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Sammanfattning 
Den elektroniska kommunikationen är idag en stor och viktig del i vardagen, därför beslutade 

sig Länsstyrelsen i Hallands län för att starta ett projekt där de i ett samarbete med Högskolan 

i Halmstad skulle utföra en fullständig risk- och sårbarhetsanalys inom sektorn elektronisk 

kommunikation, tillsammans med kommunerna och regionen i Hallands län. Som en första 

del i en risk- och sårbarhetsanalys, måste en riskidentifiering göras och det är det som är syftet 

med rapporten. Resultatdelen i rapporten bygger på en sammanställning av svar från 

intervjuer med anställda inom kommunerna och Region Halland. 

 

Riskerna som föranletts av de identifierade hoten är relativt många och är av olika form och 

allvarlighetsgrad. Den vanligaste risken är att system periodvis blir långsamma, ett exempel 

på detta är att lönesystemet blir långsammare i slutet av månaden då det blir överbelastat för 

att alla löner ska betalas ut. Genom redundans i systemen reduceras risker som störningar, 

långsamma system och otillgängliga program och funktioner. 

Mycket ansvar kring säkerheten läggs på IT-avdelningen som många gånger känner att det 

både saknas ekonomiska medel men också tidsbrist för att upprätthålla en önskvärd säkerhet.  
 

Slutligen vill vi påstå att hotbildsanalyser och riskidentifieringar är viktiga att utföra för att 

kunna upprätthålla säkerhet och skydda verksamheten på rätt sätt. 
 
 
 
 

 

Nyckelord: Elektronisk kommunikation, riskanalys, riskidentifiering, Länsstyrelsen, Halland, 

IT, hotbildsanalys.  

  



	  
	  

Förord 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka Länsstyrelsen i Halland, framförallt projektledaren Joakim 

Rosenqvist, för bra stöttning och för möjligheten att få medverka i inledningen av projektet. 

 

Ni anställda runt om i kommunerna och i regionen som hjälpsamt och tålmodigt besvarade 

våra frågor, ni vet vilka ni är, tack för ert engagemang!  

 

Att jobba med riskidentifiering så som vi har fått möjligheten att göra har varit oerhört 

givande. Till en början visste vi inte riktigt vad som förväntades av oss studenter. Efter första 

mötet med alla deltagare kändes det bättre och vi fick klart för oss vad som ville 

åstadkommas. 

Vi hade önskat att vi hade haft lite mer tid för att hinna få in svar från alla de kommuner som 

från början var tänkta att deltaga. 

Trots tidsbristen anser vi att vi har gjort ett bra jobb och kan stolt lämna över vår rapport till 

behöriga. 

 

Avslutningsvis vill vi önska alla deltagare i projektet ett stort lycka till med ert fortsatta arbete 

för att upprätthålla säkerheten inom elektronisk kommunikation i Hallands län. 

 

Marina och Emelie 

     2014-06-09 
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1 Introduktion 
År 1996 sa forna IT-ansvariga ministern Ines Uusman att “Internet är bara en fluga. Jag tror 

inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på 

nätet”. Riktigt så blev det inte. De flesta systemen i kommunerna och regionen är beroende av 

strömtillförsel samt internetanslutning.   

 

Dagens samhälle är fullt av risker och sårbarheter som vi ständigt kämpar emot, hela tiden vill 

vi finna åtgärder för att eliminera eller i alla fall minimera risker och dess konsekvenser. Vad 

finns det för hot som skulle innebära att elektronisk kommunikation inte går att använda? I 

den här rapporten kommer vi att lista de hot och risker som finns i Hallands län. 

 

1:1 Bakgrund 

Enligt lagen Om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (2006:544)1, är kommuner och regioner ansvariga för att 

säkerställa verksamhetens säkerhet. Högskolan i Halmstad har ett samarbete med 

Länsstyrelsen, där högskolan har fått i uppdrag att genomföra en riskanalys inom elektronisk 

kommunikation.   

 

En riskanalys kan delas in i två huvudsakliga delar: 

1) Identifiering av risk - Vilka hot finns mot informationstillgångarna, vilka är riskerna? 

2) Uppskattning av risk – Hur stor är sannolikheten för att risken realiseras? Vilka är 

konsekvenserna? 2 

 

Endast den första delen, den som kallas riskidentifiering, kommer presenteras i denna rapport. 

