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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats handlar om hur säkerhetsmedvetandet ser ut hos innehavare av 
Riksskatteverkets mjukvarubaserade certifikat för elektronisk signering. 
 
Målet med uppsatsen är att undersöka om innehavare av mjukvarubaserade 
certifikat för elektronisk signering är medvetna om de säkerhetsrisker som före-
ligger och hur de skyddar sina certifikat och nycklar från obehörig åtkomst. För 
att undersöka detta har en fallstudie genomförts hos sex företag som använder sig 
av Riksskatteverkets certifikat för elektronisk signering vid skattedeklaration. 
 
Vi redogör för vad säkerhetsmedvetenhet innebär, vilka säkerhetsåtgärder som 
enligt teorin bör vidtas för att skydda en Internetansluten arbetsplats och vilka 
säkerhetsrekommendationer som ges av certifikatutgivaren. En jämförelse görs 
sedan med vilka åtgärder certifikatinnehavarna faktiskt vidtagit.  
 
Undersökningen visade att inget av de undersökta företagen nådde upp till det 
idealfall vi utifrån teorierna ställt upp. Flera av företagen uppfyllde inte heller de 
rekommendationer som ställs från certifikatutgivaren. Företagen är till viss del 
medvetna om vilka säkerhetsrisker som finns, men uppfyller inte de säkerhetskrav 
man enligt teorier och rekommendationer bör uppfylla. Därför kan 
säkerhetsmedvetandet hos företagen anses vara lågt.  
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ABSTRACT 
 
This essay deals with the security awareness of the owner of electronic signatures 
based on software in the solution supplied by Riksskatteverket. 
 
The objective with this essay is to investigate whether software based electronic 
signature users are aware of the existing security risks and how they are protecting 
their certificate and keys from unauthorized use. In order to investigate this issue, 
a case study was conducted at six companies who use Riksskatteverket's 
certificate for electronic signatures in their tax return.  
 
We describe what security awareness is about, what kind of security measures, 
according to theories, that should be taken in the protection of a workplace 
connected to the Internet and what kind of recommendations for security that are 
given from the certificate provider. A comparison is then made with the measures 
the certificate owner actually has taken. 
 
The investigation showed that none of the investigated companies reached the 
ideal case we gathered from the theories. Several of the companies did not reach 
the recommendations given by the certificate provider either. The companies are 
partly aware of the existing security risks, but do not meet the safety requirements 
they according to theories and recommendations should. The security awareness 
among the companies is thereby to consider low. 
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FÖRORD 
 
Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete i systemvetenskap vid 
institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, avdelningen för data- 
och systemvetenskap, Luleå tekniska universitet. Arbetet med uppsatsen har 
fördelats så jämnt som möjligt mellan båda författarna.  
 
Vi vill tacka vår handledare Ingela Johansson som varit ett stöd för oss under hela 
arbetet. Vi vill även tacka övriga i lärarlaget för er konstruktiva kritik som hjälpt 
oss på vägen. Tack också till Åke Eriksson på Skattemyndigheten i Luleå som lagt 
ned både tid och engagemang för att hjälpa oss med information inom ämnes-
området och med att komma i kontakt med de företag där fallstudien genomförts.  
 
Luleå juni 2002 
 
 
 
Maria Lundgren och Camilla Rydbjörk  
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1   INLEDNING 
 
Detta inledande kapitel ger en introduktion till ämnet och en bakgrund till den 
forskningsfråga vi valt att arbeta med. Här ställer vi också upp vårt syfte och 
redogör för de avgränsningar som gjorts. 
 
 
1.1   BAKGRUND 
 
Utvecklingen går idag mot en alltmer digitaliserad hantering av information. 
Tekniken gör det möjligt att söka information och kontakta företag och myndig-
heter via Internet. 
 
Regeringen har som mål att förenkla och förbättra samhällsservicen till med-
borgare och företag och att all information och alla tjänster som kan tillhanda-
hållas elektroniskt också skall göra det (Statskontoret, 2001). Detta innebär att 
vi också behöver kunna identifiera oss och signera olika handlingar i våra kon-
takter med myndigheterna. I den digitala världen är elektroniska signaturer mot-
svarigheten till traditionella namnunderskrifter.  
 
Det finns främst två olika typer av elektronisk signering. Den ena är hårdvaru-
baserad där en privat krypteringsnyckel förvaras i någon form av hårdvara, t ex 
ett aktivt kort. Den andra typen är mjukvarubaserad och där ligger certifikat och 
nycklar lagrade i en dators hårddisk eller på en diskett, skyddade av kryptering. 
 
Riksskatteverket har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta riktlinjer för myn-
digheternas användning av elektroniska signaturer. Riksskatteverkets lösning 
baserar sig på elektronisk signering med mjuka certifikat där certifikat och 
nycklar lagras på användarens hårddisk. Ansvaret för att vidta lämpliga säker-
hetsåtgärder för skydd av certifikat och nycklar läggs på certifikatinnehavaren. 
Dessa säkerhetsåtgärder innefattar bl.a. en rätt konfigurerad brandvägg och ett 
uppdaterat virusskydd. 
 
Risken för olika typer av intrång ökar när datorer ständigt ligger anslutna till 
Internet via bredbandsuppkoppling och det är viktigt att det inte uppstår miss-
tanke om obehörig åtkomst eller förvanskning av de uppgifter som lämnas över 
publika nät. Tilltron till systemet kan då rubbas och det kan leda till att det blir 
svårare att få datoranvändare att acceptera att fler och fler kontakter med 
myndigheter kommer att ske på elektronisk väg. Riksskatteverkets lösning är 
intressant att undersöka eftersom det är den lösning som myndigheterna har för 
avsikt att använda vid medborgare och företagares kontakter med myndigheter 
framöver. 
 
I en rapport från Statskontoret (2000), kan man läsa att ”Säkerheten hos tekni-
ken står och faller med hur säkert nycklar förvaras”. Nycklar är alltid skyddade 
av någon form av lösenord, och försiktighet med förvaring av lösenord och 
nycklar är mycket viktigt.  
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I en debattartikel i Computer Sweden (Ställ krav på leverantören, 2001) får 
Riksskatteverket kritik för sin lösning med mjuka certifikat. Lösningen anses 
orimlig då allt ansvar för säkerheten läggs på certifikatinnehavaren. 
 
 
1.2   FORSKNINGSFRÅGA 
 
Hur ser säkerhetsmedvetandet ut hos innehavare av Riksskatteverkets 
mjukvarubaserade certifikat för elektronisk signering? 
 
1.3   SYFTE 
 
Syftet med vårt examensarbete är: 
 
Att undersöka om certifikatinnehavare som använder RSV:s lösning för 
elektronisk signering är medvetna om vilka säkerhetsrisker som föreligger och 
hur de skyddar sina certifikat och nycklar från obehörig åtkomst. 
 
 
1.4   AVGRÄNSNINGAR 
 
De företag vi har valt att titta på är småföretag. Med småföretag menar vi här 
företag med färre än tio anställda. Ett stort företag med hög omsättning har of-
tast råd att hålla sig med personal som är kvalificerad i säkerhetsfrågorna. På 
grund av detta vill vi undersöka hur det ligger till med säkerhetsmedvetenheten 
hos de företag där endast någon enstaka person har ansvaret för säkerhets-
frågorna. Det är möjligt att denna person har fått ta på sig ansvaret utan att ha de 
kunskaper som krävs för att skapa en säker systemlösning. 
 
Det finns flera egenskaper som måste uppfyllas för att bilda ett säkert data-
system. I samband med lagring av certifikat och krypteringsnycklar på hårddisk 
finns vissa säkerhetsåtgärder certifikatinnehavare rekommenderas att vidta. I 
certifikatvillkoren som certifikatinnehavaren får i samband med sina certfikat, 
ges också rekommendationer för hur lösenorden ska hanteras. Dvs. att inte av-
slöja, anteckna eller annars hantera lösenordet på sådant sätt att obehörig person 
kan komma över detta. I Statskontorets rapport (2000) om elektroniska signa-
turer, betonar man också vikten av att hantera lösenord på ett betryggande sätt. 
Enligt en tidigare undersökning om elektroniska signaturer genomförd av 
Eriksson och Mattsson (2002), framkom vid intervjuer med Riksskatteverket 
även att lämpliga säkerhetsåtgärder för skydd av certifikat och krypterings-
nycklar består i att ha en rätt konfigurerad brandvägg och ett uppdaterat virus-
skydd. 
 
Det är dessa tre typer av skyddsåtgärder vi kommer att utgå från när vi vill un-
dersöka säkerhetsmedvetenheten hos innehavare av mjukvarubaserade certifikat 
för elektronisk signering. Det vill säga lösenordshantering, brandväggar och 
virusskydd. 
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1.5   MÅLGRUPP 
 
Denna uppsats vänder sig till personer med en viss datorvana. Vi förutsätter att de 
mest grundläggande termerna förstås av dem som läser den. Vi tillhandahåller 
dessutom en begreppsförklaring där vi kort förklarar många av de begrepp som 
används i vår uppsats.  
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2   TEORI 
 
Teorin har som syfte att ge läsaren förståelse för vad elektroniska signaturer är, 
vilka risker och hot som är förenade med lagringen av certifikat och nycklar på en 
hårddisk och vad som här menas med säkerhetsmedvetenhet. Här beskrivs också 
varför den elektroniska signaturen med mjukt certifikat behöver särskilda skydds-
åtgärder och vilka skyddsåtgärder som kan behövas för att skydda certifikat och 
krypteringsnycklar. 
 
 
2.1   ELEKTRONISKA SIGNATURER 
 
Här ges en allmän beskrivning av vad elektroniska signaturer är, hur de används 
och vad som är skillnaden mellan hårda och mjuka certifikat. 
 
Att kontrollera äktheten hos ett dokument genom en handskriven signatur daterar 
sig ända tillbaka till det romerska riket – ”subscripto”, en kortfattad handskriven 
mening i slutet av ett dokument. Bruket att fästa signaturer på dokument spreds 
snabbt och denna form av signatur - dvs. en handskriven framställan av det egna 
namnet - var i princip oförändrad i 1400 år. Under de senaste åren har 
informationsteknologin möjliggjort nya sätt att signera. Elektroniska signaturer är 
den lösning som ska kunna vara en digital ersättning för en juridiskt bindande 
namnteckning, t ex. på ett kontrakt eller annan avtalshandling (Halvarsson & 
Morin, 2000). 
 

2.1.1   Public Key Infrastructure, PKI 
 
Grundstenarna i en elektronisk signatur är enligt Halvarsson & Morin (2000) 
identifiering, signering och kryptering. Som plattform till detta ligger Public 
Key Infrastructure, PKI. Identifieringen används för att visa vem mottagaren/ 
sändaren är. Signeringen används för att elektroniskt signera dokumentet för att 
det bl.a. skall få en laglig status och krypteringen används för att göra 
informationen säker. Begreppet PKI står för hela den infrastruktur som ska stödja 
användningen av elektroniska signaturer. I en PKI ingår en rad olika funktioner,  
t ex: 
 
• Certifiering, skapande av certifikat. 

