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Säkerhetsaspekterna i Application Service Provider (ASP)-lösningar

Peter Ingemarsson (a98petin@ida.his.se)

Sammanfattning

Bakgrunden till denna undersökning är den växande ASP-marknaden samt
säkerhetsproblematiken som finns i en ASP-lösning.
Syftet är att utreda de säkerhetsaspekter som bör beaktas vid en Application Service
Provider (ASP)-lösning. Olika aspekter har samlats in dels från litteraturen och dels
med hjälp av intervjuer. En uppdelning har gjorts med avseende på mål, hot och
kontroll. De mål som först och främst behandlas är de som berör integritet,
konfidentialitet och tillgänglighet. De hot som tas upp och som delvis är specifika för
en ASP-lösning är ASP-företagets ekonomi och personal samt
kommunikationskanalen mellan ASP-företag och ASP-kund. Kontroller som tas upp
är med hänsyn till hoten ovan bland annat kontroll av ASP-företagens ekonomi, att
personalen kontrollerats samt kontroll av kommunikationsförbindelserna mellan ASP-
företaget och kunden. Resultatet av undersökningen är bland annat tio kontrollpunkter
med de viktigaste frågorna som en blivande ASP-kund bör ställa till ASP-företaget.

Nyckelord: Säkerhet, Application Service Provider,
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1 Inledning
Allt större krav ställs på informationssystem i takt med att företagen som använder
dem expanderar och dess verksamhet blir geografiskt utspridd. Möjligheten för dessa
företag att använda sig av Internet som informationskanal påverkar också kraven som
ställs på deras informationssystem (Färm, 1996). På grund av detta kan företag
tvingas investera i nya programvaror och ny datautrustning. Dessutom krävs
kompetent personal för att sköta driften av denna datautrustning.

De ständigt stora och återkommande investeringarna i hård- och mjukvara har gjort att
företag börjat leta efter nya möjligheter. Att lägga ut vissa delar av företaget genom
att till exempel utnyttja Application Service Provider (ASP)-tjänster kan vara ett sätt.
Detta stärks av undersökningar gjorda av bland annat Gartner Group och International
Data Corporation (IDC). Dessa undersökningar tyder på att ASP-marknaden kommer
att växa starkt de närmsta åren (Robertson och Gordon, 2000). Enligt Klemenhagen
(1999 ) innebär ASP-modellen bland annat att ett ASP-företag hyr ut mjuk- och/eller
hårdvara till sina kunder från ett datacenter.

International Data Corporation (IDC) är ett undersökningsföretag som har cirka 600
analytiker i 43 länder och som ägs av International Data Group (IDG). IDC (2000) har
gjort en undersökning där företag fick avgöra hur viktiga olika kriterier är i ASP-
modellen. Undersökningen tyder på att det viktigaste kriteriet i ASP-modellen är
säkerheten. Gartner Group har tagit fram ett test som består av ett antal frågor kring
säkerheten i ASP-modellen, detta för att en ASP-kund skall kunna bedöma om ASP-
företaget är tillräckligt säkert (Cone, 2000).

Innan arbetet började kontaktades två företag vilka tyckte att säkerhetsaspekterna i
ASP-lösningar vore ett intressant arbete att ta del av. Identifiering av användarna vid
användning av Internet som kommunikationskanal nämndes som speciellt intressant.
Egen erfarenhet från tidigare arbeten (Abrahamsson och Ingemarsson, 2000) där
företag intervjuats bland annat angående de nackdelar som kan finnas med ASP-
modellen visade att det fanns vissa frågetecken kring säkerheten i denna.

Med bakgrund mot det som beskrivits ovan inriktar sig denna rapport mot
säkerhetsaspekterna i ASP-lösningar. De säkerhetsaspekter som först och främst
beskrivs är de som berör integritet, konfidentialitet och tillgänglighet. Dessa tre
begrepp anses både av International Federation for Information Processing (IFIP)
(1994) och Standardiseringen i Sverige (1999) karaktärisera målen med säkerheten.

I rapporten ges först en historisk tillbakablick vad gäller centralisering och
decentralisering av dataresurser. Utläggning förklaras och en kort förklaring ges av de
olika typer av företag (service providers) som tillhandahåller tjänster via Internet.
Efter detta beskrivs ASP-modellen, samt för- och nackdelar med denna. Dessutom
beskrivs de olika kriterier som kännetecknar ett ASP-företag.

Rapporten redogör för de mål som kan ställas upp i samband med att olika
säkerhetsaspekter tas upp. Olika hot som finns mot datasystem identifieras och
beskrivs. Kontrollmöjligheter som till exempel kryptering, autentisering, Virtual
Private Network (VPN) och brandväggar som används för att öka säkerheten
redovisas.
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I rapporten beskrivs tillvägagångssättet vid insamlandet av informationen, till
exempel vilka metoder och tekniker som används. Svaren från företagen analyseras
med hänsyn till det material som samlats in via litteraturen. Efter detta presenteras
resultatet mot bakgrund av den problemställning som gjorts samt slutsatser med de
säkerhetsaspekterna som först och främst berör de säkerhetsaspekter som skiljer en
ASP-lösning från en traditionell lösning med köp av programvaror.

Tio punkter presenteras med de viktigaste frågorna en blivande ASP-kund bör ställa
till en ASP-leverantör mot bakgrund av den information som samlats in under arbetets
gång. Slutligen presenteras förslag på fortsatt arbete



2 Bakgrund

3

2 Bakgrund
I detta kapitel definieras och förklaras de begrepp som tas upp i denna rapport.
Sektion 2.1 ger en historisk beskrivning av centralisering och decentralisering samt
sektion 2.2 förklarar kort vad utläggning är. Sektion 2.3 beskriver vad Application
Service Provider (ASP) är för något. I sektion 2.4 förklaras de mål som kan ställas
upp för säkerheten i informationssystem och i sektion 2.5 redovisas olika typer av
säkerhetshot som kan finnas. Sektion 2.6 beskriver kontrollmöjligheter som finns för
att försöka säkerställa att informationssystemen uppfyller sina säkerhetskrav.

2.1 Historik
Före revolutionen med mikrodatorer bearbetades den mesta informationen i
mainframedatorer (Beekman, Brent & Rathswohl, 1997). Mainframedatorer var
dyrbara och komplicerade vilket innebar att de endast användes av de största bolagen
(McKie, 1999). Mainframedatorer kan kommunicera med flera användare samtidigt
med hjälp av en teknik som kallas time-sharing (Beekman m.fl., 1997). Time-sharing
(multitasking) kom under 1960-talet och gav möjlighet att koppla upp flera terminaler
mot en central dator (Silberschatz & Galvin, 1998). Detta innebar en centralisering av
de tillgängliga resurserna.

När persondatorerna (PC) kom minskade efterfrågan på time-sharing (McKie, 1999).
Användningen av PC ledde till en tydlig decentralisering av resurserna eftersom en
PC klarade av det mesta som bara de tidigare så dyrbara mainframedatorerna klarade
av. PC-användandet resulterade också i ett minskat kommunikationsbehov i och med
att allt flera tjänster kunde nås via Internet vilket inneburit att
kommunikationsbehovet ökat igen de senaste åren. Flera av dessa tjänster innebär
enligt Klemenhagen, 1999 att flera användare samtidigt kan dela resurser som
lagringsutrymme och program på en server. Detta för med sig en ny centralisering av
resurser, både för privatpersoner och företag. Fördelarna med centraliseringen i detta
fall är bland annat att användaren inte behöver köpa dyrbara programvaror utan
istället kan hyra dem. Det är också en mera flexibel lösning för företag som
exempelvis lättare kan utöka antalet användare och implementera nya programvaror
Goepfer och Whalen (2000).

2.2 Utläggning
Informationsteknologisk (IT) utläggning (eng. outsourcing) innebär en förflyttning av
delar av en organisations interna IT-struktur, personal, processer eller programvaror
till ett externt företag (Klemenhagen, 1999). En ny typ av företag som lejer ut tjänster
och som kallar sig Service Provider (SP) har de senaste åren blivit allt vanligare. Det
finns flera olika typer av SP vilka samtliga tillhandahåller olika IT-tjänster. IDC
samlar dessa företag under beteckningen xSP (IDC, 2001). Exempel på xSP är
följande:

o Application Service Provider (ASP), företag som hyr ut programvaror från en
central plats (ASPIC, 2001).

o Management Service Provider (MSP), företag som hanterar IT-tjänster åt
andra företag, till exempel samordning och administration (MSP Association,
2001).

o Internet Service Provider (ISP), företag (Internetleverantör) som
tillhandahåller Internettjänster som exempelvis anslutningsmöjligheter och e-
postfunktioner. (Svenska datatermgruppen, 2001)
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o Network Service Provider (NSP), företag som tillhandahåller Internetaccess
till ISP. Kallas också ibland för ”backbone providers” (Webopedia, 2001).