Att identifiera hot och risker inom en verksamhet är bland annat viktigt för att göra ledningen 

för verksamheten medveten om vad som bör prioriteras. Att riskidentifieringen dessutom 

täcker en regional del av landet, gör att de risker som identifierats i en kommun, kan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Regeringskansliets rättsdatabaser (2011) ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
2 Eriksson Jonas, Juhl Anna-Karin, Wikström Therese, Rinne Anna (2011) “Vägledning för 
risk- och sårbarhetsanalyser” https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25893.pdf sid 
44  (Hämtad 2014-06-09) 
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uppmärksammas av en annan innan de realiseras där. I längden kan det bidra till en mer 

kostnadseffektiv verksamhet. 

 

1:2 Syfte 

Syftet med rapporten är att belysa de risker och sårbarheter inom elektronisk kommunikation, 

som kommunerna och regionen i Halland län står inför:  

- Vilka hot finns mot myndigheternas informationstillgångar?  

- Vilka risker finns inom elektronisk kommunikation i Hallands län? 

Vidare är tanken att rapporten sedermera ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att 

genomföra en riskanalys i länet. 
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2 Metod 
PTS anger i sin riskanalys från 2013 att de i sina riskbedömningar, inte har tagit hänsyn till 

geografiska skillnader. Vilket alltså innebär att den bedömning som har gjorts visar att t ex 

risken för översvämning är lika stor överallt i landet, oavsett om verksamheten bedrivs en bit 

inåt i landet eller ute vid kusten. PTS har även valt att göra en nationell riskanalys för sektorn 

elektronisk kommunikation, det vill säga att deras studie är generell för hela landet. 3 

	  

Till skillnad från PTS riskanalys, är denna studie en riskidentifiering, med det menas att den 

enbart kommer beskriva den hotbild samt de risker för sektorn elektronisk kommunikation 

som finns. Dessutom är studien geografiskt begränsad till Hallands län, där geografiska 

skillnader fortfarande finns, men inte på samma sätt som om man generaliserar för hela 

Sverige. Den bygger på en kvalitativ metod i form av intervjuer med representanter från 

respektive kommun samt från regionen i länet. Intervjuerna har varit strukturerade i det 

avseendet att förutbestämda frågor har legat till grund (dessa frågor finns bifogade i slutet av 

rapporten) men följdfrågor har även uppkommit under intervjuernas gång. Enbart de hot och 

risker som har identifierats genom intervjuerna kommer att presenteras. 

 

Att en kvalitativ metod användes beror mestadels på att syftet med studien var av sådan art att 

annan metod inte upplevdes aktuell. Vi ville ha fram vilka risker som finns med det ökade 

beroendet av elektronisk kommunikation i Hallands län, för att få fram detta ansågs intervjuer 

med IT-anställda inom de olika kommunerna och i regionen som den bästa lösningen. 

Fördelen med att genomföra intervjuer istället för att göra enkätundersökningar anser vi vara 

följdfrågorna som kan ställas. Får man inte ett tillfredsställande svar på sin fråga kan 

följdfrågor ställas som gör hela frågeställningen klarare och därmed blir oftast svaret mer 

uttömmande. 

 

Visserligen skulle det ha gått att analysera andra rapporter om hur hotbilder och risker ser ut 

generellt över världen, men då denna studien skulle specificeras på risker inom Hallands län 

upplevdes det som orelevant.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Jönson, Britt-Marie (2013) “Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk 
kommunikation” https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2013/rsa-2013-e-kom-pts-er-
2013-.pdf  (Hämtad 2014-06-09) 
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Ett alternativ till våra strukturerade intervjuer skulle kunna vara enkäter och i sådana fall 

kanske med flertalet öppna frågor, där respondenten inte enbart kan svara ja eller nej. Då 

kanske vi hade nått ut till fler, dock är risken med enkäter att svarsfrekvensen inte blir så hög. 

	  

Den bild som förekommer i rapporten är från “Konst i Halland”. För att undvika brott mot 

upphovsrättslagen har den ansvariga utgivaren samt illustratören kontaktats, och sedermera 

gett sitt medgivande för användningen. 

