. 

 Inventarier och licenser. 

 Behörighetsadministration. 

 Loggning. 

 

IT-säkerhet 

IT-säkerhet innebär säkerhet inom IT-system och delas in i datasäkerhet, innebärande skydd av 

data och system mot obehörig åtkomst och obehörig eller oavsiktlig förändring eller störning 

vid databehandling samt kommunikationssäkerhet.  

Kommunikationssäkerhet innebär säkerhet i samband med överföring av information och 

styrsignaler. Syftet med detta är att förhindra att information hamnar i fel händer och att 

informationen inte förvanskas eller inte når mottagaren, men också att felaktig information ej 

introduceras i kommunikation och system [45] [46]. 

Se tidigare bild om informationssäkerhet under Figur 1 
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5 Processteg för IT-säkerhetsarkitektur 
Detta kapitel kommer behandla de övergripande nödvändiga processteg som är väsentligt 

avgörande för detta ramverk, för att på säkraste möjliga vis skapa en helhetsbild av de hot och 

risker som existerar inom en organisation, samt vilka tekniska tillämpningar/lösningar som kan 

brukas för att motverka dessa.  

Detta ramverk är en riktlinje som kan anpassas för varje specifik organisation som väljer att 

använda det.   

 

5.1 Processorienterat arbetssätt 
Dagens organisationer är ofta organiserade efter kompetensområden eller funktioner. Många 

medarbetare får därmed en dålig överblick över helheten. I dessa situationer kan det enkelt 

uppstå aktiviteter som kallas suboptimering. Detta innebär att förbättringar i operationen eller 

avdelningen inte bidrar till helhetens bästa utan istället kan medföra nackdelar [47]. 

 

I processorienterade företag utförs nödvändiga funktioner från olika avdelningar för att uppnå 

ett slutligt mål som efterfrågats av kunden. Effekten av detta arbetssätt leder till optimerade 

processer istället för enskilda funktioner inom företaget, genom att lägga fokus på arbetsflöden 

och aktiviteter som skapar värde för kunden, i detta fall personalen [47]. 

 

IT-säkerhetsarkitekturer omfattar en stor process inom ett IT-säkerhetsarbete och detta utförs i 

flera steg då det i sin tur leder till en betydligt mindre risk att missa viktiga aspekter. För att 

kunna skapa en bra IT-säkerhetsarkitektur ska arbetet ske i en helhetsprocess bestående av ett 

antal olika steg. 

 

5.2 Riskstyrt säkerhetsarbete 
Enligt Jan-Olof Andersson, tidigare säkerhetschef på riksbanken i Stockholm och författaren 

av boken, ”Effektiv Säkerhetsorganisation”, är det en trend att införa ett riskstyrt 

säkerhetsarbete [48]. 

 

Detta ger organisationen bland annat: 

 

 En medvetenhet att identifiera hot och risker genom hela organisationen. 

 Möjlighet att följa legala krav, avtal och bäst praxis. 

 Möjlighet att förbättra sitt skydd. 

 En effektiv allokering av resurser för att bemöta risker. 

 Minimering av förluster och störningar. 

 Förbättring av ledningens styrning. 

 En stabil bas för planering och beslutsfattande. 

 

Dessa krav kan återspeglas i SS-ISO/IEC 27001:2014 standarden under [23]. 

 § 6.1.2 Bedömning av informationssäkerhetsrisker.  

 § 6.1.3 Behandling av Informationssäkerhetsrisker.  

 § 6.2 Informationssäkerhetsmål och planering för att uppnå dem.  

 § 8.2 Bedömning av informationssäkerhetsrisker.  

 

Detta arbete baseras utifrån dessa krav för framtagande av en it-säkerhetsarkitektur som en 

riskstyrd säkerhetsprocess. 
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5.3 Riskhantering 
Riskhantering är en process för att kontinuerligt bedöma, värdera, åtgärda samt följa upp risker. 

En verksamhet har en mängd olika typer av risker och inom informationssäkerhet berör denna 

process de risker som innefattar verksamhetens informationstillgångar, med andra ord 

visualisering av omfattning av riskhantering kan presenteras med Figur 2 [49]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Huvudkomponenter inom riskhanteringsarbete [49]. 

 

Stöd och vägledning över riskhanteringsprocessen för informationssäkerhet inom 

organisationen uppnås vid tillämpning av SS-ISO/IEC 27005:2013 standarden – Riskhantering 

för informationssäkerhet (Information Security Risk Management). 

För att kunna skydda informationstillgångar måste organisationen veta vilka de äger och vad 

har de för värde för dem [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

6.0 Processflödet  
Nedan beskrivs den helhetsprocess som en IT-säkerhetsarkitektur omfattar. 

 

6.1 Verksamhetsanalys  
Verksamhetsanalyser är till för att kunna ställa korrekta krav på vilka informationstillgångar 

som är kritiska och av högsta prioritet för verksamheten. Denna analys bidrar också med att 

kunna avgöra hur allvarliga eventuella konsekvenser kan ha för en påverkan utifrån 

konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet [50].  

 

Arbetet gällande informationssäkerhet går ut på att skydda informationstillgångarna mot olika 

sorters hot. För att skyddet ska kunna utformas optimalt måste utgångspunkten vara kunskap 

kring organisationens verksamhet, vilka informationstillgångar som används i verksamheten 

samt vilka behov och krav som finns på tillgångarnas informationssäkerhet [50]. 

Exempel på informationstillgångar demonstreras i Figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Exempel på informationstillgångar enligt MSB’s verksamhetsanalysdokument [50]. 

 

 

För att senare kunna klassificera informationstillgångarna måste organisationen ta reda på vilka 

krav som ställs på respektive tillgång.  

För att hitta kraven kan de delas upp enligt:  
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 Krav som kommer från avtal 

 Lagar och förordningar  

 Legala krav samt de krav som verksamheten kräver för att kunna uppnå sina 

mål. 

 

Gällande de interna kraven är det viktigt att poängtera att varje verksamhet är unik och har sina 

specifika krav som bland annat beror på dess bransch- och sektorstillhörighet, ägandeform, 

uppdrag och affärsidé [50]. 

 

De legala kraven gäller främst rättsliga krav samt krav som regleras av olika avtal och  

kontrakt. Det här är krav som måste vara uppfyllda.  

 

Exempel på hur de legala kraven värderas enligt MSB [50]: 

 

 ”En privat vårdgivare har fått kommunens uppdrag att driva ett demensboende. 

Kommunen kräver att företaget ska vara försiktig när det gäller hantering av personlig 

information om enskilda patienter.  

Ingen information får till exempel lämnas ut via telefon.” 

 

 ”Ett investmentföretag köper analystjänster av ett litet konsultbolag. 

Investmentföretaget förser konsultbolaget med konfidentiell information och kräver att 

bolaget aldrig flyttar okrypterad information mellan olika lagringsmedier. Nivån av 

kryptering regleras i avtalet.” 

 

De två ovanstående exempel visar att de legala kraven är ytterst kritiska och behöver ett högt 

skyddslager. 

 

MSB har, i samarbete med SIS, skapat rekommendationsmodeller för klassificering av 

informationstillgångar som kan anpassas till den egna verksamheten. Se Figur 4.  

Principen för klassificering innebär att alla betydande informationstillgångar ska analyseras 

mot de identifierade kraven, både de interna det vill säga verksamhetens behov, och de legala 

för att kunna avgöra vilka konsekvenser som kan ske om informationen inte längre är 

konfidentiell, riktig eller tillgänglig. Det finns möjligheter att klassificera efter andra aspekter, 

exempelvis spårbarhet [51]. 
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Figur 4: Klassificeringsmodell i matrisform. Utförd av MSB [51]. 

 

A) Inventering av tillgångar och informationsklassning  

Nästa steg är att strukturera upp och värdera de tillgångar en organisation äger och har 

befogenhet över. Detta uppnås genom en verksamhetsanalys som beskrivits i föregående steg 

samt inventering av informationstillgångar. När detta är genomfört har organisationen listat alla 

kritiska informationstillgångar och kan mer tydligt bedöma verksamhetens beroenden av dem.  

Detta lägger grunden till informationsklassning av informationstillgångarna. Som extra stöd 

kan organisationen ta hjälp av rekommendationer och mallar för att assistera klassificeringen 

av tillgångarna [51]. 

 

 

Här är det viktigt att värdera vikten av varje specifik tillgång, frågor av yttersta värde som ska 

behandlas är bland annat: 

 

 Hur viktig är denna tillgång i relation till andra tillgångar? 