Certifiering utförs av en Certificate Authority, förkortas CA. Certifikatet är 
ett bevis på en koppling mellan ett nyckelpar och en person, ett företag eller 
ett datorsystem. 

• Verifiering, kontroll av certifikat. 
Om en användare presenterar ett certifikat med en publik nyckel kan 
mottagaren vilja verifiera att certifieringen fortfarande är giltig, ungefär som 
man kontrollerar kreditkort vid användning. 

• Revokering, återtagande av certifikat. 
Om en CA av något skäl vill återkalla en certifiering bör denna information 
spridas snabbt, så att inga mottagare accepterar användning av nycklarna. 
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Det viktigaste i en PKI är enligt Halvarsson och Morin det regelverk som styr 
verksamheten i de olika organisationer som utför olika funktioner enligt en PKI:s 
regelverk och alltså ingår i en och samma PKI. 
 
En Certrification Authority (CA) kan vara t ex Posten, Telia eller någon annan 
betrodd part som de flesta användare litar på. CA:n skapar och ger ut certifikat 
och publika nycklar. Innehållet i certifikatet (t ex. namn, personnummer, den 
publika nyckeln, utfärdare och giltighetstid) säkras genom att utfärdaren (CA:n) 
elektroniskt signerar certifikatet. Certifikatet bör också göras tillgängligt online 
via en katalogtjänst som CA:n svarar för. Vidare ska CA:n tillhandahålla uppgifter 
om spärrade certifikat. På detta sätt uppnår man ett certifikat som man kan sprida 
fritt för att koppla en nyckel till en fysisk eller en juridisk person (Halvarsson & 
Morin, 2000). 
 

2.1.2   Elektroniska signaturer med PKI-teknik 
 
Elektronisk signering möjliggör för en avsändare av en information att signera 
informationen så att en läsare kan avgöra var dokumentet kommer ifrån. 
Avsändaren kan vara en dator, en programvara eller en person (fysisk som 
juridisk).(Halvarsson & Morin, 2000). 
 
Karaktäristiskt för assymetrisk kryptering, så kallad PKI-teknik, är enligt Stats-
kontoret (1999) att man använder sig av ett nyckelpar, en privat nyckel och en 
publik nyckel. Den privata hålls hemlig hos ägaren, medan den publika sprids i 
kataloger eller bifogas meddelandet. Som tidigare nämnts är grundstenarna i en 
elektronisk signatur identifiering, signering och kryptering. Alla dessa funktioner 
tillhandahålls av PKI-tekniken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifiering /Autenticering 
Avsändaren styrker sin identitet genom: 
något man vet, exempelvis en PIN-kod 
något har, exempelvis smart kort eller en säkerhetsdosa 
något man är, exempelvis ett fingeravtryck (Halvarsson & Morin, 2000). 
 
Kryptering 
Kryptering av ett meddelande med mottagarens publika nyckel ger konfidentiali-
tetsskydd, alla kan kryptera, endast mottagaren kan läsa meddelandet genom att 
dekryptera med sin privata nyckel (Statskontoret, 1999).  

Identifiering

Kryptering Signering

PKI 

Bild 2.1 Grundstenar i en elektronisk signatur
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Signering  
Den motsatta processen, dvs. kryptering med den privata nyckeln används för att 
skapa en elektronisk signatur. För att åstadkomma en elektronisk signatur på ett 
dokument görs först en entydig beräkning av data enligt en formel som skapar en 
kondenserad datamängd. Den kondenserade datamängden krypteras med en privat 
nyckel varvid resultatet blir den elektroniska signaturen. Dokumentet sänds till-
sammans med den elektroniska signaturen. Mottagaren som har tillgång till mot-
svarande öppna nyckel och till information om den öppna nyckelns innehavare i 
ett så kallat certifikat, kan kontrollera mot en egen beräkning av samma 
kondensat. Överrensstämmer dessa vet mottagaren dels att dokumentet inte är 
förvanskat och dels att det var innehavaren av nyckeln som signerade dokumentet 
(Statskontoret, 1999). 
 

2.1.3   Elektroniska signatur med hårda eller mjuka certifikat och nycklar 
 
Den elektroniska signering vi avser att studera i empirin bygger på en lösning 
med mjuka certifikat. Vi ger därför här en beskrivning av denna form av elektro-
niska signaturer i jämförelse med hårda certifikat och vad som skiljer dessa åt. 
 
Ofta används begreppen hårda och mjuka nycklar och man talar också om hårda 
och mjuka certifikat som hör till dessa nycklar. 
 
Hårt certifikat och nycklar 
I ett hårt certifikat lagras den privata nyckeln i ett chips på ett elektroniskt ID-
kort. Chipset innehåller en liten dator som är speciellt anpassad för att kunna ut-
föra avancerade kryptografiska funktioner. Användaren har en personlig kod som 
måste anges när kortet ska användas (Halvarsson & Morin, 2000). Nycklarna 
lämnar aldrig kortet och kan därför inte exponeras för omvärlden. Detta betraktas 
som den säkraste lösningen (Statskontoret, 2000). 
 
Mjukt certifikat och nycklar 
Så kallade mjuka nycklar ligger lagrade i en dators hårddisk eller på en diskett, 
skyddade av kryptering. När nycklarna skall användas är de emellertid inte kryp-
terade. När nycklarna inte är skyddade av hårdvara så är de känsliga för attacker 
av virus, för intrång i datorer med mera. Risken för intrång ökar när bredbands-
uppkoppling blir vanlig och privatpersoners datorer ständigt ligger anslutna till 
Internet utan de brandväggsfunktioner som är vanliga på arbetsplatser (Stats-
kontoret, 2000). Halvarsson och Morin (2000) hävdar att en fördel med mjuka 
certifikat är att en applikation ersätter det aktiva kortet och det krävs då ingen 
specialutrustning som t ex. en kortläsare i användarens datautrustning. 
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2.2   SÄKERHETSMEDVETENHET 
 
Här reder vi ut vad vi inom ramen för denna uppsats menar med säkerhets-
medvetenhet. Vi ger en definition genom att utifrån teorin placera begreppet i 
uppsatsens sammanhang.  
 
Medvetenhet innebär enligt Nationalencyklopedin (Medvetenhet, 1996) ”det att 
ha något klart för sig”. Enligt Nordström (1975) står begreppet medvetenhet för 
”förmågan att utveckla språkliga kombinationer och handlingar med hänsyns-
tagande till helhetens verkliga behov”.  
 
Malmgren & Carlsson (1994) skriver i Nationalencyklopedin om medvetande-
begreppet och besläktade ord som medvetenhet. De menar att ”När vi talar om 
någons ”medvetande” om ett visst ämnesområde syftar vi ofta i första hand på 
hennes uppmärksamhetsinriktning. För att en person ska kunna sägas vara 
”miljömedveten” måste hon kanske ha goda kunskaper om miljöfrågor, men 
framför allt  står ordet för att hon är mycket uppmärksam på miljöfrågor.” 
 
Begreppet säkerhet, förklaras i Informationstekniska standardiseringens defini-
tioner (ITS, 1994) som ”egenskap eller tillstånd som innebär skydd mot okontrol-
lerad insyn, förlust eller påverkan; oftast i samband med medvetna försök att ut-
nyttja eventuella svagheter. Ett system är säkert i den utsträckning man anser sig 
kunna lita på att det fungerar (eller kommer att fungera) på avsett sätt. Bedömning 
av detta kopplas som regel till en uppskattning existerande eller potentiella hot”. 
Inom ramen för denna uppsats menar vi med system ett IT-system, och säkerheten 
avser då IT-säkerhet. IT-säkerhet kan enligt Informationstekniska standardise-
ringen (ITS, 1994) delas in i ADB-säkerhet och kommunikationssäkerhet, där 
man med ADB-säkerhet avser skydd av data och system mot obehörig åtkomst 
och obehörig eller oavsiktlig förändring eller störning vid databehandling. 
 
Eftersom medvetenhet/medvetande enligt Malmgren & Carlsson (1994) betyder 
att ha goda kunskaper om och vara uppmärksam på ett visst ämnesområde, för-
klarar vi utifrån ovanstående definitioner av säkerhet och medvetenhet och i 
sammanhanget av denna uppsats begreppet säkerhetsmedvetenhet med att ha goda 
kunskaper om och vara uppmärksam på IT-säkerhetsfrågor. Dvs. frågor rörande 
skydd mot okontrollerad insyn, förlust eller påverkan i ett IT-system och att man 
också har förmågan att utveckla handlingar med hänsyn tagen till skyddsbehoven. 
De IT-säkerhetsfrågor som avses här, är frågor rörande vilka risker och hot som 
uppstår i samband med lagring av certifikat och krypteringsnycklar på hårddisk, 
vilka skyddsåtgärder det då finns behov av och vilket säkerhetsansvar man som 
certifikatinnehavare har. 
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2.3   RISKER OCH HOT 
 
Då det är en lösning med mjuka certifikat vi avser att studera i empirin ger vi 
därför en mera ingående beskrivning av vilka risker och hot man kan identifiera 
med denna lösning och nämner endast kort risker med hårda certifikat. Vi inleder 
med några allmänna ord om risker och hot. 
 

2.3.1   Allmänt 
 
I en rapport från Statskontoret (1997:29a) kan man läsa att för att kunna införa 
effektiv IT-säkerhet, antingen för en enskild IT-resurs eller för hela organisa-
tionen, är det nödvändigt att känna till vilka hot som finns mot systemet, vilka 
svagheter systemet har och hur sårbart det är. Denna kunskap är nödvändig för att 
kunna välja de mest relevanta och kostnadseffektiva skyddsåtgärderna. 
• Ett hot är en handling eller händelse som kan komma att skada en IT-resurs,  

t ex. information eller en applikation. 
• Sårbarhet är en punkt där ett hot kan skada systemet. Sårbarhet är således en 

svaghet som ett hot kan utnyttja för att åstadkomma skada. 
• Risk är sannolikheten för att hotet ska realiseras.  

 

2.3.2   Risker och hot med mjuka certifikat 
 
I avsnitt 2.1.3 beskrevs skillnaderna mellan så kallade mjuka och hårda nycklar. I 
Statskontorets rapport (2000) kan man läsa att risker för intrång finns i bägge 
fallen men förutsättningarna är något olika. Den egentliga skillnaden är att 
användning av en nyckel i ett kort kräver tillgång till detta kort och 
kortets/nyckelns PIN-kod. I fallet med mjuka nycklar krävs tillgång till PIN-
koden eftersom vi bör kunna förutsätta att nyckeln är krypterad med tillräcklig 
säkerhet. I mjuknyckelfallet måste man också ha tillgång till användarens 
arbetsplats, som ju normalt bör stå tämligen skyddad hemma eller på en 
arbetsplats medan kortfallet ”bara” kräver att användaren blir av med sitt kort och 
sin PIN-kod och en inkräktare får tag på dem. Å andra sidan skulle åtkomsten till 
arbetsplatsen (i det ”mjuka” fallet) kunna ske via en bredbandsuppkoppling. Den 
största risken torde vara att mjuka nycklar och lösenord/PIN-koder avläses i 
okrypterat skick av intrångsprogram eller virus, utan att användaren är medveten 
om att så har skett.  
 