Det finns omkring 300 ASP-företag i världen och de benämner sig själva på flera
olika sätt varav några är ovan beskrivna xSP (IDC, 2001). Eftersom det ofta är flera
xSP-företag inblandade när en kund till exempel hyr en programvara krävs någon
form av samverkan. Wainewright (2001) redovisar en modell (figur 1) över de olika
tjänsteföretag som vanligtvis medverkar i en ASP-lösning.

Figur 1. Olika typer av SP, publicerad med tillstånd av ASPnews.com, 2001.

Enligt Robertson och Gordon (2000) är ASP-företaget ansvarigt för samordningen
mellan alla parter som är involverade, vilket också är en orsak till att denna rapport
fortsättningsvis huvudsakligen är inriktad på just ASP-modellen.

2.3 Application Service Provider
Application Service Provider Industry Consortium (ASPIC) definierar ASP enligt
följande: “An ASP deploys, hosts and manages access to a packaged application to
multiple parties from a centrally managed facility. The applications are delivered
over networks on a subscription basis. (…)” (ASPIC, 2001). ASP-företaget har en
licens på programvaran från programvaruleverantören och för detta betalar ASP-
företaget en avgift. ASP-företaget hyr i sin tur ut programmet till sina kunder genom
att kunden har tillgång till programvaran på en server placerad hos ASP-företaget.
Dessutom kan kunden få tillgång till olika tjänster som integrering/implementering av
olika programvaror samt support. För detta betalar kunden en fast avgift, till exempel
en månadshyra (se figur 2).
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Fig 2. ASP-relationer (efter Klemenhagen, (1999), Application Service Provider
(ASP) Spotlight Report, s. 3)

ASPIC skapades i maj 1999 av 25 ledande teknologiska företag. ASPIC, vilken är en
internationell intressegrupp, skapades för att stödja ASP-industrin genom att
tillhandahålla utbildningar, utveckla definitioner och standarder, gynna
undersökningar inom industrin samt vara ett forum för diskussion inom industrin
(ASPIC, 1999).

2.3.1 ASP-kriterier
Enligt Klemenhagen (1999) tillhandahåller ASP-företag allt från enkla e-postprogram
till kompletta affärssystem. Både Klemenhagen (1999) och Robertson och Gordon
(2000) redovisar bland annat följande kriterier för ett ASP-företag:

o ASP-företaget hyr ut programvaror. Dessa programvaror tillhandahålls i sin
tur av en mjukvaruleverantör.

o ASP-tjänster tillhandahålls och styrs från ett datacenter antingen över ett leasat
nätverk eller via Internet.

o ASP-företaget hjälper till med implementering och integrering av
programvarorna.

o ASP-företaget tillhandahåller slutanvändarsupport samt eventuellt utbildning
kring de applikationer som hyrs ut.

2.3.2 För- och nackdelar med ASP
Abrahamsson och Ingemarsson (2000) har intervjuat 9 olika företag angående vilka
problem och möjligheter företagen ser med ASP. Fördelar som nämns är
möjligheterna för företagen att minska kostnaderna och få tillgång till support/service
av personer som är proffs och har spetskompetens inom problemområdet. Tre
problem som återkommer hos flertalet av företagen tycks vara
kommunikationsproblem, bristande kontroll och risken för att viktig kompetens
försvinner från företaget. Det kan vara viktigt att det finns duktig kompetens kvar i
företaget för att till exempel välja ut vilka programvaror som företaget ska hyra.

I en undersökning gjord av Goepfer och Whalen (2000) intervjuades tio företag
angående deras erfarenheter som kunder till ASP-företag och följande för- och
nackdelar noterades.
Fördelar:

o Fokus på kärnverksamheten. ASP-kunden kan lägga mera av sin energi på
tillväxt i kärnverksamheten.
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o Snabb utveckling och flexibilitet. Det är lätt att utöka antalet användare,
programvaror och teknologier.

o Ökat informationsflöde. Det blir ett ökat informationsflöde både internt
mellan de anställda och externt mot kunder.

o Programvaruexperter. Man får tillgång till de senaste versionerna av
programmen och en kunnigare supportavdelning.

o Minskade totala kostnader. Denna typ av lösning ger minskade kostnader
för både hårdvara, program och nätverkskomponenter. Dessutom kan
företagen spara pengar på minskade personal- och utbildningskostnader.

Nackdelar:
o Dålig definierade ansvarsområden. När inte ASP-företaget har nätverket

under kontroll skyller de på nätverksföretaget och vise versa.
o Oerfarna ASP-företag. Eftersom ASP är en relativt ny företeelse håller ASP-

företagen fortlöpande på att lära sig.
o Kommunikation. Kommunikationen mellan ASP-företaget och kunden kan

brytas.
o Brist på kontroll och säkerhet. ASP-kunder känner sig bekymrade för

säkerheten kring deras data.

En av nackdelarna är alltså säkerhetsproblematiken. I en undersökning gjord av IDC
(2000) där tio företag fick uttala sig om hur viktiga olika kriterier är i ASP-modellen
ansågs säkerheten vara det viktigaste.

2.4 Säkerhetsmål
Säkerhet kan översättas till certainty, safety eller security och tillförlitlighet kan
översättas till dependability (Modern svensk engelsk ordbok, 1984). För att
strukturera upp dessa begrepp har IFIP (1994) gjort en trädstruktur med begreppet
”dependability”. Eftersom både IFIP och Standardiseringen i Sverige (1999)1 menar
att integritet, tillgänglighet och konfidentialitet leder till ”säkerhet” har också dessa
begrepp lagts till i trädstrukturen (figur 3) och dessutom översatts till svenska.

Figur 3. Trädstruktur över pålitlighet (efter IFIP, 1994 s. 3)

1 Namnet på den nya svenska standardiseringsorganisationen -SIS är Swedish Standards Institute
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När det gäller översättning av engelskans integrity och confidentiality förekommer det
i litteraturen olika översättningar. Integrity översätts till integritet eller riktighet och
confidentiality översätts till konfidentialitet eller sekretess. I denna rapport används
integritet och konfidentialitet eftersom det tycks vara den vanligast förkommande
översättningen.

IFIP (1994) ger följande begreppsförklaringar till figur 3:
Pålitlighet medför att det är kontinuitet i tjänsterna. Om till exempel en komponent i
nätverket går sönder så kan en annan ta över. Nätverket slutar alltså inte att fungera.
Trygghet innebär att fel inte leder till några förödande händelser
Underhållbarhet betyder att systemen är lätta att underhålla, till exempel att det går
att utöka eller uppgradera ett program utan att driften av systemet störs.

Säkerhet:
Integritet innebär att informationen är äkta/genuin, detta innebär till exempel att ett
dokument kan ändras endast av behörig användare.
Tillgänglighet medför att systemet med stor sannolikhet är tillgängligt för behöriga
vid en given tidpunkt.
Konfidentialitet betyder att informationen inte är tillgänglig för obehöriga.

Enligt Standardiseringen i Sverige (1999) finns det tre viktiga orsaker till att definiera
säkerhetskrav för en organisation. Den första berör riskerna för att organisationen ska
utsättas för olika hot. Den andra beror på olika rättsliga krav från till exempel
affärspartners. Den tredje bygger på de krav och mål som organisationen har på
informationssystemet.

Målet med säkerhet är att uppnå ett så tillförlitligt system som möjligt. Enligt Freese
och Holmberg (1989) måste dock kostnaderna för säkerheten stå i relation till värdet
av datasystemen som skall skyddas. Figur 3 visar att det bör finnas balans mellan vad
det kostar att skydda systemet och värdet på de förluster som ska undvikas. Till
exempel visar figur 4 att 100-procentig säkerhet torde vara alldeles för kostsam för att
kunna motiveras och är i de flesta fall inte ens möjlig.

Figur 4. Kostnader för säkerhetsåtgärder som en funktion av säkerhetsgraden (efter
Freese & Holmberg, 1989, s. 31).
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2.5 Säkerhetshot
Eftersom ASP-lösningar i princip kräver att ett utomstående företag kopplas ihop med
det egna företagets nätverk påverkas säkerheten ur flera aspekter. I litteraturen tas
hoten upp på flera olika sätt och i följande sektioner beskrivs olika säkerhetshot mot
datasystemen.

2.5.1 Datavirus
För att kunna genomföra olika hot kan en obehörig person använda sig av till exempel
trojanska hästar, virus och maskar. IFIP (1994) beskriver dessa på följande sätt:
Trojanska hästar: Program som verkar användbara men som utnyttjar användarens
rättigheter (rättigheter som ligger utanför ägaren av den trojanska hästen) på ett sätt
som användaren inte tänkt. Detta kan direkt leda till bristande konfidentialitet då
obehöriga kan få tillgång till konfidentiellt material.

Virus: Trojanska hästar som sprider sig själva genom att kopiera sin kod in i andra
programfiler. Detta kan minska bland annat tillgängligheten och tryggheten i
datasystemet eftersom programmen kan göra saker som de inte förväntas göra.