	  

2:1 Avgränsningar 
Materialinsamlingen för riskidentifieringen kommer endast ske inom Hallands län. 

Riskidentifiering ingår som en del av en risk- och sårbarhetsanalys, och kan sedermera ligga 

till grund för vidare analys. Denna rapport kommer endast belysa de hot och risker som 

identifierats under intervjuerna. Det som en respondent från en kommun har svarat kanske 

inte gäller för en annan kommun, det kan vara på grund av geografiska skillnader. Men detta 

har det alltså inte tagits någon hänsyn till i rapporten. 

 

Fokus ligger enbart på kommunernas “egna” risker, alltså inte de risker som kommunerna har 

överlåtit till tredje part genom försäkringar och övriga upphandlingar.  

 

 

2:2 Sekretess           

Rapporten kommer inte gå in på detaljer som kan sättas i direkt samband med en kommun 

eller enskild person. 

Enligt lagen Om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (2006:544) 4kapitel 7, § 1 om tystnadsplikt är det inte tillåtet att 

röja eller utnyttja de uppgifter som kommit fram genom riskidentifieringen. 

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Regeringskansliets rättsdatabaser (2011) ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”. 
https://lagen.nu/2006:544  (Hämtad 2014-06-09) 
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2:3 Beskrivning av länet 
Hallands län är beläget på västkusten i Götaland och består av sex kommuner (Kungsbacka, 

Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hyltebruk och Laholm) och en region.  

 

 

 
 

 

Kartan publiceras med tillstånd från Konst i Halland, www.konstihalland.se Illustratör: Lena Björnberg 
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3 Resultat, sammanställning av hot och risker 
Denna del av rapporten är en sammanställning av svaren från de genomförda intervjuerna.  

För att få en tydlig överblick så har de identifierade hoten delats in i 4 olika kategorier: 

- Fel och brister i tekniken 

- Fysiska hot eller hot orsakade av naturen 

- Personal- och resursbrist 

- Logiska hot  

Under varje kategori är sedan de aktuella hoten listade och vidare beskrivs riskerna som 

uppstår med de diverse hot. 

 

3:1 Fel och brister i tekniken  
Hot som beror på tekniska fel och brister är: 

- Felkonfiguration 

Felkonfigurationer både på hård- och mjukvara ökar risken för störningar, såsom till exempel 

överbelastningar och beroende på vad som är felkonfigurerat så kan hela systemet påverkas. 

Exempel på sådan påverkan är att hela system blir långsamma och/eller blir otillgängliga.  

- Oavsiktlig bristande användning av personliga säkerhetsfunktioner  

Felaktiga inställningar på enskilda datorer kan leda till att system öppnas upp för obehöriga 

och ger dessa fri tillgång till känslig information.  

- Bristande alternativ till digitala funktioner 

Skulle ett system av olika anledningar gå ner finns det en avsaknad av en alternativ plan för 

de olika systemen. Likväl så brister det i alternativen för digitala funktioner när 

internetförsörjningen försvinner.  

- Fel i mjukvara som styr informationstillgångar 

Mjukvarufel som leder till störningar i intern DNS och 802.1x-protokollet gör att databaser 

blir otillgängliga och att man möjliggör för obehöriga enheter att koppla upp sig mot 

nätverket. 

Brist i kommunikation mellan verksamhet och leverantör leder till att viktiga funktioner i 

mjukvaror plötsligt slutar att fungera för att licenserna löpt ut.  

- Påverkan av hårdvarufel 

Att hårdvaror plötsligt slutar fungera medför ungefär samma risker som vid en 

felkonfiguration, det vill säga, långsamma system och andra driftstörningar.   
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I en del kommuner är lagringslösningen kraftigt sammanslagen, vilket kan leda till 

konsekvenser med lagringen för alla verksamheter i kommunen då man lagt ”alla ägg i 

samma korg” och ingen back-up finns. 

 

3:2 Fysiska hot eller hot orsakade av naturen 

De fysiska hot eller hot orsakade av naturen är: 

- Avgrävda kablar 

Utan en redundant lösning i form av två eller flera leverantörer gör sig verksamheter sårbara 

vid en incident där linan skadas. 

- Stölder som kan påverka system 

Avsaknaden av skalskydd såsom låsta dörrar och/eller passerkort eller annan form av 

autentisering vid tillträde av en byggnad ökar risken för stöld av informationstillgångar. 