I bägge fallen står och faller säkerheten med hur säkert nycklarna förvaras. I 
fallet med mjuka nycklar ökar kraven på säkerhet i datormiljön, både vad gäller 
fysisk access till datorn och den programvarumässiga säkerheten och speciellt att 
nycklarna alltid lagras krypterat utom i själva användningstillfället (signering 
m.m.). 
 
Risker och hot med mjuka nycklar: 
• Nycklarna förvaras på ett medium som gör att de exponeras när de används 

vilket skulle kunna medföra att någon med fjärrkontroll över arbetsplatsen, 
ett virus, använder nycklarna eller kopierar dem. 

• På samma sätt som med smarta kort kan lösenordet stjälas. 
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• Arbetsplatsen används av flera personer vilket medför att skyddet för 
nycklarna måste vara både kryptografiskt och med ett bra lösenord. 

• Nycklar kan kopieras utan användarens vetskap och är alltså inte unika i den 
bemärkelsen att de kan garanteras bara finnas i ett exemplar (Statskontoret, 
2000). 

 
Halvarsson och Morin (2000) anger ytterligare ett par egenskaper hos mjuka 
nycklar: 
• Privata nycklar skyddas i en krypterad datafil. Om denna fil är lagrad på 

annat ställe än i ett hårt certifikat (t ex chipset på ett smart kort) har den 
mycket lägre insynsskydd. 

• Då datafilen kan kopieras går det inte att spärra access till filen efter ett antal 
felaktiga försök att slå en PIN-kod (Halvarsson & Morin, 2000).  

 
 
2.4   SKYDDSÅTGÄRDER 
 
Här ges en allmän teoribakgrund om säkerhet i IT-system och en mera ingående 
beskrivning över vilka skyddsåtgärder som i ett idealfall kan behövas vid 
användning av mjukvarubaserade elektroniska signaturer på arbetsplatsen.  
 

2.4.1   Allmänt 
 
Enligt en rapport från Statskontoret (1997:29a) är det är inte bara hemlig, känslig 
eller värdefull information som måste skyddas. Öppen information är oftast lika 
känslig vad gäller t ex. obehörig förändring, d.v.s. att informationen blir felaktig. I 
många fall är det en kombination av olika skyddsåtgärder som behövs för att nå 
upp till önskad skyddsnivå. 
 
Skyddsåtgärder kan delas in i två kategorier: 
• Administrativa skyddsåtgärder, dvs. regler eller rutiner för vilka arbets-

moment som måste genomföras och hur. 
• Logiska skyddsåtgärder, dvs. skyddsåtgärder av teknisk karaktär i form av 

maskin- och/eller programvara. 
 
Skyddsåtgärderna måste användas för att möta ett speciellt hot. Dessutom kan 
vissa skyddsåtgärder möta fler än ett hot. Vissa hot bekämpas effektivare genom 
att flera skyddsåtgärder samverkar. Att förebygga ett hot är den bästa strategin. 
Det innebär att hotet inte kan utnyttja en sårbarhet. 
 
Under punkten logiska skyddsåtgärder återfinns bland annat brandväggar, virus-
skydd och behörighetskontrollsystem (BKS). För ett BKS-system finns ett antal 
riktlinjer angående vad som bör gälla för identifierings och autenticerings-
funktonen dvs. vilka krav som ställs på bland annat hanteringen av lösenord.  
 



EXAMENSARBETE  
 

 10

2.4.2   Skyddsåtgärder för den Internetanslutna arbetsplatsen 
 
I Statskontorets Handbok i IT-säkerhet Del III (Statskontoret, 1997:29c) beskrivs 
en dator som fysiskt åtkomlig för en eller flera användare. Det kan vara en 
isolerad enhet eller en enhet uppkopplad till nät. Datoranvändaren är systemägare, 
systemansvarig, IT-ansvarig och driftansvarig vilket medför att användaren i stor 
utsträckning ansvarar för säkerheten. Normalt har datorn låg IT-säkerhetsnivå 
eftersom: 
 
• Ingen godtagbar åtkomstkontroll av lokalt lagrad data finns. 
• Flera datoranvändare delar i vissa fall på arbetsplatsen och kommer åt den 

information som finns lagrad lokalt. 
• Överföring av data, t.ex. via diskett, e-post eller vid nerladdning av filer via 

Internet, medför risker för att virus introduceras. 
 
När arbetsplatsen är uppkopplad till Internet så tillkommer vissa hot och risker. 
Bland annat kan ett intrång leda till att obehöriga kan komma över 
användaridentiteter och lösenord, förstöra filer och/eller program, genomföra 
virusattack samt komma över information som är känslig. 
 
De skyddsåtgärder som arbetsplatsen kan behöva är: 
 
1. Administrativa skyddsåtgärder 

Administrativa skyddsåtgärder består i huvudsak av olika regelverk för den 
egentliga verksamheten och för IT-verksamheten. Exempel på ett sådant 
regelverk är en IT-säkerhetspolicy. De administrativa skydden är mestadels en 
förutsättning för att andra typer av skydd ska få önskad effekt. 

 
2. Kryptering 

Kryptering skyddar information mot insyn, avlyssning och förändring. Består 
av algoritmer som kan vara symmetriska eller asymmetriska. Ytterligare 
skydd är kontrollsummor och elektroniska signaturer 

 
3. Behörighetskontrollsystem 

I ett fleranvändarsystem är behörighetskontroll normalt en kombination av 
tekniska och administrativa åtgärder. För att ett BKS ska fungera på ett effek-
tivt och ändamålsenligt sätt måste det finnas regler för lösenordshantering. 
Dessa regler måste kunna kompletteras/stödjas med tekniska funktioner i 
BKS. 

 
4. Aktiva kort 

Aktiva kort skyddar information tack vare funktionerna: 
- identifiering, 
- elektroniska signaturer, 
- kryptering  
- lagring av känslig eller hemlig information. 
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5. Brandväggar 
Brandväggar skyddar informationen genom att endast tillåta trafik mellan 
datornät som är godkänd enligt förutbestämd policy. Loggar även trafik 
till/från systemet. 

 
6. Säkerhetskopiering 

En säker driftmiljö kräver strikta rutiner för hur reservkopior på lagrade data 
och program ska tas samt riktigt utformade förvaringsutrymmen för lagrings-
medier.  

 
7. Virusskydd 

Virusskydd handlar om att: 
- förebygga, 
- upptäcka  
- återställa när virusattack inträffar. 

 

2.4.3   Lösenordshantering 
 
Identifiering innebär att en datoranvändare eller en resurs anger sin identitet för att 
få tillgång till system, information eller liknande. Identiteten kan vara t ex ett 
namn eller nummer. Identiteten måste vara unik inom ”systemet” så att man kan 
skilja mellan olika datoranvändare. Användaridentiteten är öppen information och 
måste kompletteras med något som varje användare ensamt känner till eller har 
tillgång till, detta för att kunna autenticera att den som utger sig för att vara någon 
verkligen är den personen (Statskontoret, 1997:29 c). Det vanligaste sättet att 
autenticera är att varje användare har ett eget lösenord, som måste användas 
tillsammans med användaridentiteten för att man ska få tillgång till ett system 
eller en delresurs. 
 
För att komma över lösenord finns det flera metoder. Man kan bla:  
 

• Gissa lösenord  
• Dekryptera lösenord  
• Använda sig av en trojansk häst eller  
• Replay 

 
När man gissar lösenord tar man reda på barnens namn, föräldrarnas namn, an-
vändarens mellannamn, hemadress, telefonnummer, födelsedata, husdjurens 
namn, bilmärke, registreringsnummer m.m. om användaren och sedan försöker 
man gissa lösenordet med hjälp av informationen. Det finns även gratisprogram 
att hämta på Internet som gör otaliga kombinationer av ovanstående information 
för att hitta lösenordet. 
 
När man dekrypterar lösenord kopierar crackern lösenordsfilen och hämtar hem 
den till sin egen dator och kör ett program som innehåller en ordlista som de-
krypterar lösenorden. Ordlistor från alla världens språk kan kopplas till program-
met. 
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En trojansk häst är ett program som ser ut som ett vanligt inloggningsprogram, 
men samlar in inloggningsförsök på en fil. Filen kan sedan skickas tillbaka till 
crackern vid en förutbestämd tidpunkt. 
 
Vid replay spelas en inloggning in elektronisk och spelas därefter upp igen. 
Replay stjäl lösenordet direkt då inloggningen sker och kan därefter spelas upp 
när så önskas. 
 
Vanligaste sättet är trots allt att helt enkelt fråga användaren om lösenordet. 
Lenander (1998) menar att 98% av datoranvändarna uppger sitt lösenord vid en 
direkt fråga vilket måste anses som skrämmande. 
 
Det finns en hel del man kan göra för att skydda sitt lösenord. Lenander (1998) 
rekommenderar att man: 
 

• Håller lösenordet hemligt 
• Använder svårgissade lösenord 
• Inte använder lösenord som finns i någon ordlista 
• Skapar lösenord via speciella program istället för att välja själv 
• Inte skriver ner lösenordet på en lapp och förvarar det i närheten av datorn. 

 
De regler för hur ett lösenord ska se ut är bla följande: 
 

• Använd specialtecken (*&#~%¤ osv) 
• Blanda versala och gemena (vFmmHSOs) 
• Inte enbart använda siffror 

 
Gollman (1999) menar att för att skydda sitt lösenord bör man även: 
 

• Ha en minimilängd på lösenorden 
• Undvika uppenbara ord (det finns listor med populära lösenord) 
• Byta lösenordet ofta 
 

2.4.4   Brandväggar 
 
Brandväggar förekommer oftast i samband med anslutning och informations-
spridning via Internet. Idag finns ett antal olika typer av brandväggar, allt från ett 
"enkelt" paketfilter, som släpper igenom eller blockerar trafik beroende på infor-
mation i transportprotokollen, till avancerade applikationsgateways som analyse-
rar applikationsprotokollen (Statskontoret, 1997:29a). 
 
Enligt Strebe & Perkins (2000) är intrång över Internet den mest tillgängliga, den 
lättaste att utnyttja och den största risken för intrång i ett nätverk. För att upprätt-
hålla en miniminivå av effektiv Internetsäkerhet hävdar de vidare att brandväggar 
som utför alla tre grundläggande brandväggsfunktioner måste användas, dvs. 
paketfiltrering, Network Address Translation (NAT) och proxytjänster på hög 
nivå.  
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Mitrovic (2001) ger en förklaring av de tre grundteknikerna: 
 
• Paketfiltrering är grunden för all brandväggsteknik. Paketfiltrering handlar om 

att jämföra nätverks- och transportprotokollet mot en regeldatabas. Utifrån de 
uppsatta reglerna släpps eller blockeras inkommande paket. 

• Network Address Translation (NAT), kallas även för IP-maskerad. En enda 
publik IP-adress är synlig för omvärlden (brandväggens) samtidigt som de 
interna adresserna är i en helt annan serie. 