Maskar: Trojanska hästar som sprider sig själva genom att skapa nya processer eller
filer för att upprätthålla sin kod istället för att modifiera redan existerande filer. Detta
kan påverka tillgängligheten till datasystemet eftersom detta kan leda till att systemet
överbelastas.

2.5.2 Hot och attacker
Pfleeger (1997) tar upp följande fyra hot mot ett system:
Avbrott (eng: interruption) leder till att systemet blir oanvändbart.
Avlyssning (eng: interception) innebär att någon obehörig kan snappa upp
information från systemet.
Modifiering (eng: modification) betyder att någon obehörig tar sig in i systemet och
ändrar värden i en databas eller i ett program. Det kan också röra sig om ändringar i
hårdvaran.
Förfalskning (eng: fabrication) innebär att någon obehörig förfalskar information i
systemet, till exempel genom att lägga till rader i en existerande databas.

Freese och Holmberg (1989) menar att det kan vara obehöriga i form av hackers,
sabotörer eller industrispioner som utför attackerna mot systemen.

Den vanligaste angriparen är enligt Andersson (2000) en illojal anställd. Ett vanligt
sätt att ta sig in i systemet är att använda sig av en befintlig användares konto och
därefter installera nya ingångar till systemet. Det finns flera olika typer av attacker
och följande tas upp av Anderson (2000):
Informationsinsamling (eng: surveillance) samlar information till exempel lösenord
vilka sänds i klartext över Internet (telnet och ftp).
Tillgänglighetsförlust (eng: Denial of service (DOS)) kan vara någon form av e-
postbombning, till exempel falska virusvarningar. Den här typen av attack kan det
vara svårt att skydda systemen mot. DOS ses ibland som motsatsen till tillgänglighet.
Attacker över nätverk (eng: remote to local) syftar till att komma in i nya datorer. För
dessa typer av attacker kan eventuellt trojanska hästar eller gästkonton användas.
Attacker inom samma dator (eng: user to root) används för att få tillgång till andra
användarkonton med fler rättigheter. I detta fall kan till exempel en trojansk häst
användas.
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2.5.3 ASP-företaget går i konkurs
ASP-företag liksom alla andra företag kan hamna i ekonomiska svårigheter vilket i
värsta fall kan leda till konkurs. Chefsanalytikern och ASP-specialisten Ben Pring på
Gartner Group menar att 60% av ASP-företagen som fanns på marknaden år 2000 inte
kommer att finnas kvar år 2004 (Rosenthal, 2001). Enligt Rosenthal finns det i USA
lagar som skyddar köpare vilka har kontrakt med Amerikanska ASP-företag. Detta
innebär att kunden har rätt att fortsätta hyra programvarorna.

Enligt advokaten och konkursförvaltaren Thomas Olofsson på advokatfirman Thomas
Olofsson AB (personlig kontakt, 31 maj, 2001), finns det i Sverige inga lagar som
direkt skyddar en kund som hyr programvarorna i exempelvis en ASP-lösning när ett
ASP-företag sätts i konkurs. Thomas menar att ASP-kunder genom avtal måste
skydda sig mot de problem som kan uppstå. I detta avtal kan till exempel ett
eventuellt moderbolag till ASP-företaget eller en programvaruleverantör gå in och
garantera driften under en viss tid efter en konkurs genom att de åtar sig de kostnader
som detta innebär.

Ett problem som eventuellt kan uppstå vid en konkurs är att driften av
programvarorna kan stoppas vilket leder till brister i tillgängligheten. Ett annat
problem kan vara att konfidentiell kunddata förloras.

2.6 Säkerhetskontroll
Det finns flera olika styrmedel för att säkerställa kontrollen över datasystemen, det
vill säga uppfylla de mål som beskrivs i kapitel 2.4. Nedan beskrivs några av dessa
metoder.

2.6.1 Autentisering
Autentisering (eng: authentication) definieras enligt följande: ”kontroll av uppgiven
identitet, t.ex. vid inloggning, vid kommunikation mellan två system eller vid
utväxling av meddelande mellan användare” (Svenska datatermgruppen, 2001).

Autentisering av användaren kan ske i minst två steg vilket det ofta gör i ASP-
modellen. Det första steget sker när användaren loggar in vid den terminal som
han/hon arbetar vid. Det andra sker vid inloggning mot ASP-företaget, det vill säga
vid start av kommunikation mellan de två systemen. Det finns enligt Beekman, m.fl.
(1997) fyra olika tillvägagångssätt för autentisering:

o Något du har, till exempel en nyckel eller ett ID-kort.
o Något du vet, till exempel ett lösenord.
o Något du gör, till exempel en signatur.
o Något om dig, (biometrics) till exempel fingeravtryck eller avläsning av

näthinnan.

Dessa fyra olika tillvägagångssätt kan också med fördel kombineras för att öka
säkerheten. Enligt Beekman, m.fl. (1997) är lösenord det vanligaste sättet för
autentisering.

Signatur definieras enligt följande ”Egenhändigt skriven namnteckning, särskilt
använd för att intyga tillförlitlighet eller äkthet av dokument” (Halvarsson och Morin,
2000). Halvarsson och Morin skiljer mellan digital signatur som är ett begrepp för att
beskriva en teknik. Elektronisk signatur däremot fokuserar på att en digital eller icke-
manuell signatur ska likställas med en manuell underskrift i bläck (fysisk signatur).
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Oavvislighet (eng: non-repudiation) innebär att det går att identifiera och binda
avsändaren till en handling lika hårt som om avsändaren skrivit under dokumentet
med en fysisk signatur (Halvarsson & Morin, 2000).

2.6.2 Kryptering
Ordet kryptering (eng: cryptography) kommer från Grekiskans kryptos, vilket betyder
dölja. Kryptering kan definieras som ”Kodning av information för att dölja dess
verkliga mening för obehöriga.” (Halvarsson och Morin, 2000).
Krypteringsteknologin har många användningsområden. Exempel på
användningsområden som berörts tidigare är konfidentialitet, autentisering samt
integritet. Dessutom kan kryptering i kombination med digital signatur uppfylla
kravet på oavvislighet enligt Halvarsson och Morin (2000).

Enligt Halvarsson och Morin bearbetas dokumentet som ska krypteras med hjälp av
en krypteringsalgoritm samt en krypteringsnyckel. Det finns ett flertal metoder för
kryptering och för varje metod finns ett antal matematiska algoritmer. Algoritmerna är
ofta skyddade av patent och kräver licens för att få användas (PKI-forum).

Ett enkelt exempel på hur en nyckel fungerar är till exempel att flytta alfabetet tre steg
åt höger (nyckeln är tre) och på detta sätt blir i klartext ”Peter” i krypterad form
”Shwhu”.

Idag är enligt Halvarsson och Morin (2000) krypteringen betydligt mera avancerad
och nyckelns längd är den som avgör antalet möjliga varianter av nyckeln. Den
vanligast förkommande är 128 bitars längd vilket motsvarar 3.40282 * 1038 möjliga
nycklar.

Krypteringssystem kan delas upp i två olika klasser:
1. Symmetrisk kryptering (eng: symmetric-key cryptosystems)
2. Asymmetrisk kryptering (eng: public-key cryptosystems).

Symmetrisk kryptering använder samma nyckel för kryptering och dekryptering (se
figur 5), vilket innebär att både sändare och mottagare har samma nyckel. Fördelen
med symmetrisk kryptering jämfört med asymmetrisk är att symmetrisk kryptering är
snabbare och mindre beräkningsintensiv, nackdelen är att det också gäller vid
knäckandet av koden (PKI-Forum). Ytterligare en nackdel med symmetrisk
kryptering är att det krävs många nycklar ( (n2-n)/2, n = antalet användare). Detta
innebär att ett system med 1000 användare kräver cirka 500 000 nycklar för att
upprätthålla säkerheten.
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Figur 5. Symmetrisk kryptering (efter ECC Whitepapers, 2000)

Asymmetrisk kryptering använder två olika nycklar (se figur 6). Detta innebär att det
behövs betydligt färre nycklar (2n) än för symmetrisk kryptering. Den ena nyckeln
kallas hemlig nyckel (eng: private key) och den andra kallas öppen nyckel (eng:
public key). Dessa två nycklar är beroende av varandra eftersom det som krypteras
med den ena nyckeln endast kan dekrypteras med den andra nyckeln. Asymmetrisk
kryptering kan användas för identifiering om nyckeln är kopplad till en person eller
ett företag. Asymmetrisk kryptering kan också användas för att dölja information i ett
meddelande (PKI-Forum).

Exempel på hur kryptering kan fungera vid skickandet av elektronisk post.
Om X får ett meddelande från Y som Y krypterat med sin hemliga nyckel kan X veta
att meddelandet kommer från Y (autentisering).
Om Y använder X öppna nyckel för att kryptera meddelande, kan endast X läsa
meddelandet med hjälp av sin egna hemliga nyckel (konfidentialitet).