 Hur påverkas verksamheten utan denna tillgång? 

 Vad sker om denna resurs plötsligt ej finns tillgänglig längre? 

 Vad sker i en krissituation?  
 

Efter en genomförd inventering av tillgångar ska information klassificeras för att kunna 

värderas. Därefter genomförs ett beslut på vilken nivå tillgångarna ska hanteras och säkras. 
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Om en informationstillgång hanteras av ett system resulterar det i att det specifika systemet 

kommer att klasseras på minst samma nivå som informationen. Systemet kan inte klassas på en 

lägre nivå på grund av att information som hanteras på ett specifikt system är sammankopplade. 

 

Det är informationen som bestämmer hur olika system klassificeras, den högsta 

informationsklassningen anger den lägsta informationsklassningen på ett system [28]. 
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6.2 Hotbildsanalys  
Hot är en möjlig oönskad händelse vilket ger negativa konsekvenser för informationssäkerhet. 

Bakom ett hot finns en hotkälla, även kallat hotobjekt, som kan delas in i tre olika kategorier:  

 

 Människa  

 Teknik 

 Natur 

 

Hoten under respektive kategori kan sedan delas in i ytterligare kategorier och är viktiga 

faktorer att bearbeta vid hotbildsanalyser [49]. 

 

Hotkällan människa är indelat i följande faktorer: 

 

 Avsiktliga eller oavsiktliga 

o Avsiktliga kan vara riktade och oriktade 

o Kan bestå av enskilda personer, företag, organisationer eller nationer 

 

Hotkällan teknik är indelat i följande faktorer: 

 

 Fysiskt slitage, teknik som går sönder 

 Inbyggda felaktigheter och buggar 

 Kombination människa – teknik: 

o Människor kan använda tekniken felaktigt 

o Människor kan använda tekniken destruktivt 

o Teknik är allt mer komplicerat och ofta svårhanterligt (installation, 

konfiguration, användning etc.) 

 

Hotkälla natur är indelat i följande faktorer: 

 

 Översvämning 

 Brand 

 Åska 

 Jordbävning 

 Kombinationer: 

o Natur – människa 

o Natur – teknik 

 

För att kunna konstatera vilka hot som är relevanta och mest allvarliga så utförs en 

hotbildsanalys. Analysen går ut på att identifiera relevanta hot; vem, vad eller vilka som kan 

tänkas konkretisera hoten, samt vilka resurser som kan tänkas disponeras. 

Det är relativt förekommande att en hotbildsanalys ingår som ett steg av en riskanalys. 

Beroende på hur processarbetssättet för IT-säkerhetsarkitekturen byggs utförs en hotbildsanalys 

som ett separat steg eller som en del av ett riskanalysarbete [49]. 
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Relationen mellan hot i informationstillgångar kan visualiseras i Figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Sammankoppling mellan hot och informationstillgångar [49]. 

 

Förståelsen för relationer mellan hot och tillgångar ger oss möjlighet att tillämpa ett 

processorienterat arbete för att kunna analysera hot på ett standardiserat sätt. Här kan två 

huvudprocesser användas inom en hotanalys. Det första exemplet omfattar analys av hot som  

inte är riktade direkt mot organisationen, som i de flesta fall påverkar tillgänglighet för 

informationstillgångar. Detta illustreras i Figur 6 [49]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 6: Illustration av ej riktade hot [49]. 

 

Den andra processen speglar en riktad hotbild; att med avsikt påverka informationstillgångar 

utifrån sekretess, tillgänglighet, riktighet samt spårbarhet. Detta illustreras i Figur 7 [49]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Illustration av riktade hot [49]. 



21 

 

 

En hotanalys inleds genom att övergripande hot identifieras, ett generellt hot består av fyra delar 

där angriparen först identifieras vilket inte nödvändigtvis är den som realiserar hotet. I nästa 

steg identifieras angriparens syfte och mål och avslutningsvis identifieras vilken information 

angriparen potentiellt är intresserad av. Därefter sammanställs de fyra delarna; angripare, syfte, 

mål och information i en lista av övergripande hot. Se Figur 8 [52]. 

 

När de övergripande hoten har identifierats inleds arbetet gällande konkretisering, detta utförs 

genom att identifiera aktörer och tillvägagångsätt. En aktör omfattar en eller flera personer som 

har kapacitet att realisera ett hot, tillvägagångssätt syftar på hur aktören eventuellt kan gå till 

väga för att realisera ett hot. Hoten kopplas sedan till de identifierade aktörerna och 

tillvägagångssätten, vilket resulterar i en uppsättning av konkreta hot [52]. 

 

Hotanalysen avslutas med att så kallade angreppsbilder skapas, en bild för varje 

tillvägagångssätt som existerar. 

 

Allt säkerhetsarbete ska utföras riskbaserat på grund av att med hjälp av säkerhet kunna skapa 

en förståelse för de skyddsmekanismer som ska tillämpas mot specifika hot [28]. 

 

Ett processträd för hotanalys beskrivs i FOI’s Användarrapport ”Hot-, risk- och 

sårbarhetsanalys – Grunden för IT-säkerhet inom Försvarsmakten” [52]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Processträd för hotanalys. Utförd av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) [52]. 
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Hot 

Nedan listas en sammanfattning av dagens mest omfattande och förekomanande hot inom IT. 

Listan har sitt ursprung från ENISA som utfört en granskning och rangordnat de 15 största 

globala hoten under december 2014 [17]. En fullständig hotbildsanalys behandlas ej i detta 

arbete på grund av att det krävs flera nyckelpersoner med unika förutsättningar för varje 

organisation för att åstadkomma en sådan process. Därför används statistiska uppgifter om 

aktuella hot från ENISA rapporten. 

 

1: Skadlig kod: Mask/Trojan. 

Definition av skadlig kod innebär datorkod som orsakar dataintrång för att skada ett 

datorsystem. Det är ett sorts hot som inte alltid kan blockeras av antivirussystem. 

 

En mask skiljer sig från ett datorvirus i den mån att den kan föröka sig själv istället för att dölja 

sig själv i ett program eller en fil. Den skapar helt enkelt en exakt kopia av sig själv och använder 

kommunikation mellan datorer för att spridas. 

 

Trojaner är program som låtsas vara en legitim mjukvara men faktiskt utför dolda och skadliga 

funktioner, oftast utan användarens vetskap. Denna sprids oftast med hjälp av extern media från 

internet [53]. 

 

2: Webbaserade attacker  

Webbaserade attacker omfattar alla tillgängliga tekniker avseende omredigering av webbläsare 

till skadliga webbplatser där ytterligare malwareinfektioner kan äga rum. Exempel på en 

webbaserad attack är cross-site scripting [17]. 

 

3: Webbapplikationsattacker/Injektionsattacker 
Webbapplikationsattacker består huvudsakligen av att mata sårbara servrar och/eller mobila 

applikationer med skadlig kod eller oväntade sekvenser av data med målet att injicera skadlig 

kod, ändra webbplatsens innehåll eller knäcka information [53]. 

 

4: Botnet 

Botnet innebär en samling infekterade datorer som fjärrstyrs över internet av en eller flera 

hackare. Därefter agerar de infekterade enheterna som så kallade zombies, enheter som 

fjärrstyrs av hackaren och utför dess kommandon samtidigt som användaren av måldatorn är 

helt omedveten. Det förekommer även att hackare säljer eller delar åtkomst till botnets och 

därmed tillåter andra individer att utföra skadliga ändamål [54]. 

 

5: Denial of Service  

Denial of service, även känt som DoS-attacker, avser avsiktligt riktade attacker med mål att 

göra en enhet eller nätverksresurs tillfälligt eller permanent otillgänglig för avändare. DoS 

uppnås vanligtvis genom att skicka ett stort antal förfrågningsanrop i ett försök att överbelasta 

systemet eller resursen och förhindra legitima förfrågningar. [54]. 

 

6: Spam 
Spam definieras som oönskade email och kan även kallas skräppost. Spammail maskerar ofta 

sina mail i syfte att komma undan antispamsystem och/eller mjukvara. Det förekommer även 

att spam skickas från legitima e-postadresser då användarnas datorer blivit infekterade. 