• Proxytekniken fungerar på ett likartat sätt som NAT men på tillämpnings-
nivån. Med proxytjänsten kan man enkelt begränsa trafiken till högnivå-
protokoll som exempelvis HTTP, FTP, SMTP och Telnet. 

 
Varken proxyservrar eller Network Address Translator kan säkras ordentligt utan 
ett paketfilter och ett paketfilter kan inte tillhandahålla  total säkerhet utan tjäns-
terna hos en proxyserver eller en Network Address Translator. 
 
Hunter (2001) räknar upp ett antal principer som bör gälla vid design av en brand-
vägg. Hunter skriver bland annat att:  
 
• Brandväggssystemet bör i förhållande till målet med systemet vara så enkelt 

som möjligt. Enkelhet krävs för att minimera den kunskapsnivå som krävs för 
att implementera, underhålla och använda det. 

• Brandväggen bör inte lita på någon datoranvändare i det publika nätet. Man 
bör heller inte förmoda att en datoranvändare inte kan utföra en attack från 
det lokala nätverket eftersom ett framgångsrikt intrång genom systemets 
försvar redan kan vara genomfört. 

• Endast ett nödvändigt minimum av tjänster bör tillhandahållas genom brand-
väggen. Alla tjänster som inte uttryckligen är tillåtna, bör vara förbjudna. 

 
Hunter får medhåll i Statskontorets Handbok i IT-säkerhet Del III (Statskontoret, 
1997:29c) där man talar om två alternativa riktlinjer för hur en brandvägg ska in-
stalleras och administreras i en verksamhet. 
 
Riktlinje A - Det som uttryckligen inte är tillåtet är förbjudet vilket innebär att: 
• Brandväggen ska blockera allt. 
• Tjänster tillåts från fall till fall, dvs. efter en ordentlig genomgång av behovs-

bilden kontra riskbilden. 
• Användarna är relativt begränsade i sin handlingsfrihet. 

 
Riktlinje B - Allt som uttryckligen inte är förbjudet är tillåtet vilket innebär att: 
• Det ställs stora krav på brandväggsadministratören som delvis måste ha 

förmågan och kompetensen att förutse vilka typer av hot och risker som kan 
tänkas uppstå och därmed hela tiden jaga säkra alternativ. 

• Datoranvändarna har total frihet. 
 
Av dessa två inriktningar är det den första, Riktlinje A som också Statskontoret 
rekommenderar. 
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2.4.5   Virusskydd 
 
Datavirus är små program som skrivits för att ställa till ofog eller skada och för att 
spridas. Virus smittar till andra datorer med hjälp av människan när vi kopierar 
eller kör program eller dokument. Ett virus kan alltså inte spridas av sig själv från 
ett program till ett annat utan det är först när vi kör programmet som viruset akti-
veras. Virus göms inne i olika mer eller mindre seriösa program, som tex. spel-
program, videosnuttar och gratisprogram. De kan också finnas inne i Word-
dokument och kallas då för MACRO-virus. Detta innebär att man alltså kan få 
virus via bootsektorerna på disketter (när man startar upp datorn (bootar) från 
disketten aktiveras viruset), via programvaror eller via MACRON i Word-
dokument (Lenander, 1998) 
 
Ett datavirus är ett program som består av två delar. Den ena delen kan kopiera 
virusprogrammet självt till nya platser och den andra delen gör någon form av 
ofog eller skada. Ett datavirus behöver på något sätt få kontrollen över datorn, det 
behöver startas som program. Vissa virus hakar på sig själva som utvidgningar av 
andra program. Viruset ändrar programmet så att det lämnar över kontrollen till 
viruset då det startats. Om viruset exempelvis kopierat in sig som en förlängning 
av ett ordbehandlingsprogram kommer viruset att få kontrollen varje gång ord-
behandlingsprogrammet startas. Viruset kan vara programmerat så att det väntar 
innan det kopierar sig igen eller så att det ser efter om det finns något program 
som det ännu inte kopierat in sig i. Sedan viruset eventuellt kopierat sig kan det 
möjligen också göra ofog. Det beror på hur det är programmerat. Många virus 
väntar en viss tid innan de gör ofog, andra väntar ett visst antal gånger eller exem-
pelvis till ett visst datum. Vilken skada viruset gör beror på hur det är 
programmerat. Det finns virus som bara retas med användaren genom att leka 
med bilden på skärmen, men det finns även virus som raderar hårddisken, ändrar 
uppgifter i filer eller sparar undan namn och lösenord i en dold fil (Beckman 
Anders, 1990). 
 
Det finns olika sorters virus. Maskar är som ett virus men det kopierar sig själv 
utan inblandning av människor. Allt annat är exakt som virus. Det finns även 
Bomber som är ett program som inte beter sig som man förväntar sig att det ska 
göra. En bomb kan vara ett program som raderar din hårddisk istället för att visa 
en bild eller innehålla en Trojansk häst som i sin tur innehåller virus. Bomber 
detonerar en gång, till skillnad från virus och maskar som sprids från fil till fil 
eller från dator till dator. En bomb kan aldrig sprida sig och har det utlösts så är 
skadan redan skedd och man kan inte begränsa skadan i efterhand. Bomber kan 
följa med e-post, filer och dokument som man hämtar eller får från tex. en 
webbserver (Lenander, 1998). 
 
För att skydda sig mot angrepp från virus och maskar måste man installera ett 
antivirusprogram. Populära antivirusprogram för PC är Dr. Solomon och 
MacAfee. Det räcker inte att man har köpt och installerat ett antivirusprogram en 
gång utan man måste alltid se till att uppdatera programmet regelbundet med de 
nyaste antiviruskontrollerna. Varje månad kommer MASSOR av nya virus och då 
är programmet som man installerade för ett halvt år sedan inaktuellt. Ett upp-
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daterat virusskydd är en billig försäkring. Lenander (1998) menar att om man vill 
ha ett säkert virusskydd bör man: 
 

• Aldrig använda disketter i känsliga system 
• Aldrig använda disketter av okänt ursprung 
• Aldrig använda gratis disketter som följer med tidningar 
• Aldrig hämta program eller dokument från Internet 
• Aldrig öppna ett program eller dokument som hämtats via Internet eller 

elektronisk post utan att först göra en viruskontroll 
 
Statskontoret (1997:29 c) menar att man även bör skydda datorn fysiskt och 
logiskt mot obehörig användning samt aldrig ta emot piratkopierade program. 
 
 



EXAMENSARBETE  
 

 16

3   METOD 
 
I detta kapitel beskrivs hur den empiriska undersökningen lagts upp och genom-
förs. Här tar vi också upp frågor som rör studiens reliabilitet och validitet. 
 
Enligt Yin (1994) är en fallstudie generellt att föredra som strategi när frågor som 
"hur" och "varför" ställs, när den undersökande personen har låg kontroll över 
händelserna och när fokus ligger på ett nutidsfenomen i något sammanhang i vår 
verklighet. Då syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur säkerhets-
medvetenheten ser ut hos certifikatinnehavare och hur dessa gjort för att skydda 
sig, var en fallstudie en lämplig metod att välja. Genom en fallstudie ges möjlig-
heten att beskriva hur verkligheten ser ut i förhållande till teorin. 
 
 
3.1   DATAINSAMLINGSMETOD 
 
Vi började vårt arbete med att läsa in oss på området för att få kunskap om säker-
het i IT-system och elektroniska signaturer. Vi läste rapporter, böcker och stude-
rade tidningsartiklar inom ämnet. Så småningom kom vi fram till att vi ville rikta 
in oss mot att undersöka hur pass säkerhetsmedvetna innehavare av RSV:s 
certifikat för elektronisk signering är. För att klargöra vissa frågor angående 
rekommenderade säkerhetslösningar runt elektronisk signering har vi genomfört 
telefonintervjuer med Åke Eriksson på Riksskatteverket (2002-04-16) och Petter 
Ljunggren på Posten Sverige AB (2002-04-22). Vi har dessutom studerat den 
dokumentation som företagen som använder sig av RSV-certifikat fått ta del av. 
 
Utifrån den litteratur vi läst och den information vi samlat in om Postens och 
Riksskatteverkets rekommendationer för säkerhet, utarbetade vi ett antal intervju-
frågor. Vi beslutade oss för att formulera så många frågor som möjligt med fasta 
svarsalternativ och dessutom ge utrymme för kommentarer till varje fråga. Detta 
gjorde vi för att underlätta det påföljande analysarbetet. Vissa av frågorna passade 
inte att ställa med fasta svarsalternativ. Dessa frågor, främst bakgrundsfrågor och 
frågor angående hur respondenten upplevt användningen av elektroniska signatu-
rer, formulerades då som öppna frågor. Enligt Yin (1994) är intervjuer en av de 
viktigaste informationskällorna i en fallstudie eftersom fallstudier vanligtvis be-
handlar mänskliga angelägenheter. Med intervjuer kan man både få fram fakta om 
ämnet såväl som respondentens egna åsikter i frågan. Genom att dessa mänskliga 
angelägenheter rapporteras och tolkas genom en specifik respondents ögon kan 
detta ge viktiga insikter om den aktuella situationen. Vi valde att göra personliga 
intervjuer för att få en djupare förståelse och en mer nyanserad bild av svaren 
samt för att kunna ställa följdfrågor i de fall svaren behövde förtydligas. 
 
Fallstudien genomfördes på sex olika småföretag som deltar i Riksskatteverkets 
pilotprojekt där man erbjuder företagare att skattedeklarera via Internet och där en 
elektronisk signatur ersätter den manuella underskriften. På varje företag har vi 
tagit kontakt med och intervjuat certifikatinnehavaren, eftersom det är dennes syn 
på säkerhetsfrågor vi velat undersöka. Vi har tittat på till vilken grad certifikat-
innehavare är medvetna om och uppfyller de krav som enligt teorin kännetecknar 
ett säkert datasystem. Dessa krav för ett säkert datasystem har vi valt att kalla ett 
idealfall (se avsnitt 3.1.1) och vi har utgått från detta idealfall när vi formulerat 
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våra frågor och också när vi analyserat svaren från vår fallstudie. Vi har också 
tittat på till vilken grad man är medveten om och uppfyller de säkerhets-
rekommendationer som ges från RSV (se avsnitt 4.1.1). Dessa rekommendationer 
har vi också haft i åtanke när vi formulerat frågor till fallstudien och i analysen 
jämför vi även dem med svaren från fallstudien. 
 

3.1.1   Sammanfattning av ett idealfall 
 
Enligt de teorier vi tidigare tagit upp har vi sammanfattat de säkerhetsåtgärder 
som krävs för att få en hög säkerhet på arbetsplatsen som ett idealfall. Detta 
idealfall innebär således att de åtgärder som krävs för hög säkerhet inom 
lösenordshantering, brandväggar och virusskydd kan sammanfattas enligt 
följande: 
 
• Säker lösenordshantering (se avsnitt 2.4.3) innebär i vårt idealfall att alla 

anställda ska ha ett personligt, hemligt lösenord för att komma in i 
datasystemet och endast certifikatinnehavaren ska ha tillgång till lösenordet 
som används vid skattedeklaration. Lösenordet får ej heller förvaras 
nedskrivet i närheten av datorn och det ska bytas regelbundet. Idealet är också 
att använda sig av alla de riktlinjer som i teorin anges för hur ett säkert 
lösenord bör utformas. Dvs. använda specialtecken, blanda versaler och 
gemena, ej använda ord från ordlista eller uppenbara ord och att lösenordet 
ska vara minst 6 tecken långt. 