Figur 6. Asymmetrisk kryptering (efter ECC Whitepapers, 2000)
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Det är vanligt att asymmetrisk och symmetrisk kryptering kombineras för att utnyttja
respektive systems fördelar. Ett asymmetriskt system används för att utbyta
gemensamma nycklar, därefter krypteras data genom att använda de tidigare
överförda nycklarna (ECC Whitepapers, 2000).

Avgörande för hur säker krypteringen är beror på nyckelns längd samt den algoritm
som används. Eftersom algoritmen oftast är känd blir den avgörande faktorn nyckelns
längd. I USA används 128 bitars kryptering men på grund av exportreglerna
begränsas nyckelns längd vid export av amerikanska programvaror.
Exportbegränsningarna gäller dock inte vid identifiering då asymmetrisk kryptering
används vilket gör att kryptering med 512 eller 1024 bitar kan användas (PKI-Forum).

2.6.3 Virtual Private Network
Brown definierar ett Virtual Private Network (VPN) enligt följande: ”An encrypted or
encapsulated communication process that transfers data from one point to another
point securely; the security of that data is assured by robust encryption technology,
and the data that flows passes through an open, unsecured, routed network.” (Brown,
1999). Detta innebär att all data som förflyttas är krypterad och att det är krypteringen
i sig som skyddar innehållet. Ett väl designat VPN kan lösa problematiken kring både
autentisering, konfidentialitet och integritet (Moffet, 1998).
Privat kommunikation över ett publikt media kan ske på två olika sätt vilket också
illustreras i figur 7.

1. Kryptera enskilda paket vilket döljer innehållet.
2. Först kryptera paketet och sedan kapsla in det i ett nytt paket. Denna teknik

kallas ofta för ”tunneling”. På detta sätt kan man dölja både innehållet och
avsändar- och mottagaradressen.

Figur 7. Kryptering jämfört med inkapsling (efter Moffet, 1998, s. 6)

Kryptering

Kryptering
och
inkapsling
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I figur 8 visas ett exempel på hur en uppkoppling från en användare till ett företag via
Internet kan se ut.

Figur 8. Point-to-site VPN (efter Moffet, 1998, s. 4)

2.6.4 Brandvägg
Pfleeger (1997) beskriver en brandvägg (eng: firewall) som en massiv mur med hål i.
Det sker noggranna kontroller över vad som passerar igenom dessa hål. Meningen
med en brandvägg är att skydda det egna nätverket från obehöriga som har tillgång till
det lokala nätverket genom till exempel stamnätet (se figur 8).

Färm (1996) påpekar dock att det är viktigt att förstå att en brandvägg inte skyddar
mot alla typer av hot från andra nätverk. Till exempel kan trafik som är relaterad till
den tillåtna trafiken som körbara program av typen Javaskript eller ActiveX passera
brandväggen. Färm (1996) tar upp ett flertal krav som bör ställas vad gäller
brandväggsfunktionalitet.
Det är bland annat krav på:

o Systemet, till exempel ska brandväggen vara designad så att allt som inte
uttryckligen är tillåtet ska vara förbjudet.

o Arkitektur och design, bland annat ska leverantören kunna redogöra för
brandväggens funktioner.

o Nätverkstjänster, till exempel bör brandväggen ha stöd för VPN (se sektion
2.6.3).

o Autentisering, brandväggen bör kunna tillhandahålla fler olika
identifieringsmöjligheter (se sektion 2.6.1)

o Larm och loggning, brandväggen ska ha stöd för larm och loggning.

En förutsättning för att en brandvägg och andra säkerhetssystem ska fungera är också
enligt Färm (1996) att det finns en väl definierad och genomtänkt säkerhetspolicy.

2.6.5 Server Farms
En server farm är en grupp servrar (två eller flera) placerade på ett ställe. Servrarna
kan ha individuella eller delade operativsystem och kan utnyttjas för lastbalansering
vilket kan leda till bättre tillgänglighet. Det finns också möjlighet att säkerställa att
information och tjänster inte försvinner om en server kraschar då en annan server kan
fungera som en säkerhetskopia (Webopedia, 2001). Att lagra informationen på mer än
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ett ställe samtidigt som beskrivs ovan kallas replikering och ger hög tillgänglighet.
Detta bland annat på grund av en högre feltolerans, men till ett pris av högre
resurskonsumtion (Elmasri & Navathe, 2000). Det finns också möjlighet att ha flera
server farms geografiskt utspridda vilket ytterligare ökar tillgängligheten.

2.6.6 Speciella utläggningskontrakt
Enligt ASPIC (2000a) är Service Level Agreement (SLA) ett kontrakt som
identifierar säkerhetstjänster och krav som ASP-företaget måste uppfylla. SLA
innehåller också vilka ekonomiska kompensationer som ASP-företaget ska ersätta
kunden med om kraven inte uppfylls (ASPIC 2000a). Enligt ASPIC (2000a) kan det
ibland bli nödvändigt för ett företag att anlita flera tjänsteföretag. Det kan då krävas
upp till fyra olika SLA vilka är:

1. Network SLA behandlar kommunikationen mellan ASP-företaget och
kunden.

2. Hosting SLA tar upp hyra av hårdvara.
3. Application SLA reglerar ansvarsfördelning och krav på tjänsterna. Dessutom

behandlas eventuella straff eller påföljder som blir aktuella om inte kraven
uppfylls.

4. Customer care/Help desk SLA berör frågor kring uppdateringar och
traditionella supportfrågor för slutanvändarna.

ASPIC (2000b) menar att säkerheten är den enskilt största delen i en ASP-modell och
har därför tillsatt en speciell säkerhetskommitté. Denna är i sin tur uppdelad i fyra
arbetsgrupper varav en tar upp just SLA.

Standardiseringen i Sverige (1999) anser också att om företag eller organisationer
lägger ut hela eller delar av sin IT-verksamhet så bör säkerhetskraven behandlas i ett
avtal. Detta avtal bör enligt Standardiseringen i Sverige (1999) bland annat behandla
följande:

o Uppfyllande av de rättsliga kraven, till exempel personuppgiftslagen (PUL).
o Åtgärder som säkerställer att berörda parter är medvetna om sitt

säkerhetsansvar.
o Åtgärder som vidtas för att endast behöriga användare skall ges tillgång till

känslig information.
o Hur verksamheten drivs vid en eventuell katastrofhändelse.
o Rätten till revision.

Förutom ovan beskrivna säkerhetskrav menar Standardiseringen i Sverige (1999) att
säkerhetskrav som berör tredjepartsavtal också bör beaktas. Detta kan enligt
Standardiseringen i Sverige vara till exempel den allmänna säkerhetspolicyn,
skyddandet av information, ägandeförhållanden och åtkomstregler. Detaljer angående
säkerhetskraven och säkerhetsrutinerna bör vara inskrivna i avtalet på ett sätt som gör
det möjligt att behandla detaljerna i en separat plan (Standardiseringen i Sverige,
1999).

2.6.7 Checklista för säkerhetskontroll
Gartner Group har tagit fram ett test som består av ett antal frågor kring säkerheten,
vilka skall ställas till ASP-företagen och resultera i ett ja för att ASP-företaget skall
anses som säkert (Cone, 2000). Dessa frågor är skapade utifrån de förutsättningar som
råder i USA och har en ganska teknisk inriktning. Frågorna har dock en relativt bred
spridning från hårdvaran och programmen till personal (Cone, 2000).
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Exempel på frågor som kan ställas till ASP-företaget är:
Nätverket

- Sker autentisering i två steg vid administrativ kontroll av alla routrar och
brandväggar?

- Används 128-bitars kryptering samt autentisering i två steg vid uppkoppling från
kunden?

- Finns redundans och lastbalans för brandväggar och andra säkerhetskritiska
enheter?

Plattform
- Finns det dokumenterade policys för operativsystemen på servrarna?
Program
- Granskas säkerheten i skript och kod som kompletterar den kommersiella

programvaran?
Verksamhet
- Utförs bakgrundskontroll på personalen som har access till servrar och program?
- Dokumenteras utvecklingsprocessen för operativsystem och uppdateringar av

programvaror?
Övrigt
- Har säkerhetspersonalen i genomsnitt mer än tre års erfarenhet i informations- eller

nätverkssäkerhet?
- Har mer än 75% av säkerhetspersonalen någon säkerhetscertifiering?
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3 Problembeskrivning
Undersökningar gjorda av både IDC och Gartner Group tyder på att marknaden för
ASP-lösningar kommer att växa starkt fram till år 2003 (Robertson och Gordon,
2000). Med ASP-lösningar menas i denna rapport att programvarorna placeras på
centralt placerade serverar och att ASP-kunden når dessa programvaror via till
exempel Internet. ASP-företagets roll i detta är bland annat att sköta driften av
servrarna, uppgradera programvarorna samt tillhandahålla support till ASP-kunden.
ASP-kunden hyr programvarorna och betalar till exempel en fast månadsavgift för
dessa tjänster som ASP-företaget tillhandahåller.