Spam är ofta lönsamt då spammare kan skicka miljontals email i en enda kedja till en väldigt 

liten kostnad [54]. 
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7: Phishing    

Phishing omfattar en process där mottagaren luras att dela känslig, privat information till en 

okänd tredje part. Ofta får offret ett e-postmeddelande som ser ut att komma från en legitim 

organisation. Exempel på detta är bland annat banker, sociala medier, onlinespel, onlinetjänster, 

diverse serviceföretag inom teknisk- och mobilsupport etc.  

E-posten innehåller, vad som ser ut att vara, en länk till organisationens hemsida och när 

användaren klickar på denna länk omdirigeras offret till en falsk kopia av hemsidan. Hur pass 

välgjord den falska sidan faktiskt är varierar. Här uppmanas personen att mata in sina uppgifter 

för att kunna logga in på sidan som sedan stjäl uppgifterna och använder dem i illegalt syfte 

[53]. 

 

8: Exploit kits 

Exploit kits, även kända som automatiserade verktyg - ”toolkits”. Dessa används främst för att 

upptäcka sårbarheter eller andra säkerhetshål hos målsystemet, vilket vanligtvis innebär 

utrustning för slutanvändare, för att sedan ladda ner och exekvera skadligt innehåll i den 

komprometterade enheten. Det förekommer även att denna sedan används för att sprida 

malware [55]. 

 

9: Dataintrång 

Ett dataintrång resulterar i stulen information från ett system utan vetskap av systemets ägare. 

Offer för dataintrång är ofta större företag eller organisationer men i vissa fall även mindre 

företag och den stulna informationen brukar typiskt vara känslig, patientskyddad eller av 

konfidentiell karaktär, till exempel kreditkortsnummer, kunddata, affärshemligheter etc. 

Konsekvenser av en sådan incident resulterar i att företagets varumärke och förtroende skadas 

på grund av kundens känsla av svek av förtroendet [56]. 

 

10: Fysiks skada/stöld/förlöst  
IT-incidenter i form av fysisk skada omfattar bland annat bränder, naturkatastrofer, 

vattenläckage och dylikt.  

Fysisk skada kan även uppnås genom stöld av datautrustning. Datastöld omfattar avsiktlig stöld 

av information, snarare än oavsiktlig förlust. Dataförluster kan inträffa både inom en 

organisation, genom anställda eller av hackare utanför organisationen. 

 

Dataförlust är resultatet av en oavsiktlig missplacering av data vilket är vanligt förekommande 

i form av förlust av den enhet där informationen ursprungligen lagrades. Med förlust menas 

antingen datakorruption eller stöld [54]. 

 

11: Insider threat 

Insider threat är ett skadligt och dolt hot som kommer från personer som är eller har varit 

anställda, med tidigare tillgång till intern information, eller som har/haft en annan anknytning 

till organisationen i fråga. Information av värde i detta fall är säkerhetspraxis bland annat 

säkerhetsarbeten och säkerhetsutrustning, känslig information, affärshemligheter etc.  

Hotet kan innebära bedrägeri, stöld av konfidentiell information eller kommersiellt värdefull 

information, stöld av immateriella rättigheter eller sabotage av datasystem [57]. 

 

12: Informationsläckage 
Informationsläckage är obehörig förflyttning av information, vanligen utanför en organisation. 

Det kan vara avsiktligt genom stöld eller oavsiktligt genom dataförlust. Denna information kan 

sedan missbrukas i den form den består av eller utnyttjas till andra attacker. 
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Informationsläckage gäller främst utnyttjande av tekniska och organisatoriska svagheter för att 

få information som sedan används till andra attacker [54]. 

 

13: Identitetsstöld & bedrägeri 

Identitetsstöld syftar till att samla in information om offrets identitet, inkluderat 

personuppgifter, bankuppgifter, profilbilder, autentiseringsmetoder, kreditkortsinformationer, 

olika koder, tekniska identifieringsuppgifter och dylikt. När tillräcklig data kring offret är 

insamlat maskerar gärningsmanen sig genom att använda offrets identitet. Identiteten används 

sedan som en metod för att få åtkomst till resurser för att stjäla pengar eller utnyttja andra 

fördelar under offrets namn [58]. 

 

14: Cyberspionage 

Cybersspionage syftar i huvudsak till APT-attacker, ”Advanced Persistent Threat”, och andra 

riktade attacker. Cyber espionage, en handling utförd för att kunna erhålla konfidentiell 

information utan tillstånd från innehavaren för att sedan kunna utnyttjas av individer, 

konkurrenter, regeringar eller andra motparter till personlig, ekonomiskt, politiskt eller militär 

fördel. Cyber espionage utförs genom olika metoder på internet, nätverk eller enskilda datorer 

med hjälp av skadliga programvaror så som spionprogram [17]. 

 

APT är en viss typ av riktad attack som utförs av individer med tid och resurser för att planera 

en infiltration av ett nätverk. I ett sådant fall är det vanligt att inkräktaren letar efter information 

av yttersta värde framför mindre, finansiell data. APTer är långlivade attacker i den mån att de 

kan stanna kvar i ett nätverk under en längre tid innan de får tillgång till den data de söker, för 

att sedan kunna stjäla den [54]. 

 

15: Ransomware/Rogueware/Scareware   

Anledningen till att Ransomware klassats som en enskild kategori trots att den tillhör 

malwarefamiljen, beror på att det har ansetts vara ett personligt hot på grund av dess bedömda 

dynamik. 

Ransomware är en mjukvara som förhindrar användarens åtkomst till sitt/sina egna system och 

filer tills en lösensumma betalats ut. 

Mjukvaran kan fungera på det sätt att den till exempel kopierar innehållet från ”Mina 

Dokument”-mappen till en lösenordsskyddad fil för att sedan ta bort originalet. Det finns inte 

heller någon garanti att användaren faktiskt återfår åtkomst till sina filer om lösensumman 

betalas ut [54]. 

 

6.3 Analys attackytor  
Med attackyta menas en potentiell hårdvara eller tjänst som kan angripas för att sedan användas 

vid sabotage av ett utvalt system eller som en ingång till en organisations infrastruktur. I detta 

moment ska olika typ av system, infrastruktur och kommunikationsvägar inventeras. För att 

underlätta denna process delas analysen av attackytor upp i två kategorie - interna och externa 

attackytor. 

I detta arbete har attackytorna analyserats utifrån den interna IT-miljön som beskrivs i kapitel 

”Övergripande företagsbeskrivning” på sidan 7, och har tagits fram via samtal med Johan 

Olsson och Alexander Astviken [59] [28]. 

 

Sjukhusets attackytor presenteras i följande tabeller: 
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Externa attackytor: 

 

Ae: Filöverföring (S)TFP(S), SSH, Telnet, 

WEBDAV 

 Man in the middle attack.  

 Sårbarheter i protokoll.  

 Svag autentisering 

 Svagheter i MS IIS   

Be: Internetsurf inifrån företagsnätverket  XSS attacker 

 Aktiv injicering av skadlig 

kod  

 Phishing 

Ce: Mobila enheter utanför lokalt nätverk. 

Information på enheten 

 Förlust av information 

lokalt på enheten/USB-

media 

 Möjlighet att placera 

skadlig kod 

De: VPN-kommunikation  Svag autentisering 

(användarnamn/lösenord) 

 Sårbarheter i 

krypteringprotokoll 

Ee: System på DMZ  Ej patchade OS  

 Zero-Day sårbarheter 

Fe: E-post  Webbaserad e-post och E-

post trafik 

Ge: Webbapplikationer  Dåligt skriven kod 

 Zero-Day sårbarheter 

 DDoS/DoS 

He: Användning av externa webbtjänster  DDos/DoS  

 Skadlig kod på extern 

webbplats som aktivt 

exekveras t.ex. javascript 

Ie: DNS  Dåligt skrivna 

applikationer 

 Zero-Day sårbarheter 

 DDos/DoS 

Je: Brandvägg, Applikationsbrandvägar 

Proxyservrar 

 Felaktigt konfigurerade 

enheter 

Ke: Användarrättigheter/Åtkomsträttigheter  Åtkomst till 

administrationsgränssnittet 

Le: Externa USB enheter  Förlust av information 

 Möjlighet att placera 

skadlig kod 

 

Interna attackytor: 

 

A: Fysisk tillgång till PC/Datautrustning  Möjlig åtkomst till 

filsystemet och 

information som 

finns lokalt på PC.  