 
• När det gäller brandväggar skulle ett idealfall enligt teorin (se avsnitt 2.4.4) 

innebära att brandväggen ska vara konfigurerad så att det som uttryckligen 
inte är tillåtet är förbjudet och de funktioner som bör utföras är paketfiltrering, 
Network Address Translation och proxytjänster på hög nivå. 

 
• Vad gäller virusskydd  ska man enligt teorin (se avsnitt 2.4.5) förutom att 

faktiskt installera ett virusskydd också se till att uppdatera detta regelbundet 
med de nyaste antiviruskontrollerna. 

 
 
3.2   METODPROBLEM 
 
Eftersom undersökningen behandlar en del säkerhetsfrågor som av vissa kan 
anses känsliga att svara på, inledde vi varje intervju med att försäkra respondenten 
om anonymitet. Vi var också noga med att poängtera att vissa svar som respon-
denten lämnar kanske inte är "bra" eller "rätt" ur säkerhetssynpunkt, men att det är 
verkligheten vi vill undersöka och därför är mycket måna om att få ärliga svar 
även på känsliga frågor. Genom denna inledning hoppades vi förbättra validiteten 
i vår undersökning.  
 
Uppgifter om företag som skattedeklarerar elektroniskt är klassade som konfiden-
tiella. Därför fick vi förlita oss till en kontakt på Riksskatteverket för att få kon-
takt med lämpliga företag. De önskemål vi lämnade till vår kontakt angående 
vilka företag vi ville komma i kontakt med var att det skulle vara små företag med 
färre än tio anställda och därigenom tillräckligt små för att inte ha en egen IT-av-
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delning med specialkompetens i säkerhetsfrågor. Genom att vi inte haft möjlig-
heten att helt själva välja ut respondenterna kan validiteten i undersökningen ha 
påverkats negativt. Det finns en möjlighet att man från Riksskatteverkets sida valt 
ut företag som anses "bättre" på säkerhetsfrågor än andra. 
 
Trots att vi gjort vårt bästa för att få respondenterna att känna att de i trygg ano-
nymitet kunnat svara på våra frågor och att det inte finns några rätta eller felaktiga 
svar, kan vissa av svaren de lämnat vara något tillrättalagda för att inte man inte 
vill framstå som alltför slarvig eller omedveten om säkerhetsfrågor. Då vi varit 
medvetna om detta har vi vid intervjuerna också lagt stor vikt vid att vara upp-
märksamma på när respondenten tvekat eller verkat osäker på svaret och då ställt 
följdfrågor för att klargöra hur det verkligen förhåller sig. Genom att vi har varit 
två personer som suttit med vid intervjun, där en av oss ställt frågor och båda har 
antecknat och observerat och att vi dessutom haft möjlighet att förklara frågorna 
närmare vid behov, anser vi att vi har lyckats komma tillräckligt nära sanningen i 
våra intervjuer för att kunna hävda god validitet hos undersökningen.  
 
Något som kan ha påverkat reliabiliteten i undersökningen, är det faktum att 
respondenterna själva har fått välja att delta i Riksskatteverkets pilotprojekt. Vi 
tror därför att majoriteten av deltagarna är sådana som redan från början har ett 
något större intresse av datorstödda tillämpningar än den genomsnittlige dator-
användaren, och därigenom en större datorvana och en högre kunskapsnivå i 
säkerhetsfrågor. Det är möjligt att en liknande undersökning där urvalet görs från 
samtliga småföretagare skulle kunna ge ett annorlunda resultat. 
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4   RIKSSKATTEVERKETS LÖSNING 
 
Nedan följer en beskrivning över vilket ansvar som läggs på certifikat-
innehavaren, hur certifikatinnehavare, enligt intervjuer med Åke Eriksson på 
Riksskatteverket och Petter Ljunggren på Posten och enligt de dokument som 
följer med lösningen, bör hantera sina certifikat och nycklar och vilka skydds-
åtgärder som följer med Riksskatteverkets lösning. 
 
I samband med att certifikatinnehavaren laddar ned säkerhetsprogramvaran för 
RSV-certifikaten godkänner denne licensvillkoren för säkerhetsprogramvaran och 
certifikatvillkoren. I certifikatvillkoren (Posten Sverige AB, datum saknas) står 
att: 
 

”Nyckelinnehavaren står risken för att någon obehörig använt 
certifikaten och står även risken för obehöriga transaktioner som sker 
med stöd av certifikaten”.  

 
I ett meddelande från Riksskatteverket (2001) kan man under rubriken ”Skydd för 
privata nycklar och aktiveringsdata mm” läsa att certifikatinnehavaren bör iaktta 
skälig aktsamhet för att undvika att obehöriga får tillgång till och använder inne-
havarens privata nycklar och aktiveringsdata. Dessa åtgärder består bland annat i: 
 
1. att skydda den anordning för signaturframställning m.m. där de privata nyck-

larna förvaras på motsvarande sätt som ett värdeföremål och att inte lämna an-
ordningen obevakad när en privat nyckel är aktiverad  

2. att inte avslöja aktiveringsdata eller förvara anteckningar om sådana data så att 
någon annan kan få del av uppgifterna eller förstå att noteringen avser 
aktiveringsdata. 

 
Vidare i Riksskatteverkets meddelande kan man läsa att särskilda åtgärder bör 
vidtas för skydd enligt ovanstående om: 
 

1. flera personer använder en dator eller något annat tekniskt hjälpmedel som 
innehåller certifikatinnehavarens anordning för signaturframställning m.m., 
eller 

2. hjälpmedlet förvaras så att andra än certifikatinnehavaren kan få tillgång till 
det. 

 
I certifikatvillkoren (Posten Sverige AB, datum saknas) finns samma typ av 
uppmaningar till certifikatinnehavaren angående dennes åtaganden och ansvar.  
 

4.1.1   Skyddsåtgärder för RSV-certifikat 
 
1. Administrativa skyddsåtgärder 

Det finns inga riktlinjer för administrativa skyddsåtgärder i Riksskatteverkets 
lösning. Det är upp till certifikatinnehavaren att välja om något regelverk för 
IT-verksamheten ska tillämpas.  
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2. Kryptering 
De privata nycklarna ligger krypterade på certifikatinnehavarens PC. När 
nycklarna skall användas, är de emellertid inte krypterade (Riksskatteverket, 
datum saknas). 

 
3. Behörighetskontrollsystem 

I certifikatvillkoren (Posten Sverige AB, datum saknas) och vid intervju med 
certifikatinnehavarna framkom att programvaran som skapar de privata 
nycklarna i ett visst läge begär att certifikatinnehavaren ska ange den PIN-kod 
som skyddar de privata nycklarna. Programvaran kontrollerar att PIN-koden är 
utformad enligt följande: 
• minst 8 och högst 12 tecken, 
• minst fyra alfabetiska tecken, 
• minst två siffror, 
• tre eller fler identiska tecken i följd är inte tillåtet, 
• tre eller fler siffror i rad av personnumret får inte ingå, 
• tre eller fler tecken i rad av certifikatnamnet får inte ingå. 
 
I certifikatvillkoren ges också rekommendationer för hur lösenorden ska 
hanteras. Dvs. att inte avslöja, anteckna eller annars hantera lösenordet på 
sådant sätt att obehörig person kan komma över dessa.  

 
4. Aktiva kort 

Aktiva kort finns inte i Riksskatteverkets lösning. 
 
5. Brandväggar 

Vid intervju med Riksskatteverket och Posten framkom att certifikat-
innehavaren bör ha en rätt konfigurerad brandvägg men det finns inga 
rekommendationer om detta i certifikatvillkoren. Certifikatinnehavaren 
ansvarar själv för att välja, installera och konfigurera brandvägg. 

 
6. Säkerhetskopiering 

Inga riktlinjer för säkerhetskopiering ges till certifikatinnehavarna. 
Certifikatinnehavaren bedömer själv om säkerhetskopia ska tas.  

 
7. Virusskydd  

Vid intervju med Riksskatteverket och Posten framkom att certifikat-
innehavarna bör installera virusskydd och att dessa bör uppdateras regelbundet 
men det finns inga rekommendationer om detta i certifikatvillkoren. 
Certifikatinnehavaren ansvarar själv för att välja, installera och uppdatera 
virusskydd. 
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5   EMPIRI 
 
Fallstudien utfördes på sex företag som lämnar sin skattedeklaration elektroniskt. 
Vi presenterar här en sammanställning av de svar vi fått fram under våra 
intervjuer med certifikatinnehavarna. 
 
 
5.2   INTERVJUSVAR 
 
Företag A är ett dataföretag vars verksamhet är programutveckling. Företag B är 
ett konsultföretag med inriktning mot redovisningstjänster. Företag C är också ett 
konsultföretag men med inriktning mot kvalitets- och verksamhetsutveckling. 
Företag D är ett dataserviceföretag inom det datatekniska området. Företag E 
finns inom detaljhandeln där de tillhandahåller litteratur samt diverse 
kontorsmateriel. Företag F är ett konsultföretag inom industriventilation och 
miljömätningsområdet. På alla företag har vi intervjuat certifikatinnehavaren som 
i samtliga fall även är firmatecknare. 

5.2.1   Bakgrundsfrågor 
 
Om företaget och respondenten 
 

1. Hur många anställda finns det på företaget? 
 

Antal anställda inom 
företaget 

Företag 

1 st C 
2 st D 
3 st A 
4 st B, E, F 

 
 

2. Finns det någon säkerhetspolicy inom företaget? 
 

Svar Företag 
Ja D 
Nej A, B, C, E, F 
Vet ej  

 
 

3. Vilken typ av uppkoppling har ni mot Internet? 
 

Svar Företag 
Bredband A, B, C, D, E, F 
Modem  
Vet ej  
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4. Har du någon utbildning inom datasäkerhet? 
 

Svar Företag 
Ja  
Nej A, B, C, D, E, F 

 
 

5. Finns det någon ansvarig för datasäkerhet inom företaget? 
 

Svar Företag 
Ja A, C, D, F 
Nej B, E 
Vet ej  

 

5.2.2   Om användningen av elektroniska signaturer 
 

6. Hur länge har ni skattedeklarerat elektroniskt? 
 

Antal månader sedan Företag 
< 1 år F 
> 1 år A, B, C, D, E 

 
 

7. Har det någon gång uppstått problem vid användningen av signaturerna? 
Vad hände? Vad berodde det på? Mänskligt eller tekniskt fel? 

 
Har haft problem? Vad hände? 

Företag C, D D: Gick inte att få upp knappar  
C: Var inte kompatibel med vissa 
webläsare 

 
 

8. Vad händer om ni inte kan använda systemet? Vilka konsekvenser får det 
för skattedeklarationen? 

 
Kommentar: Företag D och F ansåg att det gav merarbete, Företag A och E 

ansåg att det enda som hände var att de måste skicka via post, 
Företag B och C ansåg att det inte fick några konsekvenser.  
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9. Upplever ni några fördelar/vinster med att lämna skattedeklarationen 
elektroniskt? 