- Storm som leder till elavbrott 

Storm som leder till att träd faller över elkraftledningar kan orsaka strömavbrott som vidare 

får negativa konsekvenser för en verksamhet. Begränsad reservkraft gör att datorer måste vara 

fysiskt placerade på samma plats som reservkraften för att kunna fungera vid strömavbrott. 

 

Centraliserad infrastruktur innebär att allt är samlat på samma område och om området på 

något sätt påverkas negativt av ett hot skulle det innebär att verksamheten blir nämnvärt 

lidande.  

 

3:3 Personal- och resursbrist 
Hot som uppkommer på grund av personal- eller resursbrist är: 

- Otillgänglighet av personal och tidsbrist 

Otillgängligheten av personal och/eller tidsbrist är en riskfaktor när det rör sig om att tillföra 

nya applikationer i systemet. Applikationerna hinner bara testköras på en liten del av systemet 

så när de väl körs på hela systemet finns det risk för driftstörningar och/eller överbelastningar.  

- Resursbrist 

Möjlighet att upphandla bra leverantörsavtal som bland annat innehåller support under 

helgdagar, prioriteras bort då det saknas ekonomiska medel. Likväl så saknas utbildning för 

IT-personal som skulle kunna underlätta vid eventuella incidenter även under helgdagar.  

- Brister i det preventiva arbetet  
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Brister i det preventiva arbetet angående hur prioriteringen av kritiska system ska ske vid en 

kris, kan innebära att “fel” system prioriteras och att “skadan” vid en kris blir större än vad 

den hade behövt bli. 

 

3:4 Logiska hot 
De logiska hoten är: 

- Överbelastningsattacker 

Attacker såsom DDoS-attacker gör att nätverk blir överbelastade och därmed påverkas 

verksamhetskritiska system negativt.  

- Intrång i nätverket och manipulation av tillgångar  

Obehöriga får tag på känslig information eller saboterar genom att ta sig in i nätverket och 

manipulera tillgångar med hjälp av skadlig kod. 
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4 Diskussion med egna reflektioner 
Vi förlitar oss på ny teknik, teknik som mer och mer bygger på internetförsörjning, men hur 

kommunicerar vi när internet blir otillgängligt? Då kanske det skulle vara på sin plats att 

damma av den gamla analoga faxen, även om det kanske inte är den mest säkra 

överföringsmetoden så är det i alla fall en metod för att kunna kommunicera med omvärlden 

när andra alternativ saknas. 

Det bästa hade varit att få veta var de olika leverantörernas linor ligger och att utifrån det 

sedan göra upphandlingar. Samtidigt så kan sårbarheten öka om den fysiska placeringen av 

linorna kartläggs, eftersom obehöriga lätt kan använda sig av informationen för att sabotera. 

Ett alternativ för kommunerna kan istället vara att genom ett avtal överföra ansvaret för 

redundansen av internetförsörjningen på leverantörerna. 

Hot och risker som framkommer på grund av naturfenomen, kan vara relativt svåra att förutse 

och därför även svåra att förebygga. De risker som har realiserats vid exempelvis storm har 

analyserats och ett starkare skydd har byggts upp. Därmed inte sagt att verksamheterna inte 

drabbas igen, för det kommer dem antagligen att göra, men inte riktigt lika hårt. 

DDoS-attacker verkar vara en del av vardagen för myndigheterna, det är dock inget som anses 

vara en så allvarlig risk då attackerna i nuläget kan hanteras effektivt efter hand. Även om 

attackerna för tillfället inte vållar så stor skada så anser vi inte att man ska nonchalera dem. 

Hur som helst så kostar attackerna ändå verksamheten pengar då det krävs resurser och tid för 

att hantera dem. Vidare är det inte lätt att ha skydd mot allt, utan det är en fråga om 

prioritering. 

Vi upplever att myndigheterna är väl medvetna om deras risker och sårbarheter, men att de i 

många fall saknar stöttning från ledning eller styrelse för att kunna utföra de önskvärda 

åtgärderna. Att upprätthålla säkerheten inom elektronisk kommunikation är en väldigt svår 

uppgift, det är ett område som hela tiden utvecklas och det görs i en oerhört snabb takt. Nya 

applikationer skapas, nya funktioner ska införas, de som utför attacker kommer ständigt på 

nya sätt/tekniker och hittar nya verktyg de kan ta hjälp av. 