I en undersökning gjord av IDC där ASP-kunder fick avgöra hur viktiga olika kriterier
är i en ASP-lösning visade det sig att det viktigaste var säkerheten tätt följt av
tillgängligheten till programmen (IDC, 2000). Detta stärks av de undersökningar som
presenteras i sektion 2.3.2 där både företag som redan var ASP-kunder och företag
som kunde tänka sig att bli ASP-kunder intervjuats. Problem som dessa företag kunde
se i samband med ASP-lösningar var bland annat bristande kontroll samt risken för
kommunikationsproblem.

Problem med säkerheten vid användandet av Internet som kommunikationskanal
bekräftas av Färm (1996) som också menar att det krävs särskilda säkerhetsåtgärder
vid användandet av Internet. Exempelvis nämner Färm (1996) att trafiken som
passerar mellan två lokala nätverket via Internet måste kontrolleras.

Med säkerhetsaspekter menas i denna rapport faktorer som påverkar integritet,
tillgänglighet och konfidentialitet, begrepp som förklaras i sektion 2.4. Flera av
säkerhetsaspekterna som tas upp berör också säkerheten kring det lokala nätverket.

Företag som kontaktats har också visat intresse för frågor som berör säkerheten i
ASP-lösningar. Exempel på frågor som företagen har är hur användarna identifieras
på ett säkert sätt samt hur hög tillgängligheten till programvarorna är i en ASP-
lösning.

Detta arbete inriktar sig på att beskriva de säkerhetsaspekter som en ASP-kund kan
behöva känna till eftersom marknaden med ASP-lösningar kan komma att växa starkt,
säkerheten tycks vara ett problem, och företag har visat intresse för
säkerhetsaspekterna i ASP-lösningar (se kapitel 1). Dessutom har endast en liknande
undersökning hittats (Cone, 2000). Denna grundas på amerikanska förutsättningar,
och har också en ganska teknisk inriktning.

3.1 Problemprecisering
Rapporten avser att utreda de säkerhetsaspekter som en kund till en ASP-lösning bör
beakta.
Säkerhetsaspekterna som tas upp i denna rapport är de som kan påverka integritet,
tillgänglighet och konfidentialitet. Kund till en ASP-lösning är till exempel ett företag
som hyr programvaror av ett annat företag via Internet. Vad ASP innebär förklaras
ytterligare i kapitel 2.3.
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3.2 Avgränsningar
Enligt IFIP (1994) leder integritet, tillgänglighet och konfidentialitet till engelskans
security, vilket beskrivs i sektion 2.4. Med hänsyn till detta kommer säkerhet i denna
rapport i första hand motsvara engelskans security. Rapportens fokus är på
säkerhetsfrågor ur ett kundperspektiv. Därför kommer tekniska aspekter eller
algoritmer inte att djupgående beskrivas. Eftersom en liknande undersökning gjorts av
Gartner Group i USA kommer denna att inrikta sig på svenska förhållanden.

3.3 Förväntat resultat
Resultatet förväntas bestå utav en sammanställning av de säkerhetsaspekter som finns
och som kan kopplas till en ASP-lösning. Denna sammanställning förväntas innehålla
säkerhetsaspekter som både finns beskrivna i teorin och som tillämpas praktiskt av
företag.
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4 Metod
I detta kapitel redovisas olika metoder och tekniker som använts för att samla in
information till detta arbete. Dessa metoder och tekniker är valda med utgångspunkt
från problempreciseringen. I sektion 4.1 redovisas val av tekniker och i sektion 4.2
redovisas val av metoder.

4.1 Tekniker
Det finns flera olika sätt att samla in information på. Vilket sätt som väljs är beroende
av vad det är för information som ska samlas in, samt i vilket syfte detta görs. Sektion
4.2.1 behandlar olika typer av dokument och sektion 4.2.2 beskriver hur intervjuerna i
denna undersökning gått till.

4.1.1 Dokument
Dokument förekommer idag i flera olika typer. Det kan vara allt från litteratur och
officiella och privata handlingar till ljud- och bilddokument (Patel & Davidsson,
1994). Dokument av olika typer finns att tillgå på flera olika platser, till exempel i
olika privata och statliga arkiv, bibliotek och via Internet. Det är viktigt att bedöma
hur relevant informationen är i de dokument som används. Frågor som måste ställas är
när dokumentet skapades samt vad syftet var.

För att samla bakgrundsinformation (kapitel 2) och få grepp om vilka
säkerhetsaspekter som är av intresse när det gäller ASP-lösningar har olika typer av
dokument studerats. Eftersom ASP är en relativt ny företeelse har det varit mycket
svårt att få tillgång till relevant litteratur som behandlar just ASP. Därför har den
mesta informationen som beskriver ASP-modellen hämtats från Internet oftast i form
av så kallade white papers. Att white papers i första hand valts beror främst på att de
inte är lika förgängliga som vanliga hemsidor. När det gäller säkerhetsaspekterna
finns det relativt gott om litteratur, dels allmänt om säkerhet i informationssystem och
dels mera djupgående i en viss säkerhetsaspekt. Mycket av den litteratur som valts att
referera till i detta arbete förkommer också som kurslitteratur i kurser på olika
högskolor.

4.1.2 Intervjuer
Validera innebär enligt Patel & Davidsson (1994) att resultatet av två olika tekniker
jämförs. För att validera den information som beskrivits i kapitel 2 kan intervjuer eller
enkäter vara möjliga tekniker. Eftersom antalet ASP-företag i Sverige är ganska
begränsat och att frågor kring säkerhet kan vara känsliga gjordes en bedömning att det
inte skulle gå att få svar från så många företag. Detta innebär att intervjuer i någon
form borde vara aktuellt för att validera den sedan tidigare insamlade informationen i
kapitel 2.

Enligt Patel & Davidsson (1994) innebär intervjuer vanligen att intervjuaren träffar
respondenten, men intervjuer kan också genomföras via telefonsamtal Det
förekommer dessutom olika varianter av intervjuer beroende på omständigheterna. En
bedömning har gjorts att resultatet av intervjuerna inte påverkas av huruvida
intervjuerna sker på plats eller via telefon och därför har intervjuerna skett via telefon.
Svaren under intervjuerna har registrerats genom att anteckna svaren. Att intervjuerna
inte bandats beror på att frågorna kan betraktas som känsliga ur säkerhetssynpunkt.
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Innan en intervju genomförs måste åtminstone följande två aspekter beaktas enligt
Patel och Davidsson (1994) som ger följande beskrivning.
Grad av standardisering, med detta menas hur mycket ansvar som läggs på
intervjuaren med avseende på frågornas utformning och inbördes ordning.
Grad av strukturering, det vill säga hur fritt det är för respondenten att tolka frågorna
till exempel beroende på respondentens tidigare erfarenheter och inställning.
Beroende på användningsområde går det att kombinera en viss grad av
standardisering med en viss grad av strukturering (se figur 9).

Figur 9. Typ av intervju och enkät beroende på hög eller låg grad av standardisering
och strukturering (efter Patel & Davidsson, 1994, s. 62)

Vad gäller grad av strukturering och standardisering som beskrivits ovan så kan
intervjuerna anses ha både låg grad av standardisering och låg grad av strukturering.
Detta eftersom frågorna är av en öppen karaktär samt att resultatet behandlas
kvalitativt.

Det är viktigt att förklara syftet med intervjun eller enkäten för respondenten samt hur
den information som vederbörande lämnar kommer att behandlas. Den insamlade
informationen kan behandlas på tre olika sätt.
Öppet (alla känner till källan). Svaret presenteras tillsammans med källan.
Konfidentiellt (endast intervjuaren känner till källan). Konfidentiell behandling
innebär att endast den som samlar in informationen vet vilka svar som källan har givit
(Patel & Davidsson, 1994).
Anonymt (ingen känner till källan). Det är omöjligt för någon att veta vem som givit
ett visst svar (Patel & Davidsson, 1994).

Svaren som företagen ger under intervjuerna behandlas konfidentiellt eftersom vissa
uppgifter om ett specifikt företag skulle kunna missbrukas. Förutom att de som
intervjuats svarade på frågorna som representant för det företag de är anställda hos
ges också möjlighet att ge svar utifrån tidigare erfarenheter. Detta eftersom vissa
uppgifter kan anses som känsliga att lämna ut. Det påpekas att företagen inte behövde
svara på de frågor som av säkerhetsskäl är allt för svåra att svara på.
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Frågorna kommer att strukturerats så att de inleds och avslutas med neutrala frågor,
detta eftersom Patel & Davidsson (1994) anser att det är viktigt att strukturera
intervjun på ett sådant sätt att intervjun börjar och slutar med neutrala frågor.

När frågorna skapats bör det enligt Patel och Davidson (1994) kontrolleras att
samtliga frågor är relevanta med avseende på det preciserade problemet samt
undersöka att frågorna fungerar på de som ska svara. Detta kan till exempel göras
genom att testa frågorna på en liten representativ grupp.
Eftersom det antalet ASP-företag i Sverige är begränsat kommer frågorna endast att
skickas till ett företag som får lämna synpunkter på frågorna.