 
Upplever fördelar Vilka fördelar? 
Alla företag upplever för-
delar/vinster 

Tidsvinster, kan göra redovisningen när det 
finns tid, smidigt, vet att den kommer in, lätt 
att fylla i, mindre risk för fel, slipper 
blanketter, slipper gå till brevlådan 

 
 

10. Upplever ni några nackdelar med att lämna skattedeklarationen 
elektroniskt? 

 
Upplever nackdelar Vilka nackdelar? 
Företag F upplever 
nackdelar 

Man kan inte ge fullmakt till 
ekonomitjänsten 

 

5.2.3   Säkerhetsfrågor 
 
Medvetenhet 
 

11. Har ni fått någon information från RSV om hur ni ska skydda era certifikat 
och nycklar? 

 
Svar Företag 
Ja C, F 
Nej B, D 
Minns ej A, E 

 
 
Om ja, vilken information: Företag C ansåg att de endast fick information 
om allmän försiktighet 

 
 

12. Har du läst igenom villkoren för att använda certifikaten (certifikatvillkor) 
som du fick ta del av när du laddade ner programvaran? 

 
Svar Företag 
Ja B, C, D, E 
Nej A, F 
Minns ej  

  
 
Om nej, varför inte?  Företag A ansåg att det var för mycket information att 
läsa igenom 

 
Kommentar:  De som hade läst igenom certifikatvillkoren hade bara grovläst 

igenom villkoren snabbt. Två respondenter gav också 
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kommentaren att certifikat och nycklar inte är skyddsvärd 
information och de såg ingen tydlig hotbild. 

 
 

13. Vet du vem som har det juridiska ansvaret i händelse av att din signatur 
missbrukas? 
 

Svar Företag 
Ja B 
Nej A, C, D, E, F 

 
 

14. Vad gör du om du misstänker att någon obehörig kommit över dina privata 
nycklar? 
 

Svar Företag 
Kontaktar RSV A, D, E, F 
Kontaktar posten B, C 
Vet ej  

 
 

15. Vet du hur ett virus kan komma in i datorn? 
 

Svar Företag 
Ja A, B, C, D, E, F 
Nej  

 
Om ja, kan du ge exempel? Alla företag nämnde att virus kan komma in i 
datorn via CD, diskett och Internet 
 
Kommentar:  Flera företag ansåg att det inte fanns något säkert sätt att 

skydda sig 
 
 

16.  Vilka risker tror du att det finns med bredband? 
 

Kommentar:  Alla företag ansåg att det öppnar möjligheter att sabotera samt 
att det blir lättare att göra intrång och om man inte vet hur man 
stoppar angrepp kan man aldrig skydda sig 

 
 

17. Händer det att du lämnar datorn obevakad medan du är inloggad? 
 

Svar Företag 
Ja A, B, E, F 
Nej C, D 

 
 



EXAMENSARBETE  
 

 25

Lösenord 
 

18. Finns det någon lösenordspolicy? 
 

Svar Företag 
Ja A, B, D, F 
Nej C, E 
Vet ej  

 
Om ja, tillämpar du den? 

 
Svar Företag 
Ja A, B, D, F 
Nej  

 
 

19. Har alla inom företaget ett eget personligt lösenord för att komma in i 
systemet? 

 
Svar Företag 
Ja A, D, F 
Nej B, C, E 
Vet ej  

 
Kommentar: Inom ett av företagen visste alla om varandras lösenord 

 
 

20. Har ni olika lösenord för att komma in i systemet och för att komma åt att 
skattedeklarera? 

 
Svar Företag 
Ja A, D, E, F 
Nej B, C 

 
 

21. Är det någon förutom certifikatinnehavaren som har tillgång till lösenordet 
som används vid skattedeklaration? 

 
Svar Företag 
Ja D 
Nej A, B, C, E, F 
Vet ej  

 
 
Kommentar: Företag F hade en annan delägare som hade ett eget certifikat 

och Företag D hade en annan än certifikatinnehavaren som 
skötte skattedeklarationen. 
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22. Hur ofta byts lösenordet för certifikaten? 

 
Svar Företag 
Minst varannan månad  
Varje halvår  
Mer sällan  
Aldrig A, B, C, D, E, F 

 
Kommentar: De flesta företag bytte dock lösenordet för systemet 

regelbundet 
 
 

23. Har du lösenordet/lösenorden antecknade någonstans i närheten av datorn? 
 

Svar Företag 
Ja E 
Nej A, B, C, D, F 

 
 

24. Tänker du på följande regler när du väljer nytt lösenord? 
 

Svar Företag 
Använda specialtecken (# % * ¤ osv) F 
Blanda versaler och gemena C 
Lösenordet ska inte finnas med i någon ordlista C, F 
Undvik uppenbara ord (som ej finns i ordlista 
men är aktuella av annan orsak) ex namn på barn, 
husdjur, födelsedagar, bilmärke, mellannamn mm

B, C 

Lösenordet ska vara minst 6 tecken långt C, F 
Inget av ovanstående   A, D, E 
Inget av ovanstående, blir tilldelad lösenord av 
systemadministratör 

 

 
Kommentar: Flera tänkte på mer än en regel. Företag E tänkte enbart på att 

lösenordet skulle vara lätt att komma ihåg 
 
 
Brandväggar 
 

25. Har ni brandvägg? 
 

Svar Företag 
Ja A, C, D, F 
Nej B, E 
Vet ej  
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26. Finns det någon ansvarig som ser till att brandväggen är rätt inställd? 
 

Svar Företag 
Ja A, C, D 
Nej  
Vet ej F 

 
 

27. Hur är brandväggen konfigurerad? 
 

Svar Företag 
Det som uttryckligen inte är tillåtet är 
förbjudet 

C, D 

Allt som uttryckligen inte är förbjudet är 
tillåtet 

 

Vet ej A, F 
 
 

28. Vilka funktioner utförs av brandväggen? 
 

Svar Företag 
Paketfiltrering A, C, D 
Network Address 
Translation 

A 

Proxyfunktioner D 
Vet ej F 

 
Kommentar: Vissa brandväggar har fler än en funktion 

 
 

29. När installerades brandväggen? Hade det något samband med de 
elektroniska signaturerna? 

 
Antal månader sedan Företag 
< 6 mån D 
> 6 mån A, C 
Vet ej F 

 
Kommentar: Inget av företagen hade installerat brandvägg pga. de 

elektroniska signaturerna 
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Virusskydd 
 

30. Har ni något virusskydd installerat? 
 

Svar Företag 
Ja A, B, C, D, E, F 
Nej  
Vet ej  

 
 

31. Hur ofta uppdateras virusskyddet? 
 

Svar Företag 
Dagligen A 
Varje vecka C, D, F 
Minst 1 ggr/månad  
Minst 1 ggr/kvartal  
Mer sällan  
Aldrig B, E 

 
 

32. Finns det någon ansvarig för att uppdatera virusskyddet? 
 

Svar Företag 
Ja A, C, F 
Nej B, D, E 
Vet ej  

 
 

33. När installerades virusskyddet? Hade det något samband med de 
elektroniska signaturerna? 

 
Antal månader sedan Företag 
< 6 mån  
> 6 mån A, B, C, D, E, F 
Vet ej  

 
Kommentar: Inget av företagen hade installerat virusskydd pga de 

elektroniska signaturerna 
 
 

34. Har det hänt att ni installerat piratkopierade programvaror? 
 

Svar Företag 
Ja A, C, D, F 
Nej B, E 
Vet ej  
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35. Händer det att ni använder disketter av okänt ursprung, t ex gratisdisketter 

som följer med tidningar? 
 

Svar Företag 
Ja A, D, F 
Nej B, C, E 
Vet ej  

 
 

36. Händer det att ni hämtar hem program eller dokument från Internet, t ex 
gratisprogram eller spel? 

 
Svar Antal Företag 
Ja A, B, C, D, E, F 
Nej  
Vet ej  

 
 
Om ja, görs det först en viruskontroll? 

 
Svar Antal Företag 
Ja A, C, D, F 
Nej B, E 
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5.2.4   Sammanställning 
 
Här följer en sammanställning av de svar vi fått, redovisade företag för företag. 
Svaren är ordnade under de rubriker och i den ordning vi i följande kapitel 
kommer att analysera dem. Ett "ja" i matrisen innebär att respondenten uppfyller 
de kriterium som angetts. 
 
 
Säkerhetsmedvetenhet: 
 

Företag

Medvetenhet A B C D E F 

Medveten om säkerhetsansvar nej ja nej nej nej nej 

Någon är ansvarig för säkerhet ja nej ja ja nej ja 

Säkerhetspolicy finns nej nej nej ja nej nej 

Lösenordspolicy finns nej ja nej ja nej ja 

Vet risker med bredband ja ja  ja ja ja ja 

Vet hur virus sprids ja ja ja ja ja ja 

Vet hur brandväggen är inställd nej har ingen ja ja har ingen nej 

Undviker användning av piratkopior nej ja nej nej ja nej 
Undviker användning av okända 
disketter nej ja ja nej ja nej 
Undviker att ladda hem från 
Internet nej nej nej nej nej nej 

Undviker att lämna datorn inloggad nej nej ja ja nej nej 
 
 
Säkerhetsåtgärder enligt idealfallet: 
 

Företag

Åtgärd A B C D E F 

Säker lösenordshantering nej nej nej nej nej nej 

Har brandvägg ja nej ja  ja nej ja 

Rätt konfigurerad brandvägg vet ej har ingen ja ja har ingen vet ej 

Paketfilter ,NAT och proxyfunktioner nej har ingen nej ja har ingen vet ej 

Har virusskydd ja ja  ja  ja  ja  ja 

Virusskydd uppdateras regelbundet ja nej ja ja nej ja 
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Säkerhetsåtgärder enlig RSV:s rekommendationer: 
 

Företag

Åtgärd A B C D E F 

Säker lösenordshantering ja ja ja nej nej ja 

Har brandvägg ja nej ja ja nej ja 

Har virusskydd ja ja ja ja ja ja 

Virusskydd uppdateras regelbundet ja nej ja ja nej ja 
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6   ANALYS 
 
I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska resultat utifrån de teorier som 
beskrivits tidigare i uppsatsen. 
 
Vi har med utgångspunkt i teorierna tagit fram vad vi anser vara ett idealfall när 
det gäller säkerhetsåtgärder för en arbetsplats som är ansluten till Internet. Med 
idealfall menar vi de säkerhetsåtgärder som enligt teorierna är de som krävs för att 
få det mest säkra systemet för en Internetansluten arbetsplats. Vi har jämfört 
idealfallet och de rekommendationer angående säkerhet som ges från RSV, med 
de svar vi fått vid våra intervjuer. Utifrån detta har vi tittat på hur många av före-
tagen som når upp till idealfallet eller till RSV:s rekommendationer när det gäller 
lösenordshantering, brandväggar och virusskydd. Vi har skilt ut frågor som rör 
säkerhetsmedvetenhet och redovisar dessa för sig. Diagrammen visar till vilken 
grad certifikatinnehavare når upp till de uppställda kriterierna. Det optimala är 
naturligtvis att alla är medvetna om allt och också använder alla tillgängliga 
skydd, men tråkigt nog lever vi inte i en perfekt värld så detta vore självklart en 
utopi. 
 