 Placering av skadlig 

kod 

B: Fysisk tillgång till serverutrustning  Åtkomst till 

konfigurationsmöjli

gheter på 
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server/applikationer 

och information som 

finns lokalt på 

servern 

 Placering av skadlig 

kod 

C: Fysisk tillgång till mobila enheter  Tillgång till 

information 

D: USB-enheter och/eller fysisk tillgång till dessa  Tillgång till 

informationen, 

placering av skadlig 

kod 

 Möjlighet att placera 

skadlig kod 

E: Fysisk tillgång till nätverket  Möjligheter för 

avlyssning av trafik 

 Nätverksscanning 

 Utföra olika typer 

av attacker 

F: Fysisk tillgång till nätverksutrustning  Möjlighet för 

omkonfigurering av 

utrustning 

G: Trådlöst nätverk  Svag kryptering, 

dålig lösenordsfras 

 Avsaknad av 

certifikat  

 Avlyssning 

 Attacker (Rouge 

AP) 

H: E-post  Phishing 

 spam  

 XSS 

 Skadlig kod 

I: Skrivarmiljö  Interna HDD 

 svagheter i intern 

OS 

J: Lokala användarrättigheter på:  

J1: Lokalt på PC  För höga rättigheter 

ger möjligheten att 

utföra eskalering av 

dessa genom att 

dumpa SAM 

databas och köra en 

Pass the Hash attack 

J2: Lokalt på server  För höga rättigheter 

ger möjligheten att 

utföra eskalering av 

dessa genom att 

dumpa SAM 
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databas och kör  en 

Pass the Hash attack 

 Omkonfigureringsm

öjligheter 

J3: I DB. Databasanvändarrättigheter  Dåliga/standard 

lösenord  

 För höga rättigheter 

ger möjligheten att 

misskreditera 

information/system 

 Omkonfigurerings-

möjligheter 

J4: Webbservrar  Misskonfiguration, 

lösenord i klartext 

 Zero-Day 

sårbarheter 

 Dåligt skriven kod 

 Omkonfigurerings-

möjligheter 

J5: System/Applikationer  Zero-Day 

sårbarheter 

 Misskonfiguration 

 Lösenord i klartext 

 Omkonfigurerings-

möjligheter 

J6: DNS (Linux)  Zero-Day 

sårbarheter 

 Misskonfiguration 

 Lösenord i klartext 

 Omkonfigurerings-

möjligheter 

J7: DHCP (Linux)  Zero-Day 

sårbarheter 

 Misskonfiguration 

 lösenord i klartext 

 Omkonfigurerings-

möjligheter 

J8: Management system för nätverk  Möjlighet för om- 

konfiguration av 

nätverksutrustning 

J9: Datacenter (server/lagring/backup)  Höga rättigheter 

(avsiktliga/oavsiktli

ga) kan leda till 

kompromettering av 

system för att sedan 

möjliggöra 

kompromettering av 

andra system 

J10: Skyddsramverk mot skadlig kod (system)  Administrativa 

rättigheter kan ge 

möjlighet att 

åsidosätta 

skyddsmekanismer 
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K: Användarrättigheter genom katalogtjänsten MS 

AD (Microsoft Active Directory): 

 Avsiktliga/oavsiktli

ga höga rättigheter i 

följande/nedanståen

de system kan leda 

till kompromettering 

av system, deras om 

konfigurering och 

möjligheten att 

förbereda attacker 

till andra system 

K1: Lokalt på PC  Sparade 

inloggningar från it-

tekniker med höga 

administrativa 

rättigheter i 

katalogtjänsten MS 

AD kan extraheras 

(hashvärde) 

K2: Lokalt på servrar  Sparade 

inloggningar från 

tekniker med höga 

administrativa 

rättigheter i 

katalogtjänsten MS 

AD kan extraheras 

(hashvärde) 

 Omkonfigureringsm

öjligheter 

K3: DNS/DHCP  Misskreditering av 

DNS/DHCP kan 

leda till olika typ av 

allvarliga attacker 

 Omkonfigurerings-

möjligheter 

K4: Nätverkstjänster  Missbruk av höga 

administrativa 

rättigheter kan 

avsiktlig/oavsiktlig 

förstöra hela eller 

delar av ett nätverk 

K5: Katalogtjänster  Avsiktlig/oavsiktlig 

kompromettering av 

katalogtjänsten 

K6: Datacenter (server/lagring/backup)  Kompromettering 

av datacenter, 

informationsstöld, 

informationsförvrän

gning, sänkning av 

hela miljön 

K7: Skyddsramverk mot skadlig kod  Kan 

stänga/åsidosätta 

hela 

skyddsmekanismen 

mot skadlig kod 
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L: Fillagring (Filer/information)  Data stöld 

 Data förlust  

 Skadlig kod 

M: Databaser (DB/information)  Data stöld 

 Data förlust 

 Manipulering av 

data 

N: Applikationer  Svagheter i koden 

 Ev. attack plattform 

O: Mobila enheter - Informationen på enheten  Data stöld  

 Data förlust 

 Skadlig kod  

 Tillgång till e-post 

P: PC - Informationen på PC  Data stöld  

 Data förlust  

 Skadlig kod 

 Möjlighet att initiera 

nya attacker 

Q: Viktiga infrastrukturtjänster för hela miljön  

Q1: PKI infrastruktur  Misskreditering av 

PKI strukturen leder 

till allvarliga 

konsekvenser där ett 

betrott certifikat kan 

utnyttjas för att 

imitera en webbplats 

på internet, 

inklusive bank och 

e-handelssiter som 

är säkrade med 

HTTPS protokollet. 

Q2: Katalogtjänsten MS AD (Microsoft Active 

Directory) 

 Används bl.a. för 

tilldelning av fil-

rättigheter och 

inloggning i olika 

system. 

 Avsiktlig och 

oavsiktlig tilldelning 

och användning av 

rättigheter kan 

påverka 

konfidentialitet, 

riktighet och 

tillgänglighet 

Q3: DNS/DHCP  DHCP Starvation 

 Rogue DHCP 

Server 

 DNS: omdirigering 

av trafik 
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 Omdirigering av 

inkommande mail 

 Skicka mail med 

organisationens 

namn 

S: Servrar, PC och mobila enheter utan 

implementerade skyddsmekanismer mot skadlig 

kod, ej patchade 

 Enkelt att få in olika 

typer av skadlig 

kod. En bra 

plattform för 

vidareutveckling av 

attacker 

 

När attackytorna blivit kända, kan de nu mappas mot relevanta hot. 

 

6.4 Mappning av hot mot attackytor  
När organisationen har värderat sina tillgångar, klassificerat informationstillgångar, identifierat 

verksamhetens krav, framställt aktuella och relevanta hot och samtliga attackytor uppvisats kan 

dessa kopplas samman genom att skapa en matris där de sorteras in i olika 

riskbedömningskategorier. Detta är ett moment som ingår i ett riskanalysarbete. 

 

 Aktuella hot (Top Threats): Interna attackytor: Externa attackytor: 

1 Skadlig kod: Mask/Trojan A B C D E H L O P S Ae Be Fe Ce Le 

2 Webbaserade attacker H S Ce Fe Ge He 

3 Webbapplikationsattacker/Inje

ktionsattacker 

C S Ce Ge He 

4 Botnets A B C D E S P Ee 

5 Denial of service N Q3 Be He Ie 

6 Spam H  Be Fe 

7 Phishing H Be Fe 

8 Exploit kits J K M N S P O Ae De Ee Ge Je 

9 Dataintrång Hot mot alla 

informationstillgångar 

Hot mot alla 

informationstillgång

ar 
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10 Fysisk skada/stöld/förlust A B C D I/natur 

katastrofer, brand, 

Vattenläckage, stöld 

A B C D I/natur 

katastrofer, brand, 

Vattenläckage, stöld 

11 Insider threat Hot mot alla 

informationstillgångar. 

Avsiktlig/oavsiktlig 

tillgång till 

informationstillgångar 

Hot mot alla 

informationstillgång

ar. 

Avsiktlig/oavsiktlig 

tillgång till 

informationstillgång

ar 

12 Informationsläckage H I J K L M N O P Ae Ce Fe Ge  

13 Identitetsstöld/bedrägeri A B C D H I L O P E G 

S 

Be Ce Fe Le Ke 

14 Cyberspionage D H J K L M N O Q S Ae Ce De Ee Fe Ge 

15 Ransomware/Rogueware/Scar

eware 

D H I L M O P S Ce Ee 

 

6.5 Risksammanställning och riskvärdering  
Att utföra riskanalys innebär att systematiskt använda sig av tillgänglig information för att 

beskriva och beräkna risker. Här bedöms sannolikheter för oönskade händelser i form av risker 

och dess konsekvenser. En riskanalys omfattar inte bara sannolikhetsberäkning utan utgör även 

en relation mellan informationstillgångar, hot och de befintliga säkerhetsmekanismer som 

existerar inom en organisation. 