Viktigt är att ansvariga ligger i framfarten och kan hålla sig ajour med vad som händer i den 

ständigt förändrade hotbilden. 

 
4:1 Diskussion kring metod och syfte 

Den information som har fått tas del av under intervjuerna har till stor grad varit känslig 

information. Hur kommuners serverhallar sköts, vart eventuella kablar är nergrävda och 
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liknande.  Man kan därmed förstå att kommunerna och regionen eventuellt inte har berättat all 

data de sitter på, på grund av rädsla att berätta för mycket. Vi har under arbetets gång förstått 

att vi inte alltid fått ta del av fullständig information kring kommunernas risker. Då en 

kommun berättade att en annan kommun hade haft en viss attack mot sina system. Dock 

berättade inte den attackerade kommunen den informationen för oss. Vilket visar att viss data 

inte kommit fram. Dock vet vi inte om det beror på att kommunerna och regionen valt att inte 

berätta det eller om de helt enkelt inte visste om det.  
 

Att viktig informationen inte kommit ut till oss skulle även kunna bero på att det i stor grad 

har varit skillnad på de intervjuades befattning och deras erfarenhet. Inom vissa kommuner 

har IT-chefer intervjuats i andra kommuner har IT-strateger, IT-tekniker eller 

kommunikatörer intervjuats. Detta har gjort att vi har fått stor spridning på information. Vissa 

har varit anställda i verksamheten under något år medans andra varit anställda betydligt längre 

än så. Eftersom att de inte har varit verksamma så lång period i den positionen, så har det 

kanske inte hunnit hända så mycket, vilket därför gör att inte all information har kommit fram. 

Till en början så kändes det positivt att intervjua olika arbetsroller inom kommunerna för att 

få olika infallsvinklar och därmed kanske större spridning på risker. Detta hade säkert 

fungerat bra om vi intervjuat flera personer inom samma kommun men på grund av tidsbrist 

intervjuades endast en till två personer per kommun. Att få intervjua flertal personer med 

olika befattningar inom varje kommun och i regionen vore alltså önskvärt för kommande 

studier, detta för att få en djupare insikt. Man kommer aldrig ifrån att olika personer har olika 

synsätt och olika värderingar och utifrån det upplevs/uppfattas samma situation på skilda sätt. 
 

Vi har informationsbortfall eftersom 2 kommuner inte har deltagit, huruvida detta har 

påverkat resultatet är svårt att säga. Hur skulle man då kunna gå tillväga för att få med även 

dessa kommuner? Vi har både ringt och mejlat för att påminna om att vi behöver tid för 

intervjuer. I de kommuner där det inte har funnits tid för att träffas, har ett mejl med frågorna 

skickats ut. Vi har även kontaktat handledaren för projektet, som i sin tur också har mejlat för 

att påminna om vikten av kommunernas deltagande. Vilka andra tillvägagångssätt finns? En 

uppsökande metod såsom att ta sig till personernas arbetsplats känns aningen påstridigt, 

eftersom det i grund och botten inte fanns tid för att träffas. 
 

De frågeställningar som vi har utgått ifrån och som har besvarats i rapporten var 

sammanfattningsvis en identifiering av risker och hot. Men i och med att vi inte har haft 
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möjlighet att intervjua alla kommunerna i länet så finns det en risk för att vårt resultat inte är 

helt fullständigt. De hot och risker som vi har identifierat är liknande de som PTS har 

prioriterat högst i sin riskanalys. Dock finns det flertalet hot som de nämner i sin rapport som 

vi saknar. Som t ex “väpnade angrepp”, “rymdväder”, “termisk strålning”5. Anledningen till 

att den informationen inte har kommit fram i våra intervjuer kan vara att man inte ens tänker 

på att de hoten existerar. Om en händelse inte har inträffat tidigare är det svårt att tänka sig in 

i en situation där hoten och riskerna realiseras.  
 