 
6.1   ALLMÄNT 
 
På de undersökta företagen hade 5 av 6 använt sig av elektronisk signering vid 
skattedeklaration i mer än ett år och alla företag ansåg sig uppleva fördelar och 
vinster med detta. Den enda nackdelen vi stötte på var att ett företag ansåg att det 
var dumt att det inte fanns möjlighet att ge fullmakt åt de som sköter om ekono-
min för företaget. Ingen av respondenterna hade någon formell utbildning i data-
säkerhetsfrågor, men hälften ansåg sig ha så pass lång erfarenhet av att arbeta med 
dessa frågor att de betecknade sig själva som mera kunniga än den genomsnittlige 
datoranvändaren.  
 
 
6.2   SÄKERHETSMEDVETENHET 
 
Eftersom de undersökta företagen var småföretag anser vi det normalt att endast 1 
av 6 företag hade någon utformad säkerhetspolicy (bild 6:1). Då alla företag hade 
bredbandsuppkoppling måste det ändå anses bra att så många som 4 av 6 företag 
hade någon som var ansvarig för datasäkerheten. När det gäller säkerhetsfrågor 
var det endast 2 av 6 innehavare som ansåg att de hade fått information från RSV 
om hur de skulle skydda sina certifikat och sina nycklar. Anmärkningsvärt var att 
endast 4 innehavare hade läst igenom certifikatvillkoren och dessa 4 hade enbart 
grovläst villkoren på grund av att de ansåg det vara för mycket information. 
Konsekvensen av detta var att endast 1 innehavare var medveten om att det var 
certifikatinnehavaren som hade det juridiska ansvaret om certifikaten skulle 
missbrukas. 4 innehavare var ändå medvetna om att de skulle kontakta RSV om 
någon obehörig kommer över de privata nycklarna.  
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Bild 6:1 
 
 
Alla innehavare ansåg sig veta hur virus kunde komma in i datorn och vilka risker 
som fanns med bredband. Många av innehavarna var väldigt insatta i de frågorna 
som de tyckte var ganska självklara och ansåg också att de var insatta i säkerhets-
frågor överhuvudtaget. Trots detta uppgav 4 av 6 innehavare att de lämnade 
datorn obevakad ibland under tiden de var inloggade. Så många som 4 av de 6 
företag hade en lösenordspolicy inom företaget som innehavaren ansåg sig följa. 
Trots detta var det bara på 3 företag som de anställda hade ett personligt lösenord 
för att komma in i systemet och på 1 av dessa företag visste dessutom alla medar-
betare om varandras lösenord.  
 
Det förekom tyvärr att certifikatinnehavarna använde både piratkopierade 
program och disketter av okänt ursprung. Ingen av de tillfrågade hade heller några 
betänkligheter vad gäller att hämta hem dokument och program från Internet, utan 
förlitade sig på att de var skyddade av virusprogrammet. Av de 4 som i under-
sökningen uppgav att de hade brandvägg var det bara 2 som kunde svara på 
frågorna som rörde brandväggens konfiguration och funktioner. De övriga visste 
inte hur brandväggen fungerade. 
 
Att samtliga anser sig veta hur virus sprids och vilka risker som finns med bred-
band visar på en hög säkerhetsmedvetenhet i dessa frågor. Det vi kan se i under-
sökningen är att certifikatinnehavarna trots att de är medvetna om problemen inte 
handlar därefter. Enligt Nordström (1975) innebär medvetenhet att man har för-
måga att utveckla ”handlingar med hänsynstagande till helhetens verkliga behov”. 
Certifikatinnehavarna kanske har förmågan att utveckla handlingar med hänsyn 
tagen till skyddsbehoven, men vi kan i undersökningen se att de flesta inte gör 
detta i alla fall. 
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Enligt Malmgren och Carlsson (1994) ska man för att anses vara medveten om ett 
ämnesområde, inte bara ha goda kunskaper om området i fråga utan också vara 
mycket uppmärksam på IT-säkerhetsfrågor, som det i detta fall handlar om. Vi 
anser att majoriteten av innehavarna inte kan sägas ha goda kunskaper om eller 
anses vara uppmärksamma på IT-säkerhetsfrågor då flertalet laddar hem 
programvaror från Internet utan betänkligheter, använder piratkopior, lämnar 
datorn obevakad medan de är inloggade och inte förstår hur deras egen brandvägg 
fungerar. I undersökningen ser vi också att lösenordshanteringen lämnar en del 
övrigt att önska trots att man på flertalet företag hävdar att en lösenordspolicy 
finns och dessutom följs. Att endast en av de tillfrågade ansågs sig veta att det 
juridiska ansvaret i händelse av missbruk av certifikatet låg på honom själv, visar 
också på brister i uppmärksamheten vad gäller säkerhetsfrågor och då följaktligen 
brister i säkerhetsmedvetenhet. 
 
 
6.3   IDEALFALLET 
 
När vi jämför de resultat vi fick fram i undersökningen med teoriernas idealfall 
och till vilken grad företagen når upp till detta, ser resultatet inte så bra ut. 
 

Bild 6:2 
 
 
Med säker lösenordshantering (bild 6:2) menas i vårt uppställda idealfall att alla 
anställda ska ha ett personligt, hemligt lösenord för att komma in i datasystemet 
och endast certifikatinnehavaren ska ha tillgång till lösenordet som används vid 
skattedeklaration. Lösenordet får ej heller förvaras nedskrivet i närheten av datorn 
och det ska bytas regelbundet. Idealet är också att använda sig av alla de riktlinjer 
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som i teorin anges för hur ett säkert lösenord bör utformas. Dvs. använda special-
tecken, blanda versaler och gemena, ej använda ord från ordlista eller uppenbara 
ord och att lösenordet ska vara minst 6 tecken långt. 
 
Endast på 2 av de 6 företagen hade man ett eget personligt lösenord för att komma 
in i systemet. På 1 företag tillämpades automatinloggning och alla på det företaget 
kände dessutom till varandras lösenord. På 2 av företagen användes lösenord 
endast till vissa applikationer. I 5 av fallen var det endast certifikatinnehavaren 
som hade tillgång till lösenordet. Skrämmande var att ingen certifikatinnehavare 
bytte lösenordet regelbundet för certifikaten trots att de flesta bytte lösenord för 
systemen regelbundet. Endast 1 innehavare antecknade lösenordet i närheten av 
datorn. Tyvärr var certifikatinnehavarna ganska dåliga på att veta vad man ska 
tänka på när man väljer lösenord (bild 6:3). En del innehavare tänkte på någon 
eller några av reglerna för val av lösenord men de flesta tog inte hänsyn till några 
regler utan valde något som de ansåg vara lätt att komma ihåg. 
 
På grund av dessa resultat kan inget av de undersökta företagen sägas uppfylla 
alla de kriterier som gäller för en säker lösenordshantering enligt idealfallet.  
 

Bild 6:3 
 
 
När det gällde brandväggar (bild 6:2) hade 4 företag brandvägg men bara 2 före-
tag hade en brandvägg som var rätt konfigurerad enligt teorin och av dessa var det 
bara 1 företag vars brandvägg dessutom utförde rätt funktioner. Enligt teoriernas 
idealfall skulle rätt konfiguration vara att det som uttryckligen inte är tillåtet är 
förbjudet och de funktioner som bör utföras är paketfiltrering, Network Address 
Translation och proxytjänster på hög nivå. 
 
Detta resultat gör att endast 1 företag kan sägas uppfylla de kriterier som gäller för 
en säker brandvägg enligt idealfallet vilket inte kan anses vara ett tillfredställande 
utfall.  
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När det däremot gällde virusskydd (bild 6:2) hade alla 6 företagen virusskydd, 
vilket måste sägas vara ett bra resultat. Enligt teorin måste man också se till att 
uppdatera virusskyddet regelbundet med de nyaste antiviruskontrollerna. Tyvärr 
var det endast 4 företag som uppdaterade virusskydden regelbundet. Eftersom alla 
certifikatinnehavare också brukar ladda ned programvaror och dokument från 
Internet innebär det att de 2 företag som inte uppdaterar sitt virusskydd utsätter sig 
för alltför stora risker. Att dessa två företag dessutom var de som saknade brand-
vägg, gör naturligtvis riskerna ännu större. 
 
Inget av företagen uppfyllde alla de krav som teoriernas idealfall talar om. En av 
företagarna uppfyllde i stort sett alla de kriterier som ställts upp i idealfallet men 
lämnade ut sitt lösenord till en annan person för att utföra skattedeklarationen, 
vilket inte ska göras varken enligt idealfallet eller enligt RSV: rekommendationer.  
 
 
6.4   RSV:s REKOMMENDATIONER 
 
När vi tittar på till vilken grad företagen uppfyller RSV:s rekommendationer ser 
det något bättre ut än i den föregående jämförelsen med idealfallet. 
 

Bild 6:4 
 
 
Säkerhetsprogramvaran som hör till RSV-certifikaten ser till att lösenordet för 
certifikatet utformas på ett grundläggande bra sätt. Programvaran kräver att lösen-
ordet är mellan 8 och 12 tecken långt, innehåller minst fyra alfabetiska tecken och 
minst två siffror. Lösenordet får inte heller innehålla tre eller flera identiska 
tecken i följd,  tre eller fler siffror i rad från innehavarens personnummer eller tre 
tecken i rad från certifikatnamnet. Trots detta valde certifikatinnehavarna i de 
flesta fallen något ord som var lätt att komma ihåg eller som de redan hade som 
lösen i något annat sammanhang och gjorde bara varianter på detta så att det 
skulle passa RSV:s lösning. De rekommendationer som ges för hur lösenordet 
sedan ska hanteras är att innehavaren inte ska avslöja, anteckna eller annars 
hantera lösenordet på ett sådant sätt att obehörig person kan komma över detta. 
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Av de 6 innehavarna kan 4 sägas uppfylla dessa krav vilket vi anser vara ganska 
bra (bild 6:4). Av de två som inte uppfyllde kraven var det en som antecknade sitt 
lösenord i närheten av datorn och en som lämnade ut det till en annan person för 
att sköta skattedeklarationen. 
 
I fråga om brandväggar rekommenderar RSV att innehavaren ska ha en "rätt" kon-
figurerad brandvägg. Vad en rätt konfigurerad brandvägg innebär är enligt RSV 
upp till certifikatinnehavaren att bedöma. Därför anser vi att de respondenter som 
i alla fall har en brandvägg, når upp till RSV:s rekommendationer. Då 4 av 6 
företag hade brandvägg kan vi säga att resultatet var tillfredsställande (bild 6:4). 
 
