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Dataintrång gör man när utan tillstånd ger man sig tillgång till data men även ändrar, tar 
bort eller lägger till information. 

Internet har visat sig vara präglad med kriminella.

Lagar skyddar enskilda person och företagets tillgångar exempelvis mot dataintrång.

Man kan straffas med böter eller fängelse i upp till två år.

Polisen yttrar sig på sin hemsida över IT-relaterade brott:

Idag är de flesta brott it-relaterade på något sätt. Per definition är it-brott
dataintrång och datorbedrägeri, men det finns också flera brott som är 
direkt kopplade till it och sociala medier.
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Informationssäkerhet handlar om att hindra information från att läcka ut, förvrängas, 
förstöras samt säkerställa att informationen finns tillgänglig för en legitim användare. 

Beroende på organisation kan både risker och hot variera i typ och storlek.

Till stor del handlar om att minimera och att hantera risker på ett adekvat sätt.

CIA-modell - En enkel men viktig säkerhetsmodell som består av tre principer: 

Confidentiality

Integrity

Availability.

Tre viktiga principer som bör implementeras i alla slags 
säkra system, från åtkomst till Internet för en 
användare till krypterad data över internet. 
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Confidentiality – Datasekretess

Hot kan uppstå när: 

data är i gång, när det rör sig över nätverket

data är i vila, när data finns på lagringsmedia (server, 
lokal arbetsstation, i molnet och så vidare)

Data är i bruk, när data används

Det finns flera möjligheter för ett företag att 
skydda känslig data mot oavsiktliga eller skadliga 
läckage (information breaches, data leakage).

Utmaningen är att förstå hoten, och ännu 
viktigare, att förstå säkerhetsfunktionerna och 
begränsningarna för olika lösningar.

Sekretess - endast auktoriserade personer/system 
kan se känslig eller sekretessbelagd information. 

Informationssäkerhet

4



Gonzalo Rivera ©2020-09-14

Confidentiality - endast auktoriserade personer/system 
kan se känslig eller sekretessbelagd information.

Integrity - innebär att endast auktoriserade 
individer/system får göra ändringar i specifika data. 

Deformationer av data är ett direkt misslyckande av 
nätverkssäkerhets implementationer.

Availability – Ett nätverk och dess data ska alltid vara 
tillgängliga för behöriga användare.
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Verktyg för att skydda information:

SIEM – Security Information and Event Management

ERIN, Events, Rules, Incidents, Notifications

Säkerhetspolicy 

Autentisering

Accesskontroll

Kryptering

Lösenord

Säkerhetskopior

Brandvägg

VPN

Fysisk säkerhet
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Autentisering – Verifiering av inloggningsuppgifter

Användarkonto identifierar dig och lösenord autentiserar användarkontot

Accesskontroll – Preciserar åtkomstbehörigheter

ACL eller Access Control List kan avgöra vilka som får åtkomst till en viss resurs

Rollbaserade åtkomstkontroller förenklar säkerhetshantering

Kryptering - är en konvertering av data från ett läsbart format till ett kodat format som 
endast kan läsas eller bearbetas efter att det dekrypterats.

Lösenord - att välja ett unikt och starkt lösenord till varje inloggningskonto.

Två steg säkerhetslösning

How Big is Your Haystack? 
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Med OSI-referens modellen i bakgrunden byggs upp olika säkerhetsmodeller som är också 
nivåbaserade.

Nätverkssäkerhetspolicy kan grundas i en säkerhetsarkitekturmodell som till exempel SIEM 
– Security Information and Event Management:

1. Perimeter

2. Network

3. Host

4. Application

5. Data

Säkerhetsarkitekturmodell
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Den första försvar från omvärlden, det är ingångs- och utgångsdörren där ett nätverk 
slutar och Internet börjar. 

Flera brandväggsenheter och en uppsättning strikt styrda servrar placerade i DMZ.

DMZ innehåller:

Webbapplikationer

Webbservrar

DNS server

Antimalware

Säkerhetsarkitekturmodell - Perimeter
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Nätverksskiktet i säkerhetsarkitekturmodellen refererar till det interna lokala nätverket 
(LAN) och Wide Area (WAN). 

Det interna systemet inkluderar datorklienter och servrar eller kan vara mer komplicerat 
med punkt-till-punkt-anslutningar för fjärranslutningar.

Följande teknik används:

IDS och IPS, normalt inbyggda i brandväggar

VA tools, kända som penetration test scanner teknik

AAA via TACACS+, RADIUS, Kerberos, LDAP, Active Directory

DLP eller Data Loss Prevention övervakar intern nätverkstrafik

NAC, NAP, DNA, ISE

SIEM: Security Information Event Management tillhandahåller real-tids analyser av säkerhetsloggar.

Säkerhetsarkitekturmodell - Nätverk
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Normalt installeras/placeras brandväggar bakom routern som kopplas till Internet.

Brandväggsfunktioner:

Nätverkstrafik filtrering

NAT gömmer nätverk

VPN krypterar

Flera modeller finns:

Cisco, Juniper

Palo Alto, Chekpoint

Dell

Säkerhetsarkitekturmodell - Firewall
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Nätverksenheter i den synliga delen av ett nätverk har var och en säkerhetsinställningar.

Felaktiga konfigurationer kan generera oväntade risksituationer. 