 

En risk är ett kvantifierat hot. Kvantifieringen syftar till en bedömning av sannolikheten för att 

hotet ska realiseras samt konsekvensen om detta inträffar. Med utgångspunkt från bedömd 

sannolikhet och konsekvens plockas ett riskvärde fram för varje hot. Riskanalysen inkluderar 

därför de tre aktiviteterna bedömning av sannolikhet, konsekvens och framtagande av 

riskvärden. Dessa tre aktiviteter ska genomföras för varje hot [52]. 

Framtagande av risker från identifierade hot visualiseras i Figur 9. 
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Figur 9: ”Framtagande av risker från identifierade hot” [52]. 

 

Konsekvenser beräknas utifrån en verksamhets krav för de identifierade 

informationstillgångarna. Detta beräknas i direkt relation till påverkan inom verksamheten samt 

kraven från lagar och förordningar. I detta arbete gäller bland annat patientdatalagen (SFS nr: 

2008:355) och Personuppgiftslagen (SFS nr: 1998:204) [21]. 

 

De framtagna riskvärdena/riskpoäng sammanställs sedan i en riskmatris som visualiserar 

resultat och assisterar vid beslut om vilka risker ska behandlas först. 

Exempel på en sådan matris i illustreras nedan i Figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Riskanalysmatris. Best practice innebär att de högst rankade riskerna ska 

behandlas först.  

 

Resultatet som visualiseras i riskanalysmatrisen ger ledningen en tydlig bild av hur prioritering 

av tillämpningar och skyddsåtgärder till identifierande risker bör ske.  
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6.6 Tillämpning av eventuella tekniska mekanismer/lösningar 
I detta steg framställs och granskas eventuella tekniska skyddslösningar och mekanismer mot 

varje specifik, aktuell attackyta samt relaterade, relevanta hot. Ett specifikt antal produkter väljs 

sedan för att uppfylla organisationens behov. Denna process utförs med syfte att [49]: 

 

 Inkludera risker. 

 Exkludera risker. 

 Överföra risker (mot tredje part, t.ex. försäkringsbolag). 

 Eliminera risker. 

 Minimera risker. 

 Acceptera risker. 

 

På så vis kan nya skyddsmekanismer tillämpas.  

 

Det finns ytterligare en term som behöver nämnas, som tyvärr kan förekomma, nämligen valet 

att aktivt ignorera, eller inte bry sig om att hantera, de risker som presenterats - vilket inte är 

rekommenderat ur ett säkerhetsperspektiv. 

Tillämpningar 

Nedan presenteras eventuella skyddslösningar som kan tillämpas inom den organisation som 

beskrivs under kapitel ”Övergripande företagsbeskrivning” på sidan 7. Dessa 

skyddstillämpningar har tagits fram genom samtal med Per Österberg, Johan Olsson och 

Alexander Astviken utifrån den IT-miljö som tagits fram i detta arbete [60]. 

 

x1: Brandväggar  
En brandvägg fungerar likt en barriär vars syfte är att förhindra och blockera skadlig trafik eller 

försök till skadlig aktivitet och obehörig åtkomst till eller mellan datorer eller nätverk, eller 

delar därav.  

All inkommande och utgående trafik kontrolleras efter specifika kriterier, som bestäms av ett 

protokoll i brandväggens programvara och blockerar obehöriga IP-paket. Protokollet kan även 

anpassas av en systemadministratör [54]. 

 

x2: Proxy-brandväggar (Server/Tjänst) 
En proxy-brandvägg fungerar som en mellanhand, vilken fångar upp och inspekterar 

meddelanden från sändaren innan den levererar dem vidare till mottagaren. 

Detta är exempelvis en barriär mellan ett pålitligt och ett opålitligt nätverk. Om en okänd dator 

från internet skickar data till en dator som befinner sig inom ett skyddat, internt nätverk kommer 

proxy-brandväggen fånga upp meddelandet och inspektera det för att sedan avgöra om det ska 

skickas vidare eller ej [53]. 

 

x3: IDS/IPS 
Ett Intrusion Detection System (IDS) är ett system skapat för att upptäcka skadligt beteende. 

Intrusion Prevention System (IPS) är däremot till för att upptäcka och förhindra skadligt 

beteende. Det finns två grundläggande typer av IDS och IPS; nätverksbaserade och 

hostbaserade [61]. 

 

x4: Applikationsbrandvägg 
En applikationsbrandvägg är en typ av brandvägg som kontrollerar, och eventuellt blockerar, 

ingående och utgående trafik, eller anrop från tjänster som ej uppfyller de kriterier som är 



34 

 

konfigurerade. Brandväggen används främst som en förbättring av en standardbrandvägg 

genom att tillhandahålla brandväggstjänster till applikationslagret [62]. 

 

x5: NGFW (Next Generation Firewall) 
Next Generation Firewall, NGFW är hårdvaru- eller programvarubaserad 

nätverkssäkerhetsplattform som kan upptäcka och blockera sofistikerade attacker genom att 

upprätthålla säkerhetsregler på applikationsnivå samt port- och protokollnivå. 

NGFW innehåller grundfunktionerna av en ordinär brandvägg och inkluderar flera lager från 

OSI-modellen i syfte att förbättra filtrering av nätverkstrafik beroende på paketinnehållet [63]. 

 

x6: Honeypots 
En honeypot är en fälla konstruerad av säkerhetsspecialister för att detektera hackingattacker 

eller samla in data kring aktuella hot och attacker.  

Det finns många varianter av honeypots. Vissa består av enheter kopplade till ett nätverk i syfte 

att fånga nätverksmaskar, andra förser till exempel en webbserver med falska nätverkstjänster 

för att logga inkommande attacker [54]. 

 

x7: Remote Access Manager (RAM) 
Remote Access Manager, RAM består av olika system - klient, host och server - med syfte att 

skapa en säkerhetszon för privilegierade användare med fullständig kontroll över vem som kan 

genomföra en extern anslutning. Det sker även realtidsmonitorering av denna aktivitet [64]. 

 

x8: VPN Concentrator 
En VPN Concentrator är en nätverksenhet som ger ett säkert skapande av VPN-anslutningar 

och leverans av data mellan VPN-noder. Den är en slags routerenhet, byggd specifikt för att 

skapa och hantera VPN-infrastruktur för säker kommunikation [65]. 

 

x9: Sårbarhetsskanner  
En sårbarhetsskanner är en mjukvara skapad för att kunna bedöma och identifiera 

säkerhetsproblem i datorsystem, nätverk eller program, Genom detta verktyg är det möjligt att 

ta reda på om och när ett system kan utnyttjas eller är hotat. 

Vulnerability Scannern används även av angripare för att kunna upptäcka eventuella 

attackvektorer [66]. 

 

x10: SEIM System (Security information and event management)  
SEIM system, Seurity information and event management, är en mjukvaruprodukt som 

kombinerar SIM, Security information management och SEM, Security event management. 

Denna erbjuder realtidsanalys av säkerhetslarm som genereras av bland annat nätverkshårdvara, 

applikationer, skadlig kod, användare och/eller angripare [67]. 

 

x11: Breach detection system (BDS)  
Breach detection system, BDS, är en samling applikationer och säkerhetsenheter skapade för 

att upptäcka malware-aktivitet inom ett skyddat nätverk efter att ett intrång har inträffat [68]. 

 

x12: Antivirus 
Antivirus är en mjukvara vars syfte är att detektera, förhindra, och om möjligt, radera alla kända 

virus från lokala filer på måldatorns hårddisk. [53]. 

 

x13: Webbfilter 
Webbfilter, även kallat innehållsfilter är en programvara som är avsedd att skydda mot 
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webbaserade hot och har möjlighet att begränsa en användares rätt att visa olika webbplatser på 

måldatorn. Dessa filter fungerar med en vit- och svartlista med möjligheten att validera mot 

global fil- och webbryktesdatabas. Dessa filter innehåller funktioner för att skydda mot skadlig 

kod [69]. 