 

4:2 Slutsats 

De interna hoten verkar vara de som är störst, många gånger beroende på den mänskliga 

faktorn. Vid utredning av en incident har det visat sig att datorernas inställningar var 

felaktiga.  I detta fall så fanns inte någon personlig brandvägg påslagen och virusprogrammet 

som fanns på datorn var av dålig kvalité. Dessa inställningar ledde bland annat till att 

systemet var öppet och underlättade sedermera för obehöriga att ta sig in. 

 

Om det digitala nätet av någon anledning inte skulle fungera och man skulle vilja upprätta en 

konversation mellan två geografiskt separata platser, så finns det få alternativ. Man fokuserar 

mycket på det moderna och nya inom IT, men det anses också som en risk att göra det. Om 

man bara använder sig av det “nya” som i princip enbart styrs av internet, finns risken att 

verksamheten står stilla om internet blir otillgängligt. 

 

Det finns ingen vetskap om var internetlinorna är nergrävda. Om man bestämmer sig för två 

olika leverantörer, vilket borde innebära redundans så skulle det lika väl kunna vara så att 

linorna ligger intill varandra eller att de rent av går ihop någonstans. Detta innebär ju då att 

man trots två internetleverantörer, står utan internet om till exempel en lina råkar grävas av.  

 

När det kommer till risker som uppstår som följd av naturfenomen, såsom stormar och 

översvämningar, så verkar myndigheterna vara relativt välutrustade. En och annan storm har 

ställt till det, då främst med att strömförsörjningen har försvunnit, men efter att ha drabbats 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Jönson, Britt-Marie (2013) “Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk 
kommunikation” sida 24 https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2013/rsa-2013-e-kom-pts-
er-2013-.pdf  (Hämtad 2014-06-09) 
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har man stärkt upp på de ställen som varit sårbara och därmed reducerat risken för att drabbas 

lika hårt igen. 

 

Tids- och resursbrist är alltid dilemman som har en oerhört stor betydelse för huruvida system 

och verksamheter sköts. Billigare och då oftast sämre upphandlingar görs, där viktiga 

funktioner såsom till exempel support under helgdagar prioriteras bort. Det finns även stora 

risker som accepteras på grund av att de förändringar, som skulle eliminera riskerna, är 

ekonomiskt orealistiska och oförsvarbara. Exempel på detta är att man inte kan ha dubbla 

serverhallar “bara” för att säkerställa redundansen i systemet, likaså kan man inte anställa två 

personer med samma spetskompetens. 

 

Överbelastningsattacker sker på regelbunden basis, men upptäcks och hanteras relativt fort 

och ses därför inte som en stor och dyrbar risk. Dock borde det i teorin sätta sina spår i 

verksamhetens ekonomi eftersom det trots allt krävs resurser för att hantera incidenterna på 

rätt sätt? Idag finns det massor av verktyg och program som hackers kan använda sig av för 

att försöka få tillgång till nätverk och för att ta sig förbi brandväggar. Väl inne kan det göras 

en hel del skada. De kan samla information som senare kan användas för att manipulera och 

sabotera hela verksamhetens system. Med sådan information menas till exempel 

användarnamn och lösenord för konton som har befogenheter att ändra i de mest kritiska 

systemen.  

 

Det finns tecken på att det har gjorts försök till att manipulera tillgångar med hjälp av skadlig 

kod. Detta gjordes för att ta sig förbi brandväggen och sedan få tillgång till känslig 

information. Känslig data skulle kunna vara information om personer som lever under 

skyddad identitet. Det skulle vara förödande om det hamnar i fel händer, inte bara för de 

skyddade personerna utan även för myndigheten då dennas verksamhet och tillförlitlighet kan 

komma att ifrågasättas. 

 

Seg kommunikation skapar irritation och väntetider och hindrar folk att utföra sitt arbete på 

ett önskvärt sätt och inom rimlig tid. Verksamheten blir ineffektiv, vilket i längden bidrar till 

stora kostnader för varje organisation. Det finns olika faktorer som påverkar systems 

prestanda, det kan vara störningar i mjukvara eller en så kallad hårdvarukrasch, det vill säga 

att en hårdvara går sönder eller på annat sätt slutar fungera. Orsakerna kan vara logiska hot 
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såsom olika attacker eller intrångsförsök. Oavsett vad anledningen till att systemet blir 

långsamt är, så påverkas verksamheten och blir mer eller mindre lidande.  