Rekommendationerna för virusskydd är desamma från RSV:s sida som de krav vi 
ställt upp i idealfallet. Dvs. att man förutom att installera ett virusprogram också 
ska se till att uppdatera virusskyddet regelbundet med de nyaste antivirus-
kontrollerna. Resultatet för virusskydd enligt RSV:s rekommendationer (bild 6:4) 
är då följaktligen också desamma. Alla 6 företagen hade virusskydd, men det var 
bara 4 företag som uppdaterade detta regelbundet. På samma sätt som i resultatet 
för idealfallet gäller här att de 2 företag som varken har brandvägg eller 
uppdaterat virusskydd utsätter sig för onödigt stora risker när man laddar ner 
dokument och programvaror via Internet. 
 
Även om flera av företagen nådde upp till RSV:s rekommendationer vad gäller 
lösenordshantering, brandvägg eller ett uppdaterat virusskydd, var det bara hälften 
som uppfyllde alla kriterier. Enligt Statskontoret (1997:29a) behövs en kombina-
tion av skyddsåtgärder för att uppnå tillfredsställande skyddsnivå och eftersom 3 
av de undersökta företagen inte hade alla skyddsåtgärder i kombination anser vi 
det ändå vara för dåligt för att anses som godkänt. 
 
Inget av företagen nådde således upp till de idealfall som teorierna talade om och i 
hälften av fallen nådde man inte heller upp till RSV:s rekommendationer. 
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7   RESULTAT, SLUTSATSER 
 
Här presenterar vi de resultat och slutsatser vi har dragit utifrån teorierna och 
den empiriska undersökningen. 
 
Våra slutsatser efter att ha analyserat resultatet från fallstudien är att de företag 
som vi undersökt inte uppfyller de säkerhetskrav man enligt teorin bör uppfylla. 
Flera av företagen når inte heller upp till de rekommendationer på säkerhet som 
ställs från Riksskatteverkets och Postens sida. Vi tror att detta kan ha flera orsa-
ker. Bland annat anser vi att certifikatinnehavarna får alldeles för oklara direktiv 
från certifikatutgivaren (Posten) angående rekommenderade säkerhetsåtgärder. I 
certifikatvillkoren, som certifikatinnehavaren inte ens behöver läsa för att accep-
tera, informeras certifikatinnehavarna om att de måste skydda sina certifikat och 
nycklar från obehörig åtkomst, men det enda som sägs angående hur detta ska 
göras är att certifikatinnehavaren ska skydda sitt lösenord. Vid intervjuer med 
RSV och Posten framkom att certifikatinnehavare också bör ha brandvägg och 
virusskydd, men detta är inte uttryckt i certifikatvillkoret.  
 
Trots att respondenterna överlag hävdade att de var medvetna om vilka risker som 
är förenade med att använda sig av en Internet ansluten arbetsplats hade man inte 
ägnat skyddsåtgärder uppmärksamhet i motsvarande utsträckning. Det kan ha sin 
förklaring i att man på ett litet företag inte ser sig som ett särskilt intressant mål 
för crackers eller andra personer med avsikt att snoka eller förstöra.  
 
Ännu en orsak till att certifikatinnehavarna inte vidtar tillräckliga skyddsåtgärder 
är att man inte anser att certifikat och krypteringsnycklar är skyddsvärd informa-
tion. Detta upplever vi som förvånande då majoriteten av respondenterna ändå 
antog att det juridiska ansvaret i händelse av att certifikatet utnyttjas av obehörig 
låg på dem själva. Certifikat och nycklar utgör trots allt en personlig identitets-
handling och som sådan anser vi att de också bör hanteras med viss försiktighet.  
 
Vad gäller vårt uppställda idealfall kan vi säga att kraven i detta verkar vara lite 
för högt ställda för att ett litet företag ska uppfylla alla de kriterier som ingår. Att 
samtliga på något sätt slarvade med sitt lösenord för systemet kan, som redan 
sagts ovan, bero på att man inte ser någon tydlig hotbild. Eftersom företaget är 
litet och kanske inte så spännande att attackera, drar man slutsatsen att det inte är 
troligt att någon skulle lägga ned tid och möda på att försöka komma över före-
tagets information. Vi har var och en idag också en hel del lösenord att hålla i 
minnet, vilket gör att många tar genvägar runt säkerheten bara för att ha en chans 
att komma ihåg alla dessa lösenord. Tack vare att programvaran till RSV-certifi-
katen krävde att lösenordet utformades på ett visst sätt blev resultatet betydligt 
bättre här än för lösenordshanteringen för systemet. Om inte dessa krav hade 
funnits hade de flesta antagligen använt sig av sitt vanliga, ofta alltför enkla, 
lösenord även här. 
 
De brister vi kunde se vad gäller brandväggar och virusskydd verkar till stor del 
grunda sig i okunskap om hur dessa programvaror fungerar. Det finns en tendens 
att tro att bara för att virusskydd finns, kan man luta sig tillbaka och tryggt ladda 
hem vad som helst från nätet och lita på att virusskyddet tar hand om allt. 
Detsamma gäller för brandväggen. Bara det faktum att det finns en brandvägg gör 
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att man känner sig skyddad, även om man inte har en aning om hur den är inställd 
och vad den egentligen skyddar mot. Brandväggar är inte något som är alldeles 
enkelt att förstå sig på för ett litet företag utan särskild personal som tar hand om 
den frågan, så vi anser det ändå vara bra att så många som 4 av 6 ändå hade en 
brandvägg. 
 
För att avsluta det hela vill vi säga att när certifikaten, som enligt Riksskatteverket 
är målet, får en allmän funktion som identitetshandling i allmänhetens kontakter 
med myndigheter bör certifikatvillkoren förtydligas. Eftersom certifikat och 
nycklar lagras på certifikatinnehavarens hårddisk krävs särskilda skyddsåtgärder. 
Dessa skyddsåtgärder kan man inte förutsätta att certifikatinnehavaren vidtar. 
Därför bör certifikatvillkoren innehålla information om att brandväggar och virus-
skydd bör införskaffas, användas och underhållas. För att få användarna att också 
läsa genom de villkor som gäller för certifikaten kunde en sammanfattning av det 
viktigaste komma först i villkoren för att öka chansen att informationen går fram. 
Här borde det tydligt framgå vems det juridiska ansvaret är i händelse av att certi-
fikatet missbrukas, och att man av den anledningen också ska vidta rekommen-
derade skyddsåtgärder. 
 
 
7.2   EGNA KOMMENTARER 
 
Vi har tyckt att arbetet med denna uppsats har varit roligt och intressant, samtidigt 
som det stundtals varit oerhört jobbigt. Vi tycker att vi har lärt oss mycket, både 
av processen och det ämne vi valt.  
 
Trots många varningar om svårigheter att få fram företag samt att få svar på våra 
frågor när vi valt att inrikta oss mot säkerhetsfrågor har vi inte stött på några 
problem i den vägen. Vi hade inga problem med att hitta respondenter som 
dessutom var villiga att svara på våra frågor. 
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8   BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 
Autenticering: 
1) Kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan 
två system eller vid utväxling av meddelanden mellan användare. 
2) Kontroll av att ett meddelande är äkta, i bemärkelsen att det inte förändrats 
sedan det lämnade avsändaren (användare, dator, kommunikationsnod etc.) 
Autenticering (1) är synonymt med verifiering av identitet. 
Autenticering (2) benämnes ofta meddelandeautenticering (ITS, 1994). 
 
Asymmetriskt kryptering: 
Krypteringsmetod som använder två olika nycklar i ett nyckelpar, för kryptering 
och dekryptering (Posten Sverige AB, 2001). 
 
CA-nyckel: 
Nyckelpar där nyckelparets privata del används av CA för att signera certifikat 
och där nyckelparets publika del används för att verifiera samma certifikat (Posten 
Sverige AB, 2001). 
 
Certification Authority (CA): 
Organisation/myndighet som utfördar certifikat genom att signera certifikat med 
sin privata CA-nyckel (Posten Sverige AB, 2001). 
 
Cracker/Knäckare 
Illvillig hacker/hackare. Se även Hacker (Strebe & Perkins, 2000). 
 
Dekryptering: 
Processen att omvandla krypterad (kodad) information till dekrypterad (läsbar) 
information. Se vidare "kryptering" (Posten Sverige AB, 2001). 
 
Digital signatur: 
Den teknologi som används inom många olika områden, allt ifrån elektroniska 
signaturer (se nedan) till metoder för nätverkssäkerhet (Halvarsson & Morin, 
2000). 
 
Elektroniska signaturer: 
Begreppet elektroniska signaturer skiljer sig från digitala signaturer (se ovan) 
genom att det är ett område som fokuserar på att en digital eller icke-manuell 
signatur skall få samma värde som en manuell underskrift i bläck, något som 
teknikberoende på svenska skulle kunna beskrivas som en elektronisk underskrift. 
EU har förordar begreppet "elektroniska signaturer" för att skilja ut det juridiska 
begreppet från det tekniska. Digitala signaturer är alltså ett begrepp som beskriver 
en teknik. (Halvarsson & Morin, 2000). 
 
Hacker/Hackare: 
Termen innebar från början någon som kunde datorer bra, men media använde 
ordet "hacker" för att referera till personer som begick databrott. Uttrycket har fått 
betydelsen av en databrottsling. Detta besvärade de så kallade etiska hackarna, 
dvs. de som inte är brottsbenägna eller ute för att förstöra, så de började kalla 
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illvilliga hackare för "knäckare" (crackers) i syfte att skilja de båda åt (Strebe & 
Perkins, 2000). 
 
Identifiering: 
Process vari en användare eller en resurs anger sin identitet. I vissa fall inkluderas 
i begreppet även verifiering av den uppgivna, påstådda identiteten. Se även auten-
ticering (ITS, 1994). 
 
Kryptering: 
Processen at omvandla tolkningsbar information (klartext) till krypterad informa-
tion. Syftet med den krypterade informationen är att den inte ska kunna tolkas av 
någon som inte innehar exakt rätt hemliga (privata) nyckel som krävs för att 
korrekt dekryptera informationen (Posten Sverige AB, 2001). 
 
PIN-kod: 
PIN; Personal Identification Number; 
Lösenord oftast bestående enbart av siffror PIN-kod används ofta tillsammans 
med kort vid autenticering, t ex i betalningssystem (ITS, 1994). 
 
Privat nyckel: 
Den privata delen av ett asymmetriskt nyckelpar som används inom asymmetrisk 
kryptering. Den privata nyckeln används främst för signering av digitala signatu-
rer samt för dekryptering av krypterad information (Posten Sverige AB, 2001). 
 
Publik nyckel: 
Den publika delen av ett asymmetriskt nyckelpar som används inom asymmetrisk 
kryptering. Den publika delen används främst för att verifiera digitala signaturer 
samt för att kryptera information (Posten Sverige AB, 2001). 
 
Signatur: 
Egenhändigt skriven namnteckning, särskilt använd för att intyga tillförlitlighet 
eller äkthet av dokument (Halvarsson & Morin, 2000). 
 
Verifiering: 
Processen att validera att ett antagande är korrekt. Detta begrepp anser främst pro-
cessen att validera att en signatur är framställd av den som av den signerade in-
formationen framstår som dess utställare (Posten Sverige AB, 2001). 
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