 

x14: Spamfilter 
Spamfilter är en kontroll av email som har till uppgift att automatiskt sortera bort skräppost, 

även kallat spam, från önskad epost. Dessa filter kan köras på enskilda persondatorer såväl som 

på e-postservrar. [70]. 

 

x15: Diskkryptering (enhetskryptering) 
Kryptering omfattar en process i syfte att göra information svårläst för obehöriga. För att göra 

informationen läsbar igen måste en dekryptering utföras.  

Att kryptera hela, eller delar av en hårddisk, utgör en utmärkt metod för att skydda data [71]. 

 

x16: Filkryptering på nätverksenheter  
Filkryptering på nätverksenheter fungerar enligt samma princip och teknik som nämnts i x15 

[71]. 

 

x17: Kryptering av nätverkstrafik: IPsec, SSL och TLS 
IPsec är ett protokoll som stödjer säkert utbyte av paket på IP-nivå. Det har utvecklats för att 

användas i första hand för VPN [72]. 

 

Ett annat protokoll för överföring av privata dokument genom internet är SSL som arbetar med 

en publik nyckel för att kryptera data som överförs över SSL-anslutningen [73]. 

 

TLS är en vidareutveckling av föregångaren SSL som skapar en säker anslutning mellan 

kommunicerande applikationer och dess användare på internet [74]. 

 

x18: 802.1X – Port-based Network Access Control 
802.1x är ett portautentiseringsprotokoll för att styra vilka maskiner som kan ansluta till ett 

nätverk [75]. 

 

x19: Nätverkssegmentering 
Nätverkssegmentering är en process med syfte att dela in ett datornätverk i flera mindre sub-

nätverk för att öka säkerheten [76]. 

 

x20: Privileged Identity Management (PIM) & Privileged Access Management (PAM) 
PIM/PAM-systemet kontrollerar vem som använder ett specifikt användarkonto samt hur det 

används. Detta berör konton med väldigt höga rättigheter och administrativa rättigheter [77].  

6.7 Koppla ihop relevanta hot mot tekniska skyddsmekanismer  
När förslag på tekniska tillämpningar tagits fram är det dags att mappa dessa tillämpningar 

mot framtagna aktuella hot inom en organisation. Detta uppnås genom att skapa en tabell. 

Syftet är att eliminera och/eller minimera hot mot respektive attackyta. 
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6.8 Slutliga beslut/åtgärder (framställning)  
I det avslutande steget i processen är alla tabeller och matriser konstruerade och har 

presenterats. Informations- och systemklassificering har utförts. Aktuella hot och risker har 

granskats och förslag på skyddsmekanismer har tagits fram. Detta skapar ett underlag för 

ledningen inom organisationen för att ett ta beslut kring implementering och komplettering av 

skyddsmekanismer i syfte att kunna uppnå rätt nivå av säkerhet, vilket i sin tur leder till en 

robust och välfungerade IT-miljö. 
 

Aktuella hot (Top threats) Interna attackytor: Externa attackytor: Skyddsmekanism 

1: Skadlig kod: Mask/Trojan A B C D E H L O P S Ae Be Fe Ce Le x12 x13 x14 x11 

x5 x3 x18 x20 

2: Webbaserade attacker H S Ce Fe Ge He x13 x12 x3 x5 x11 

3: Web application attacks/Injection 

attacks 

C S Ce Ge He x3 x4 x5 x6 x9 

x11 x12 x19 

4: Botnets A B C D E S P Ee x1 x2 x3 x4 x5 

x10 x11 x12 x13 

x19 x20 

5: Denial of service N Q3 Be He Ie x1+x4+x5 

6: Spam H Be Fe x14 

7: Phishing H Be Fe X14 x13 x11 

8: Exploit kits J K M N S P O Ae De Ee Ge Je x3 x5 x6 x9 x10 

x11 x12 x18 x19 

9: Data breaches Hot mot alla 

informationstillgångar 

Hot mot alla 

informationstillgångar 

x7 x8 x10 x11 x12 

x15 x16 x17 x18 

x19 x20 

10: Fysisk skada/stöld/förlust  A B C D I  

Naturkatastrofer, 

brand, vattenläckage 

mm. 

Naturkatastrofer, 

brand, vattenläckage 

mm. 

redundanta 

system, x15, 

Fysisk säkerhet 

11: Insider threat Hot mot alla 

informationstillgångar. 

Avsiktlig/oavsiktlig 

tillgång till 

informationen 

Hot mot alla 

informationstillgångar. 

Avsiktlig/oavsiktlig 

tillgång till 

informationen 

x7 x9 x10 x15 x16 

x17 x19 x20 

Fysisk säkerhet 

12: Informationsläckage H I J K L M N O P Ae Ce Fe Ge x5 x7 x10 x11 x15 

x16 x17 x18 x19 

x20 

13: Identitetsstöld/bedrägeri A B C D H I L O P E 

G S 

Be Ce Fe Le Ke X5 x7 x10 x17 

x20 

14: Cyberspionage D H J K L M N O Q S Ae Ce De Ee Fe Ge x1 x3 x4 x5 x6 x7 

x9 x10 x11 x12 

x13 x14 x15 x16 

x17 x19 x20 

15: 

Ransomware/Rogueware/Scareware 

D H I L M O P S Ce Ee X3 x5 x11 x12 

x13 x14 

Redundanta 

system backups 
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6.9 GAP-analys 
En GAP-analys innebär en jämförelse mellan en organisations aktuella och dess potentiella 

prestation. Detta bidrar till att områden med utrymmen för förbättring kan bli identifierade [78]. 

I detta fall syftar det till utförandet av verksamhetsanalys, sårbarhetsanalys samt hotbildsanalys 

för att jämföra skillnaden mellan då- och nuvarande skyddsmekanismer.  

 

Analysen innebär konkret att en jämförelse utförs mellan två bestämda punkter i utvecklingen.  

Analysen utförs mellan den identifierade situation som existerar innan tillämpningar av 

tekniska skyddsmekanismer är framtagna och efter det att tillämpningarna blivit 

implementerade.  

Resultatet kommer påvisa hur stor verksamhetsnytta organisationen har fått efter en 

implementering av en IT-säkerhetsarkitektur [78]. 

 

Enligt ”Best practice”, SS-ISO/IEC 27005:2013, ska övervakning, granskning och förbättring 

av riskhantering utföras kontinuerligt, dvs. årligen, eller vid väsentliga förändringar av IT-

miljön samt vid implementering av nya IT-system i organisationen [25]. 

 

 

6.10 Visualisering av helhetsprocessen 

Helhetsprocessen visualiseras i Figur 11: 
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Figur 11: Helhetsprocessen av en IT-säkerhetsarkitektur.
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7 Intervjusvar 
Nedan lyder de frågor och svar som ställts och motagits vid ett intervjutillfälle med Landstinget 

Blekinges IT-säkerhetsanvarig Alexander Astviken.  

 

1. Berätta i korthet om er väg fram till IT-säkerhetsansvarig på Landstinget Blekinge?  

”Hela mitt liv har jag varit intresserad av teknik och främst elektronik. Efter att datorteknik 

blivit mer och mer en del av vår vardag, så fick jag intresset att lära mig om hur allt runt 

”datorer” fungerar. 1995 – 1996 gick jag en yrkesinriktad utbildning på AMU-gruppen inom 

PC- och Nätverksteknik. Efter den utbildningen visste jag att jag skulle jobba inom IT resten 

av livet. 

Fram till år 2000 jobbade jag som PC- och nätverkstekniker på AMU-gruppen (Lernia AB) 

med ansvar för den lokala enheten i Ronneby. År 2000 började jag på Landstinget Blekinge 

som utvecklare av grundläggande teknisk plattform. Det går att jämföra det arbetet med att vara 

en lösningsarkitekt inom IT. Det gjorde att jag var tvungen att kontinuerligt lära mig nya saker. 

På 18 år inom IT har jag genomgått 56 olika utbildningar som varit jobbrelaterade. Så jag vill 

påstå att jag har bra koll på vad händer i IT-branschen. År 2009 började jag jobba med IT-

säkerhet som kompletterades med en hel del informationssäkerhetsfrågor. I nuläget jobbar jag 

som IT-säkerhetsansvarig med ansvar om att se till att Landstinget Blekinge ska bli en robust 

organisation.” 