För att kunna begränsa antalet intervjuer har ett representativt urval gjorts. Detta
innebär att 4 företag valdes ut för intervju. Att endast 4 företag valdes beror främst på
att antalet ASP-företag i Sverige är starkt begränsat. Att inte ASP-kunder valts ut
beror bland annat på att det i stor utsträckning är ASP-företaget som är ansvarigt för
säkerheten.

Vad beträffar valet av företag finns kravet att två av ASP-företagen ska tillhandhålla
programvaror till flera andra företag, de två övriga behöver alltså endast ha någon
form av intern ASP-lösning inom företaget eller koncernen. ASP-företagen skall
dessutom vara verksamma i Sverige men de kan också bedriva verksamhet i andra
länder. Anledningen till att förtagen ska vara verksamma i Sverige är att denna
rapport först och främst riktar sig till svenska ASP-kunder.

4.2 Val av metod
I denna sektion beskrivs vilka metoder som används i detta projekt samt motiveringar
till varför en viss metod valts. Sektion 4.2.1 tar upp klassificering av undersökningen,
4.2.2 analysmetod och upplägg och 4.2.3 olika förutsättningar för detta arbete.

4.2.1 Klassificering
Inom det problemområde som behandlas i denna rapport finns idag en viss kunskap.
Det vi hittat är främst olika undersökningar kring ASP i huvudsak gjorda i USA. Mot
bakgrund av detta anser vi att detta arbete är en deskriptiv undersökning eftersom
Patel och Davidsson (1994) menar att en deskriptiv undersökning används när det
finns viss kunskap inom problemområdet. Detta till skillnad från explorativ och
hypotesprövande undersökningar vilka används vid brist i kunskap respektive när det
finns omfattande kunskap i ämnesområdet. Patel och Davidsson menar också att en
deskriptiv undersökning är beskrivande och begränsar sig till några aspekter inom
problemområdet. Detta har också gjorts i detta arbete eftersom avgränsningar har
gjorts.

Ytterligare sätt att klassificera undersökningar tas upp av Dawson (2000) som
refererar till Sharp and Howard (1996) vilka anser att undersökningar kan
klassificeras utifrån följande kriterier:

o Field: Uppdelning i grupper beroende på forskningsinriktning, till exempel
informationssystem eller artificiell intelligens.

o Approach: Uppdelning utifrån tillvägagångssättet, upplägget för
undersökningen till exempel survey eller experiment.

o Nature: Vad en undersökning ger är beroende av dess natur. Indelning kan
göras i tre nivåer från ren teori till undersökningar med praktiska resultat.
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Enligt klassificeringen ovan borde denna undersökning kunna anses vara inriktad mot
informationssystem (field), tillvägagångssättet survey (approach) och består av både
teori samt intervjuer med företag vilket leder till nivå 2 (nature).

4.2.2 Analysmetod och upplägg
Bearbetning och analys av den information som samlats in genom undersökningarna
kan vara kvantitativt och/eller kvalitativt inriktad. Kvantitativt innebär att statistiska
bearbetnings- och analysmetoder används. Med kvalitativt menas att verbala
analysmetoder används (Patel & Davisson, 1994). Eftersom syftet med denna
undersökning inte är att ta fram något statistiskt material utan att validera det som
redan finns i litteraturen samt eventuellt finna något nytt innebär detta att denna
undersökning med hänsyn till ovanstående kan beskrivas som kvalitativ. Detta stärker
också den motivering som gjorts i sektion 4.1.2 angående valet av intervju som
teknik.

För att kunna samla in information krävs det någon form av upplägg. Detta innebär att
det bestäms till exempel vilka individer som ska delta och vilka tekniker som ska
användas för att samla in information (Patel & Davidsson, 1994). Patel och Davidsson
nämner bland annat survey som innebär att information samlas in från en större
avgränsad grupp med hjälp av till exempel frågeformulär eller intervjuer. En survey
ger svar på frågor som till exempel vad, var, när och hur.

Undersökningsupplägget i detta arbete stämmer väl överens med upplägget i en
survey med undantaget av att det är tveksamt om det rör sig om en större avgränsad
grupp. Patel & Davidson, 1994 nämner möjligheterna till generalisering vid en survey
och detta är knappast möjligt med hjälp av enbart intervjuerna. Tillsammans med den
information som samlats in tidigare (kapitel 2) borde dock hela detta arbetet kunna ses
som en survey.

4.2.3 Förutsättningar
Dawson (2000) tar upp följande fem olika beståndsdelar för ett studentprojekt som
måste styras och kontrolleras.
Det är tiden som oftast är begränsad och som måste utnyttjas så effektivt som möjligt.
Kostnaden för projektet brukar inte vara något bekymmer eftersom det mesta
materialet i form av litteratur och datorer finns tillgängliga utan kostnad.
När det gäller kvalitet och omfattning är det här som studenten som har det största
inflytandet. Kvalitén kan till exempel bero på hur djupt eller detaljerat en viss aspekt
undersöks, medan omfattningen handlar om bredden i projektet.
Slutligen handlar det om resurser, till exempel handledare och kollegor.

När det gäller de fem olika förutsättningar som beskrivs ovan är tiden inom vilket
detta arbete ska genomföras given innan arbetet startar. I detta fall pågår projektet
under cirka fem månader och arbetet är uppdelat i fyra delar med olika tidsgränser.
Dessa delar har i detta arbete sedan ytterligare delats upp i veckor för att ytterligare
strukturera upp arbetet och säkerställa att allt som ska göras hinns med.

Kostnader som uppkommer i samband med detta arbete är egenhändigt bekostade.
Detta innebära inte några större problem under detta arbete eftersom det gått att låna
den litteratur som behövts samt att intervjuerna kommer att genomföras via telefon.
När det gäller kvalitén och omfånget av detta arbete så har avgränsningar (se sektion
3.2) gjorts för att få rätt bredd och djup på innehållet.
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De viktigaste resurserna som står till förfogande under detta arbete är handledare samt
examinator.
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5 Genomförande
I detta kapitel beskrivs genomförandet av intervjuerna. I sektion 5.1 beskrivs hur
frågorna skapats och i sektion 5.2 redovisas information om de företag som
intervjuats. I Sektion 5.3 finns en sammanfattning av svaren från intervjuerna samt
korta kommentarer till respektive svar med utgångspunkt från vad som tidigare
framkommit i kapitel 2.

5.1 Val av intervjufrågor
För att validera de säkerhetsaspekter som behandlas i kapitel 2 och som ska ge svar på
vilka säkerhetsaspekter som en ASP-kund bör känna till har olika frågor skapats till
företagen (se bilaga 1). Intervjufrågorna skapades med utgångspunkt från kapitel 2 det
vill säga det material som tidigare samlats in från litteratur samt Internet. Detta
innebär att strukturen med mål, hot och kontroll också återspeglas i frågorna. En
punkt med övrigt finns också med för att ge möjlighet för företagen att komplettera
med sådant som inte berörs direkt i de andra frågorna.

Frågorna strukturerades också (se sektion 4.1.2) för att komma i lämplig
ordningsföljd. Inledning lades till före frågorna för att bland annat förklara syftet med
intervjuerna (se bilaga 1). I inledningen redogjordes för möjligheten att hoppa över
frågor som inte ansågs möjliga att svara på. Dessutom klargjordes för möjligheten att
svara utifrån tidigare erfarenhet för att ge mer frihet i svaren. Det klargjordes också att
svaren kommer att behandlas konfidentiellt (se sektion 4.1.2). För att förtydliga vad
som menas med säkerhet i detta arbete gavs också en kort förklaring till begreppen
integritet, tillgänglighet och konfidentialitet.

Företagen kontaktades via telefon men eftersom frågorna berör säkerhetsaspekter ville
företagen ha tillgång till frågorna innan de kunde svara på om det kunde bli aktuellt
med en intervju. Detta innebar att frågorna e-postades ut till företagen innan
intervjuerna ägde rum. Detta resulterade i att intervjuerna till viss del blev
standardiserade i motsats till vad som beskrivs i sektion 4.1.2.

5.2 Val av företag
Som redan beskrivits i sektion 4.1.2 skall fyra företag intervjuas. Detta innebär att två
ASP-företag som varit i branschen några år väljs. Ett företag som precis har börjat
tillhandahålla tjänster via ASP-modellen, samt en organisation som fungerar som ett
ASP-företag åt sina egna bolag (denna organisation benämns som företag i denna
rapport). Ett av företagen är dessutom kunder till ett annat ASP-företag när det gäller
vissa tjänster. Personen som svarat på frågorna är säkerhetsansvarig eller IT-chef i
respektive företag.

5.3 Intervjuer och kommentarer
I denna sektion ges efter varje fråga först en sammanställning av svaren och efter
detta kommenteras de svar som företagen har givit med hänsyn till det som beskrivits
i kapitel 2. Respektive företags svar finns i bilaga 2. Eftersom vissa frågor hör ihop,
kommenteras dessa tillsammans. Det bör understrykas att det endast är fyra företag
som intervjuats vilket innebär att några statistiska slutsatser inte bör dras som enbart
bygger på dessa svar. En djupare analys av svaren görs i kapitel 6.