Sammanfattningsvis så är de största riskerna för verksamheterna i Halland, långsam 

kommunikation, otillgängliga informationstillgångar, nätverk som är tillgängliga för 

obehöriga samt strömavbrott. Hoten som ligger till grund för riskerna varierar i form och 

utförande. 

 

Det som tål att nämnas är att de hot som har identifierats i denna studien är samma hot som år 

2012 var orsakerna till de flesta allvarliga störningarna i elektronisk kommunikation. 6 

 

Avslutningsvis så kan det konstateras att det finns hot och risker med allt, det viktiga är att vi 

är medvetna om dem och uppmärksamma på dem och dess utveckling.  

 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Jönson, Britt-Marie (2013) “Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk 
kommunikation” sida 29 https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2013/rsa-2013-e-kom-pts-
er-2013-.pdf  (Hämtad 2014-06-09) 
	  



19	  av	  21	  
	  

Referenser 

Webbsidor 

Lagen.nu Lag(2006:544) 

https://lagen.nu/2006:544 (Läst 2014-05-21) 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25893.pdf (Läst 2014-05-21) 

 

Post- och telestyrelsen RSA 

https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2013/rsa-2013-e-kom-pts-er-2013-.pdf  

(Läst 2014-05-21) 

 

Bild 

Konst i Halland Konst i Halland 

www.konstihalland.se (Läst 2014-05-28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20	  av	  21	  
	  

Bilaga 1  Ordlista 

 

802.1x  Portbaserad kontroll av nätverksåtkomst 

 

Applikation  Ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt 

arbete. 

 

DDoS-attack  Distributed Denial of Service. Attacker mot en funktion eller ett 

system. Vars mål är att överbelasta och på så vis göra system 

otillgängliga. 

 

DNS   Domännamnssystem. Förenklar adressering av datorer på nätverk. 

Kopplar ihop domännamn med IP-adresser. Exempelvis: 

www.hh.se med 192.168.1.0.  

 

Hot   En händelse som oönskat kan ske med negativa konsekvenser för 

verksamheten. 

 

Känslig information  Information som inte ska disponeras till obehörig, såsom 

sekretessbelagd information i t ex journaler. Kan också vara 

information som användaruppgifter, företagshemligheter etc. 

 

Lina  Den kabel som försörjer en verksamhet med internet. 

 

MSB   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 

PTS   Post och telestyrelsen 

 

Redundans   Reservkapacitet, överskott av information som kan tas bort utan att 

något går förlorat. 

 

Risk   En kombination av sannolikheten för att ett hot realiseras och vilka 

konsekvenser det i så fall får. 
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Bilaga 2  Underlag för intervjuer 
 

1. Vilka kritiska tillgångar har ni? Vad finns det för hot mot era tillgångar? 

2. Vilka incidenter har ni haft? Hur upptäcktes dem och hur snart efter incidenten?  

Beskriv både de små “vardagliga” incidenterna men gärna även de större. 

3. Vilka incidenter kommer troligtvis att inträffa? 

4. Om nätverket av någon anledning skulle sluta fungera, hur gör ni då för att kommunicera? 

5. Vad har ni för fysisk säkerhet? T ex hur många serverhallar finns, hur sköts de? Vad har ni 

för befintliga säkerhetsåtgärder? (Såsom larm, passerkort, lösenordspolicies) 

6. Automatiska uppdateringar/patchar? Vad har ni för rutiner kring det? Uppkommer det 

några risker i samband med att de utförs? 

7. Vet ni hur “linorna” ser ut? Om en grävs av, har ni fortfarande Internet? Vet ni var 

“linorna” är nergrävda? Går de ihop? Har leverantörerna kunnat visa en “karta” över linornas 

fysiska placering? 

8. Använder ni molntjänster? Till vad och varför? Ser ni några risker med användandet av 

det? 

9. Vad är era svagheter? Vilka konsekvenser kan de få? 

10. Finns det risker som ni är medvetna om men väljer att acceptera? Vilka och varför väljer 

man att acceptera dem 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Emelie Engberg   Bor i Falkenberg.
Studerar "IT-forensik och
informationssäkerhetsprogrammet" på
Högskolan i Halmstad.

Marina Landerup   Bor i Helsingborg.
Studerar "IT-forensik och
informationssäkerhetsprogrammet" på
Högskolan i Halmstad.