Följande säkerhetsteknik kan tillämpas på host-nivå:

IDS som övervakar enskilda trafik i själva host

Hostbaserade VA verktyg, penetration test, personlig brandvägg, skanner.

Anti-malware applikationer

Data Loss Prevention, DLP, övervakar data i bruk, data i viloläge, och data i rörelse.

Autentisering, kontrollerar åtkomstroller till enheten.

SIEM tillhandahåller real-tids analyser av loggar.

Säkerhetsarkitekturmodell - Host
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Säkerhet på applikationsnivå får för närvarande stor uppmärksamhet.

Dåligt skyddade applikationer kan ge enkel åtkomst till konfidentiella data och register.

De flesta programmerare inte kodar med säkerhet i åtanke. 

Du kan bli medveten om säkerhetsbrister i programvaran, men du kan vara maktlös för att 
rätta till dem.

Försäljningssystem, kundrelationshantering eller finansiella system, kan vara mål för 
hackers.

Därför är det särskilt viktigt att införa en övergripande säkerhetsstrategi för varje 
nätverksorienterat applikation.

Säkerhetsarkitekturmodell - Applikation

13



Gonzalo Rivera ©2020-09-14

Dataskyddssäkerhet innebär en blandning av säkerhetspolicy och kryptering. 

DLP är avgörande genom att tillämpa kryptering av data i vila, data i överföringar, och data 
i bruk.

Datasäkerhet är mycket beroende av organisationsövergripande policyer som reglerar: 

vem som har tillgång till data

behörighet till data

vem har det yttersta ansvaret för integriteten och säkerheten. 

Säkerhetsarkitekturmodell - Data
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Att skydda organisationens data central.

En säkerhetsarkitektur är oerhört komplex och kräver ständigt att utvecklas.

Säkerhetsarkitektur
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SysAdmins Audity and Network Security institut grundades 1989, ett forskningssamarbete 
och utbildningsorganisation.

Den mest betrodda och största källan för säkerhetsutbildning och säkerhetscertifiering i 
världen.

SANS utvecklar, underhåller och publicerar för 
allmänheten forskningsdokument inom informationssäkerheten.

SANS driver flera webbplatser t.ex. Internet 
Storm Center (alarmsystem)

Certifikat GIAC validerar kompetensen hos 
yrkesverksamma nätverkssäkerhetsspecialister.

Säkerhetsorganisationer - SANS
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Computer Emergency Response Team grundades av Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA, 1988) som en reaktion till Morris masken. 

CERT hanterar Cybersäkerhet och fokuserar mest på Denial Of Service incidenter. 
Carnegie-Mellon University, Pittsburgh.

I Sverige CERT-SE har för uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och 
förebygga IT-incidenter. 

Incidenthanteringen omfattar fem steg: 

1. att förebygga

2. Identifiera

3. Begränsa

4. Återställa

5. samla erfarenheter.

Säkerhetsorganisationer - CERT

17

https://www.sei.cmu.edu/about/divisions/cert/
https://www.cert.se/it-incidentrapportering/rapportera-har/#sa-har-rapporterar-du
https://www.cert.se/


Gonzalo Rivera ©2020-09-14

Uppdraget är 

att utveckla den digitala världen till en säkrare plats

att höja informationssäkerheten till det offentliga området

att stödja och utveckla nätsäkerhets yrkesverksamma runt om i världen.

ISC2 är allmänt erkända för en av de mest populära certifieringar i nätverkssäkerhet yrke.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

ISC2 medlemmar har tillgång till aktuella uppgifter om säkerhetsrelaterade branscher och 
möjligheter till samarbete.

Säkerhetsorganisationer – ISC2
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Cisco Security Intelligence Operations är en molnbaserad tjänst som kopplar samman 
global riskinformation, riskanalys och riskförebyggande teknik för att ge omfattande skydd 
med snabbare svarstider.

SIO erbjuder en omfattande serie av integrerade, marknadsledande säkerhetstjänster för 
alla nätverkstyper.

Från Cisco ASA-brandväggar till Cisco IPS-sensorer.

Cisco ASA finns i en rad formfaktorer, inklusive fristående apparater, högpresterande blade maskiner 
som integreras med befintliga Cisco-switchar och virtuella instanser för att säkra virtuella och 
molnmiljöer.

Cisco IPS levererar en avancerad säkerhetshantering upp till skikt 7

Cisco IPS är tillgänglig i fristående apparater, högpresterande blad och integrerade programmoduler 
för Cisco ASA-brandväggar och ISR-routrar.

Säkerhetsorganisationer – SIO
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The Mitre Corporation upprätthåller en förteckning över Common Vulnerabilities and 
Exposures (CVE) (lexikon).

Forum for Incedent Response and Security Teams (FIRST) samlar en mängd olika 
datasäkerhetsincidenter från regeringen, kommersiella och utbildningsorganisationer.

Center for Internet Security (CIS) utvecklar nationella säkerhetskonfigurationer genom en 
global konsensus för att minska risken för affärs- och e-handel.

Dessa organisationer skulle kunna grupperas i:

organisationer som informerar om alla risker på Internet

organisationer som samarbetar med att förebygga säkerhetsaspekter, inklusive utbildning

organisationer som intygar kunskaper via certifieringar.

Säkerhetsorganisationer – andra

20

https://cve.mitre.org/about/
https://www.first.org/about
https://www.cisecurity.org/


DIGINTO

Nätverkssäkerhet

2020-09-14 21