5.3.1 Mål
Med säkerhet menas i detta arbete:
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Integritet, informationen är äkta/genuin, innebär till exempel att ett dokument kan
ändras endast av behörig användare.
Tillgänglighet, systemet är tillgängligt för behöriga vid en given tidpunkt.
Konfidentialitet, informationen är inte tillgänglig för obehöriga

1. Har ni några kommentarer till de olika målen ovan?
Två av företagen instämmer. Ett företag gör tillägget att ett säkert system kan ha dålig
tillgänglighet och ett företag anger att de använder sig av begreppen tillförlitlighet,
tillgänglighet och säkerhet.
Det tycks som att alla anser att konfidentialitet och integritet innefattas av
säkerhetsbegreppet. Tillgänglighet tycks dock inte alltid innefattas av begreppet
eftersom två företag lägger till detta, vilket inte riktigt stämmer överens med den
beskrivning som görs i sektion 2.4 där tillgänglighet innefattas av säkerhetsbegreppet.

2. Hur sätts kostnaden för säkerheten i relation till målen ovan? (Kostnaden för
säkerhet i relation till kostnader för eventuella brister i säkerheten)

Ett företag anser att de har igen kostnaderna för säkerheten på lång sikt eftersom
kostnaderna kan bli stora om det händer något. Ett annat företag anser att det är en
avvägning mellan säkerhet, tillgänglighet och funktion som sker kontinuerligt. Ett
tredje företag tycker att kostnaden inte är prioriterad utan att det är annat som styr och
det fjärde företaget beräknar inte alls några sådana här kostnader.

Detta är en fråga som givit många olika svar. Det tycks dock som att den direkta
kostnaden inte är avgörande för hur säkert ett system blir. Det verkar som att det inte
är så lätt att i praktiken få fram den balanspunkt som beskrivits av Freese & Holmberg
(1989) (Figur 4 på sidan 7), utan företagen anser att det är andra faktorer som
påverkar. Det kan också tolkas som att en rimlig säkerhetsnivå först bestäms och
sedan får kostnaden bli därefter.

3. Övrigt?
Några övriga kommentarer till målen har inte givits.

5.3.2 Hot
4. Vem/vilka ser ni som hot mot en ASP-lösning? (rangordna)
Första företaget nämner användare som slutat i företaget, administratörer, hackers
samt risken för att ASP-företaget skulle gå i konkurs. Det andra företaget menade att
någon på det egna företaget alternativt ett annat företag kan tänkas vilja ändra, radera
eller kompromettera information. Hackers som har syftet att förstöra nämns också.
Det tredje företaget nämner risken med oerfarna ASP-företag. Det finns också en risk
att ASP-företagen inte överlever eller att dessa köps och säljs. Personalen nämndes
också.

Svaren på denna fråga är inte entydiga med avseende på vilket hot som är störst. Det
de flesta tycks vara överens om är att personalen både hos ASP-företaget och ASP-
kunden är ett hot, vilket också tas upp i sektion 2.5.2. Den del av personalen som
uttryckligen nämns är personal som slutat i företaget samt systemadministratörer både
hos ASP-företaget och hos kunden. Risken med att ASP-företaget kan ha eller hamna
i ekonomiska svårigheter (sektion 2.5.3) bekräftas eftersom ett par av svaren anger
just risken med konkurs som ett hot. Att det finns oerfarna ASP-företag tycks inte så
konstigt eftersom ASP-modellen är relativt ny och att information om ASP-modellen
är begränsad vilket tas upp i 4.3.4. Något som inte finns med tidigare i denna rapport
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är att till exempel en hacker skulle ta sig in i systemet för att komma åt eller ändra
information som skulle kunna användas för att misstänkliggöra ett företag.

5. Har ni varit med om att ett datasystem utsatts för någon attack?
Tre av de fyra företagen har utsatts för någon attack antingen virus eller hackers som
attackerat brandväggen. Inga av försöken uppges ha varit lyckade.
Det tycks som om företagen på ett eller annat sätt utsatts för attacker men att
brandväggar och antivirusprogram gjort att ingen skada skett. Virus och attacker mot
brandväggen beskrivs i sektion 2.5.1 respektive 2.6.4.

6. Exempel på hur eventuella attacker kan gå till? (allmänt)
Det första företaget nämner brandväggen. Det andra företaget tar upp radio-LAN,
personal, modem och Internet. Det tredje företaget nämner e-post och modem.

Det tycks gå att urskilja fyra olika vägar antingen via Internet, modem, trådlös
uppkoppling eller personalen hos antingen ASP-företaget eller ASP-kunden.

7. Var i datasystemet ser ni risken för attacker som störst?(allmänt)
Två av företagen nämner användarna och ett företag nämner brandväggen.
Unixsystem och Microsoftprodukter nämns också av ett företag.

Svar som återkommer är användarna och brandväggen. Programvaror i sig som
används tycks också kunna medföra säkerhetsrisker.

8. Övrigt?
Inga svar.

5.3.3 Kontroll
Autentisering
9. Hur identifieras användarna?
Två företag beskriver en tvåstegsuppkoppling där man i första steget använder
användarnamn och lösenord och i andra steget tar användaren hjälp av en dosa eller
ett kort. I de två andra företagen används endast användarnamn samt lösenord (dessa
har inte ASP via Internet).

Som beskrivs i sektion 2.6.1 sker ofta inloggning i två steg. Detta stärks också av de
svar som givits. I första inloggningen mot nätverket används användarnamn och
lösenord vilket också beskrivs som det vanligaste sättet i sektion 2.6.1. Vid
inloggning via Internet tycks det som att företagen kräver högre säkerhet eftersom två
tillvägagångssätt kombineras, nämligen lösenord och något som användaren har, till
exempel kort eller dosa med koder.

Kryptering
10. Används kryptering och i så fall vilka av målen ovan uppfylls med hjälp av

kryptering?
11. Används kryptering vid all kommunikation?
12. Används symmetrisk och/eller asymmetrisk kryptering?
13. Hur hårt krypteras data? (Storleken på nycklarna)
Samtliga företag använder sig av kryptering och två av företagen uppger att målen
integritet och konfidentialitet uppnås. Det är endast ett företag som uppger vilken typ
av kryptering som används (3-DES som är symmetrisk). Ett av företagen tar också
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upp att de på kunds begäran krypterar filer på servern. Tre företag uppger att de
krypterar med 128 bitar.

Som väntat använder sig företagen av kryptering för att uppnå integritet och
konfidentialitet. 128 bitar används som nyckelstorlek vilket också beskrivs som den
vanligaste storleken i sektion 2.6.2.

Virtual Private Network (VPN)
14. Används VPN och i så fall vilka av målen uppfylls med hjälp av VPN?
15. Är informationen i VPN både krypterad och inkapslad?
Tre av företagen använder sig av VPN. Dessa anser också att integritet, tillgänglighet
och konfidentialitet uppnås. I samtliga dessa fall anses informationen vara både
krypterad och inkapslad.
Det tycks som att VPN används av flera av de intervjuade och att integritet,
tillgänglighet och konfidentialitet uppnås vilket också tas upp i sektion 2.6.3.

Brandvägg
16. Används brandväggar och i så fall vilka av målen uppfylls med hjälp av

brandväggarna?
Samtliga företag har brandväggar. Dock uppger ett av företagen att de inte använder
någon brandvägg för ASP-lösningen. Det är bara ett företag som uppger vilka mål
som uppfylls nämligen integritet, tillgänglighet och konfidentialitet.

Alla företagen tycks överens om att en brandvägg bör finnas. Dock anser ett företag
att deras ASP-lösning inte kräver detta eftersom de inte använder Internet som
distributionskanal. En brandvägg skyddar systemet mot obehöriga (se sektion 2.6.4)
vilket innebär att målet med konfidentialitet uppfylls. Detta nämns också av ett
företag. Dessutom nämner detta företaget att målen integritet och tillgänglighet kan
uppfyllas.

17. Är brandväggen designad så att allt som inte uttryckligen är tillåtet är
förbjudet?

18. Har leverantören redogjort för brandväggens funktioner?
19. Kan brandväggen tillhandahålla fler olika identifieringsmöjligheter?
20. Har brandväggen stöd för både larm och loggning?
I de fall företagen har svarat har de svarat ja. Undantaget är fråga 18 som resulterat i
nej av ett företag.

Dessa frågor anser Färm (1996) att företagen bör svara ja på (sektion 2.6.4) vilket de
också gjort. Att några företag inte alls svarat på vissa av dessa frågor kan bero på att
de är av mera teknisk natur och att respondenten därför inte varit insatt nog för att
kunna svara på dem. Att ett svar resulterat i nej kan ha flera orsaker. Givetvis kan det
vara så att leverantören inte redogjort för brandväggens funktioner. Det kan också
vara så att företaget tillhandahålls brandväggen som en tjänst från ett annat företag
och därmed inte behöver ha alla funktioner klara för sig.