 

2. Vad är, och innebär en IT-säkerhetsarkitetur? 

 

”Det finns några olika definitioner om vad en IT-säkerhetsarkitektur är och i vissa fall nämns 

det att man kanske ska prata i mer  övergripande termer och kalla det en 

informationssäkerhetsarkitektur. För mig är en IT-säkerhetsarkitektur ett strukturerat arbete 

med IT-säkerhet som ska baseras på ett beprövat system, dvs en etablerad eller ett eget 

framtaget ramverk som täcker alla användningsområdena inom IT. Sen att det går att kalla detta 

med många andra fina ord är bara för att få en mer konkret förståelse för de personer som inte 

jobbar med den frågan.” 

 

3. Har ni implementerad en IT-säkerhetsarkitektur på Landstinget Blekinge?  

 

”Tyvärr kan jag inte påstå att vi har gjort det. Allmänt handlar ett arbete med en IT-

säkerhetsarkitektur både om kompetensnivå inom IT-organisationen samt tillgång till 

nödvändiga resurser för att kunna genomföra ett sådant arbete. Nu när vi ser hur komplicerad 

vår IT-miljö har blivit, så har frågan om en IT-säkerhetsarkitektur börjar diskuteras med 

ledningen.” 
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4. Vad är den största orsaken till att Landstinget Blekinge inte har det implementerat 

idag?  

 

”Framförallt saknade vi nödvändiga resurser. Det handlade inte bara om pengar utan också om 

personalbrist. En slimmad organisation gör det svårt att starta ett större projekt utan att ha vare 

sig högsta ledningen bakom, eller en en dedikerad budget för att kunna tillsätta nödvändig 

kompetens. En IT-säkerhetsarkitektur var tidigare också något nytt och otydligt. Det går att dra 

en parallell med IT-arkitekturjobb på ett medelstort företag – långt ifrån alla har en sådan tjänst. 

Man fastnar i de gamla spåren. Möjligtvist körde vi för länge enligt de gamla klassiska 

principerna: ”Där ute sitter bovarna och här inne sitter snälla personer som som försöker 

åstadkomma bra saker. Har man ett perimeterskydd så klarar man sig.”  

 

Oftast byggs skyddet enligt det som är aktuellt nu. Bränder släcktes utan att kontrollera vad 

som faktiskt orsakade branden. En organisation ska jobba proaktivt och effektivt. Nu har jag 

inlett ett sammarbete med de verksamhetsansvariga inom vården, med nyckelpersoner från IT-

funktionen samt högsta ledningen om att vi behöver jobba med IT-säkerhet på ett annat modernt 

sätt som är både effektivt och kostnadsbesparande.” 

 

5. Innebär detta att det inte finns möjlighet att implementera en IT-säkerhetsarkitektur 

hos er? Kan det vara så att andra organisationer bemöts av samma utmaning? 

 

Det verkar som många här på Landstinget Blekinge tror att en IT-säkerhetsarkitektur är något 

stort och svårbegripligt. Jag har själv tittat på olika ramverk och tycker att de är mer 

svårbegripliga. Lite för abstrakta för de oinvigda. Jag skulle vilja ha en mer pragmatiskt 

orienterad arkitektur i form av vägledning. Jag har påbörjat med att ta fram en process som i 

sig har både arkitekturdelar och en s.k. ”To Do” sammanfattning. Den typen av IT-

säkerhetsarkitektur borde fungera hos oss på Landstinget. Jag kan se det som ett mellansteg till 

att vi tillslut kan ta fram en fullständig IT-säkerhetsarkitektur. Min rekommendation till mindre 

och mellanstora organisationer är att börja jobba med enklare modeller av IT-

säkerhetsarkitektur. 

 

6. Kan ni nämna de tre viktigaste sakerna som en organisation behöver ha i åtanke när 

planer för att bygga en IT-säkerhetsarkitektur blir aktuellt? 

 

Struktur, verksamhet och risker. Jag tycker att effektiviteten kommer genom en struktur. 

Strukturer kan man få genom en process av sammanhängande aktiviteter. På så sätt minskas 

risken att något glöms eller försvinner från det pågående arbetet. Den utvecklingen kan ses 

inom modern vård där man håller på att implementera en processorienterad vård för att kunna 

effektivisera vårdverksamheten och höja dess kvalité. Så struktur genom ett processarbete är en 

konkret inriktning. 
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Verksamheten är styrande för IT-utvecklingen och IT-säkerhet ska hjälpa verksamheten att nå 

sina mål med användning av IT-stödet. En verksamhet ska bedöma den negativa påverkan vid 

förlust av IT-stödet i samband med en eller flera IT-incidenter. Det kommer också att ange 

gränsen på hur mycket medel som ska avsättas för IT-säkerhetsarbetet. 

Risker. Hur vet vi vilka hot och händelser som kan påverka organisationen och dess 

verksamhet? Svaret är enkelt - genom riskanalyser. Ett riskbaserat säkerhetsarbete är A och O 

på att kunna hantera alla hot som finns där ute. IT-säkerhetsskyddsmekanismer i sig är oftast 

dyra tekniska tillämpningar. För att kunna använda resurserna mer effektiv krävs riskanalyser 

och prioriteringar utifrån resultatet av organisationens riskhantering. Detta leder till ett mer 

effektivt utnyttjande av ekonomiska resurser för att kunna åstadkomma en hög säkerhetsnivå 

genom att implementera IT-säkerhetsarkitektur.   
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
De metoder som använts i detta arbete har fungerat på ett bra sätt. Mycket information om olika 

arbetssätt, rekommendationer och mallar hittades på MSB och informationssäkerhet.se [79] 

[80]. 

 

Landstinget Blekinges stöd med ISO-27000 standardserien och utbildningsmaterial har gett 

möjlighet att kunna påvisa och verifiera konkreta arbetssätt och krav på hur 

informationssäkerhetsarbeten ska bedrivas inom organisationer. Utan dessa standarder hade det 

varit betydligt svårare att skapa det systematiserade arbetssätt som krävs för ett stort och 

komplicerat IT-säkerhetsarbete. Arbetet hade då uppnått mindre trovärdighet när många 

organisationer försöker tillämpa ISO-standarden.  

Det har sparats in en stor summa pengar på att få ta del av standarddokument och ej behöva stå 

för kostnader på egen hand. Hade det varit fallet, skulle det troligtvis resulterat i att detta arbete 

ej kunnat ta del av den informationen. 

 

Samtalen med IT-säkerhetsspecialisterna har varit mycket intressanta och givande i form av 

vägledning och synpunkter på den arkitektur som konstruerats i detta arbete, samt vid 

framtagande av attackytor och tekniska skyddstillämpningar.  

En nackdel är det mindre antalet IT-säkerhetsexperter som kunde ta del av detta arbete. Det 

hade varit till fördel att kunna komma i kontakt med flera inom branschen för att på så sätt 

förfina processen och eventuellt utöka med fler och mer utförliga delmoment. 

En person är för det mesta inte expert inom många olika områden utan specialiserar sig ofta på 

ett. Att kunna få information som skrivits i denna rapport, verifierad av säkerhetsspecialister 

skapar en trygghet i att rätt metod är vald.  

 

Det har varit mycket givande att få ta del av interna data vilket gett en större inblick gällande 

verkligheten utifrån företagens perspektiv istället för att enbart få tillgång till information som 

finns fritt tillgängligt på internet. - Det hade kunnat ge en förvrängd bild på de olika IT-problem 

som existerar idag.  

Landstinget Blekinges interna data har även gett detta arbete möjlighet att kunna konstruera ett 

genomsnittsföretag med en IT-miljö som förhåller sig till verkligheten och därmed förstärkt 

arbetets trovärdighet.  

 

Kvantitativa sätt är väldigt bra metoder att få en inblick i vad som är aktuellt. Däremot uppstår 

en komplikation att avgöra vad som är relevant. Olika företag uppfattar och klassificerar hot 

och risker på olika nivåer bland annat utifrån utbildningar, livserfarenheter, åsikter, kön, ålder 

och dylikt, vilket är en stor nackdel i en kvalitativ uppskattning [31]. Detta leder en till att utföra 

egna bedömningar utifrån det data som kommer från säkerhetsföretagen, för att få fram ett 

gemensamt statistiskt värde för olika typer av hot som ligger inom acceptabla ramar.  

Sifforna kan skilja sig mellan olika företag, men tillsammans bygger de trovärdig information. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Målet för detta arbete var att ta fram ett acceptabelt ramverk för IT-säkerhet, där arkitekturen 

är ett generellt ramverk som går att applicera inom företag och organisationer. Detta har 

verifierats med Peter Svensson och Alexander Astviken på Landstinget Blekinge samt Pontus 

Abrahamsson och Johan Olsson på Atea AB. 
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Arkitekturen är ett anpassningsbart sätt att arbeta med IT-säkerhet, vilket leder till att alla 

företag kan använda den som grund för att tillämpa specifika lokala förändringar mest lämpad 

för organisationens bransch och ändamål. 

 

Riskmatriser och riskpoäng kan skilja sig beroende på organisation och detta gäller även 

definition av attackytor, men arbetsprincipen är densamma. 

Oavsett vilken säkerhetsrutin en organisation väljer att implementera så kommer den inte 

omfatta allas behov. Inte heller kommer den att kunna förutse och/eller motverka alla hot, men 

det är ett bra sätt att inleda, bevara och skapa förståelse för IT-säkerhet. 

 

Detta ramverk kommer att förbli aktuellt förutsatt att arbetet sker processorienterat och 

kontinuerligt för att organisationen ska hålla sig uppdaterad och med säkerheten på topp. 

Det innebär att processen, IT-säkerhetsarkitekturen, måste utföras regelbundet och vid kritiska 

förändringar i IT-miljön, vilket kräver tid och resurser. Den grupp som ska leda detta 

säkerhetsarbete är alltid ledningen för informationssäkerhet inom en organisation och ingen 

annan, vilket stöds i ISO-27001 [23]. Detta garanterar att arbetet utförs och även att tillräckligt 

med tid och resurser läggs ner. 

 

Vissa företag kan ha egna arbetssätt och rutiner för IT-säkerhet som de är vana vid och kan 

därför komma i konflikt med detta ramverk vid försök till applicering. Risken finns då att det 

leder till att företag inte väljer att använda denna IT-säkerhetsarkitektur.  

En fördel med att använda en IT-säkerhetsarkitektur i jämförelse med organisationer som inte 

gör det, är att det ger en mer övergripande övervakning, kontroll och förståelse för 

infrastrukturens funktionalitet och beroendet av att ha den säker. 

Denna arkitektur är även mer konkretiserad och inriktad mot IT-säkerhet, vilket kan ha fördel 

gentemot andra stora standarder på grund av den konkreta process som beskriver hur ett 

säkerhetsarbete ska utföras.  

 

8.3 Förslag till fortsatt arbete/utveckling 
Om tillfället uppstår och möjligheten finns; Utför en fullständig beskrivning av den interna IT-

miljön inom en organisation för att få fram mer exakta attackytor och försök analysera dessa 

ytor och hot utifrån tekniska specifikationer. Detta för att inte behöva förlita sig på statistiska 

uppgifter från säkerhetsföretag som medför djupare analyser av respektive attackyta vilket leder 

till ett mer omfattande arbete.  

Det är fullt möjligt att analysera attackytor från olika perspektiv på egen hand, men detta kräver 

avsevärt mer tid. 

 

Detta ramverk omfattar tekniska tillämpningar och bör kompletteras med administrativa rutiner 

som stödjer den säkerhetsprocess som är mer inriktad på användaren inom en organisation, för 

att på så sätt konstruera ett mer omfattande ramverk. 

 

Det kanske viktigaste steget i processen är att tillämpa den konstruerade IT-

säkerhetsarkitekturen i detta arbete på en organisation eller företag, för att kunna bevisa att den 

är effektiv i praktiken. En GAP-analys ska utföras före och efter implementering av IT-

säkerhetsarkitekturen för att bedöma effekten av densamma. 

Alla steg i processen kommer att utföras - även de steg som detta arbete bortsett ifrån (hotanalys 

och riskanalys) på grund av komplexitet och tidsbrist - med målet om att skapa en allmän IT-

säkerhetsarkitektur applicerbar inom alla organisationer och företag. 

När processen är utförd kan en helhetsgranskning och bedömning av arbetssättet utföras. 
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9 Slutsats 
Dagens samhälle är medvetet om att IT-säkerhetsproblem och IT-incidenter existerar vilka kan 

leda till stora ekonomiska förluster. Många företag försöker bygga något slags skydd, men ändå 

inträffar oönskade händelser [1]. Detta kan bero på att alla aspekter inte går att täcka. 

Organisationer tenderar att lägga allt för stort fokus på de hot och attacker som är mest omtalade 

i media [28]. 

Än idag används gamla sårbarheter och gamla metoder att attackera företag och andra 

organisationer. 

 

En IT-säkerhetsarkitektur är ett strategiskt ramverk som omfattar styrande säkerhetsprinciper, 

samt en gemensam struktur för var, när och hur säkerhetsfunktioner ska införas och hanteras. 

IT-säkerhetsarkitekturen ger enhetlighet, återanvändbarhet, effektivitet och syftar till att 

säkerställa att en önskad skyddsnivå bevaras. Detta innebär att organisationen inledningsvis 

utgår från verksamhetens krav och analyserar den befintliga IT-miljön för att identifiera 

informationstillgångar och de svagheter som finns, för att sedan utföra en hotanalys som syftar 

till att identifiera aktuella och relevanta hot mot dessa. På så sätt kan organisationen komma 

fram till ett grundframtagande av riskpoäng som avgör vilka informationstillgångar som ska få 

högsta prioritet och därmed behandlas och åtgärdas i första hand. 

En analys av attackytor och hot ger ett ingångsvärde för val av skyddsmekanismer som kan 

eliminera eller minimera existerande risker och hot inom en organisation. I vissa fall kan 

ledningen välja att acceptera eller överföra delar av de risker som de identifierat mot tredje part. 

Detta skapar ett högt medvetande om vilka tillgångar som existerar inom en organisation samt 

vilka risker som existerar för IT-miljön, vilket i sin tur leder till en mer robust miljö än vad 

organisationen haft från första början. 

En verksamhetsanalys hjälper organisationen att avgöra vilka de mest kritiska 

informationstillgångarna är och bidrar därför till att kunna avgöra hur pass allvarligt eventuella 

konsekvenser kommer att påverka en organisation. 

Genom en hotanalys kan övergripande hot identifieras. Detta uppnås genom att analysera och 

identifiera vem, vad eller vilka som kan konkretisera hoten, samt vilka resurser som kan tänkas 

disponeras. Vidare utförs en analys av relevanta attackytor som kan angripas - både internt och 

externt för en organisation. 

Dessa tre delmoment resulterar i kartläggning av aktuella hot och attacker av relevans för 

organisationen. 

 

I synnerhet behövs riskanalyser för att kunna rangordna risker av högsta relevans för att få fram 

en relation mellan informationstillgångar, hot och de befintliga säkerhetsmekanismer som 

existerar. De högsta riskerna skall prioriteras och behandlas först. Detta för att en organisation, 

oavsett storlek, inte kan arbeta med alla hot samtidigt och genom en riskanalys kan mindre 

aktuella risker sorteras bort. 

Genom inventering och klassificering av informationstillgångar kan organisationer uppskatta 

värdet av sina tillgångar. Vid utförande har organisationen listat alla kritiska 

informationstillgångar och kan mer tydligt bedöma verksamhetens beroende och värde för den. 

Inom sjukvården handlar det ofta om liv och död. 

Via ett strukturerat, processorienterat och riskbaserat IT-säkerhetsarbete kan organisationer 

skydda sina resurser och tillgångar från dagens IT-hot. Det innebär att en organisation med 

största sannolikhet minskar risken att missa viktiga områden som måste behandlas för att bygga 

upp ett skydd mot interna och externa hot. 

 

Genom ett processorienterat arbetssätt har en IT-säkerhetsarkitektur kunnat konstrueras.  

Den konstruerade arkitekturen består av följande steg: 
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1) Verksamhetsanalys 

a) Inventering av tillgångar och informationsklassning 

2) Hotbildsanalys 

3) Analys Attackytor  

4) Mappning av hot mot attackytor 

5) Risksammanställning och riskvärdering 

6) Tillämpning av eventuella tekniska mekanismer/lösningar  

7) Koppla ihop relevanta hot mot tekniska skyddsmekanismer (produkter/tjänster) 

8) Slutliga beslut/åtgärder (framställning)  

9) GAP-analys 

 

 

ISO-27000 seriestandarderna är ett primärt stödramverk gällande arbeten kring 

informationssäkerhet enligt MSB rekommendationer och Socialstyrelsens uppmaning som 

speglas i kraven från patientdatalagen (föreskrift SOSFS 2008:14) [21]. 
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