Server Farms
21. Används Server Farms? (Flera servrar för säkerhetskopiering)
Tre av företagen svarar att de använder sig av en server farm varav ett nämner att de
har flera stycken server farms geografiskt utspridda.
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Server Farms som tas upp i sektion 2.6.5 tycks användas av företag. Det ser också ut
som att de i vissa fall är geografiskt utsprida för att ytterligare öka tillgänglighet och
feltolerans.

Service Level Agreements (SLA)
22. Finns något/några SLA eller några andra liknande kontrakt mellan ASP-

företaget och kunden?
Tre av företagen svarar ja och ett företag svarade nej. Ett av företagen menar att det
mera handlar om förtroende mellan ASP-företag och kund än siffror och syftar då
främst på tillgängligheten. Ett annat menar att det är svårt att mäta tillgängligheten.

Någon form av kontrakt liknande SLA (se 2.6.6) används av de flesta företagen. Det
som vållar problem verkar vara att sätta siffror på tillgängligheten. Minskad
tillgänglighet måste inte nödvändigtvis bero på ASP-företaget utan orsaken kan också
finnas hos kunden, till exempel kan kundens nätverk vara felkonfigurerat.

Säkerhetspolicy
23. Finns det någon nedskriven säkerhetspolicy för företaget?
24. Används Svensk Standard (SS 62 77 99) ”Ledningssystem för

informationssäkerhet” inom företaget?
Samtliga intervjuade företag har en nedskriven säkerhetspolicy. Två av företagen
använder sig inte av Svensk Standard. Ett företag gör det delvis och ett företag
använder sig av Brittisk Standard (BS) som det revideras efter idag.

Nedskriven säkerhetspolicy är något som samtliga har och två använder sig av Svensk
Standard som tas upp i sektion 2.6.6. Ett av företagen nämnde att de revideras efter
BS i dag. Att ASP-företag bör revideras tas också upp i Svensk Standard. Ny standard
för certifiering är på gång International Organization for Standardization (ISO),
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) eller Microsofts certifikat för
ASP.
25. Övrigt?
Ett företag nämnde att det är viktigt att kontrollera ASP-företagets ekonomi samt
möjligheterna att snabbt kunna byta ASP-leverantör. Dessutom bör antivirusprogram
uppdateras minst en gång per vecka. Ett företag saknade frågor kring problematiken
att en server ska serva flera företag, det vill säga hur databasen är uppbyggd samt hur
rättigheterna styrs. Ett företag tog också upp att personal och konsulter hos ASP-
förtaget ska kontrolleras.

Övriga kontroller som inte beskrivits tidigare men togs upp här är alltså att kontrollera
möjligheten att snabbt byta ASP-företag, kontroll av personal och konsulter samt att
kontrollera att antivirusprogram uppdateras ofta. Ett annat problem som inte heller
behandlats tidigare i denna rapport är att flera företag delar samma resurser, till
exempel servrar. Detta kan i vissa fall kräva ytterligare säkerhetsåtgärder, till exempel
kryptering av filer vilket nämns i fråga 10.

5.3.4 Övrigt
26. Övriga aspekter som inte berörts ovan?
Ett företag uppmärksammade här att det nästan alltid finns externa parter iblandade i
driften av datasystemet oavsett om driften sköts internt eller av ett ASP-företag.
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Detta har inte tagits upp tidigare i rapporten eftersom det inte är något hot mot ASP-
modellen. Det är ändå intressant eftersom det finns många likheter mellan externa
parter till exempel konsulter och personal hos ASP-företaget. Detta innebär att en
blivande ASP-kund redan borde vara insatt i denna problematik. Kontroll av konsulter
och ASP-personal som tas upp i fråga 25 kan till exempel vara aktuellt.
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6 Analys
Detta kapitel liksom övriga delar i rapporten är uppdelad i mål, hot och kontroll.
Avsnittet om hot är uppdelat i ytterligare fyra delar. Vem ses som ett hot, hur och var
sker dessa attacker samt varför de sker. En punkt med övrigt finns också med som tar
upp konkurser och programvaror. Avsnittet om kontroll är uppdelat i tre olika
kategorier mjuk- och/eller hårdvarubaserade, kontrakt och standards samt
förebyggande kontroller.

6.1 Mål
Det tycks vara svårt att exakt avgöra vad begreppet säkerhet står för. Det tycks dock
ganska klart att integritet och konfidentialitet innefattas av begreppet, det vill säga att
informationen är äkta och inte åtkomlig (eller modifierbar) för obehöriga.
Tillgänglighet det vill säga att systemet sällan är otillgängligt för behöriga verkar å
andra sidan inte lika självklart innefattas av begreppet säkerhet (se sektion 5.3.1).
Därför bör ASP-företaget och ASP-kunden kontrollera att båda företagen menar
samma sak när säkerhet diskuteras. Begrepp som också nämns i samband med
säkerhet, är pålitlighet, tillförlitlighet, trygghet och underhållbarhet (se sektion 2.4).
Hur stora kostnaderna får vara för att uppnå målen ovan varierar. De intervjuade
företagen tycks inte beräkna kostnaderna för att uppnå önskad säkerhetsnivå. Det är
inte i första hand kostnaderna som styr hur väl de olika målen uppfylls. Det handlar
mera om långsiktig planering och avvägningar mellan de olika målen.

6.2 Hot
Vem?
Det hot som de flesta av de intervjuade företagen ser är personalen, vilket också
beskrivs som den största säkerhetsrisken i sektion 2.5.2. De intervjuade företagen
nämner till exempel användare, systemadministratörer eller konsulter hos ASP-
kunden eller ASP-företaget. Även före detta personal hos respektive företag kan ses
som ett hot.
Hackers nämns också som ett hot av några av de intervjuade företagen. Sabotörer och
spioner som också tas upp i sektion 2.5.2 nämns inte direkt av företagen utan endast
tillvägagångssättet det vill säga att de till exempel kopierar och raderar information.

Hur och var?
Det har under intervjuerna framkommit fler olika tillvägagångssätt för en obehörig att
ta sig in i ett datasystem. Bland annat kan följande fyra sätt urskiljas:

1. Uppkoppling via Internet
2. Uppkoppling via modem
3. Trådlös uppkoppling
4. Inloggning via användarkonton

Som beskrivits i sektion 2.5.2 kan en obehörig till exempel använda sig av trojanska
hästar, virus och/eller maskar. Exempelvis kan en trojansk häst bifogas i ett e-
postmeddelande.

Det är inte nödvändigt för en obehörig att komma in i datasystemet för att minska
säkerheten. En obehörig kan avsiktligt eller oavsiktligt åstadkomma ett avbrott på
kommunikationsförbindelsen, till exempel en avgrävd kabel mellan ASP-företaget
och ASP-kunden (se sektion 2.3.2) och eftersom ASP-lösningen är
kommunikationsintensiv kan avbrott i kommunikationsförbindelserna drastiskt
minska tillgängligheten i systemet.
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Varför?
Orsakerna till varför en obehörig tar sig in i datasystemet kan variera. Både i
litteraturen och i intervjuerna har det framkommit att det kan vara antingen för att
förstöra eller radera information eller också kan det vara för att kopiera eller ändra
information. Hur sedan den obehörige utnyttjar detta kan variera, det kan som ett av
de intervjuade företagen nämnde till exempel vara för att misstänkliggöra ett företag
eller för att förstöra information.

Övrigt
Att ett ASP-företag kan få ekonomiska problem och i värsta fall gå i konkurs ses som
ett hot och tas upp i sektion 2.5.3. Detta bekräftas också av intervjuerna. Något som
tagits upp i sektion 2.3.2 och som också stärks av intervjuerna är att ASP-marknaden
är relativt ny, vilket innebär att det kan finnas brister i erfarenhet hos vissa ASP-
företag vad beträffar säkerhetsfrågor.

Programvarorna i sig har nämnts i en intervju som en säkerhetsrisk. Exakt vad risken
skulle vara eller hur den skulle uppstå har inte tagits upp men exempelvis skulle
buggar (säkerhetshål) i programvarorna kunna leda till brister i säkerheten. I
checklistan som gjorts av Gartner Group (se sektion 2.6.7) nämns dokumenteringen
av operativsystemen och uppdateringar. Dessa uppdateringar kan vara för att ta bort
buggar som finns i programvarorna.

6.3 Kontroll
Mjuk- och/eller hårdvaruvarubaserade
Autentisering
Som beskrivits i sektion 2.6.1 finns det i princip fyra olika tillvägagångssätt för att
identifiera användare. Antingen något unikt som användaren har (nyckel), vet
(lösenord), gör (signatur) eller också är det något om användaren (fingeravtryck). Det
vanligaste sättet för att identifiera användarna är lösenord (Beekman, m.fl., 1997), det
vill säga något som användaren vet. De intervjuade företagen använder sig också av
lösenord, men för att ytterligare höja säkerheten i samband med att Internet används
som kommunikationskanal för ASP-lösningen så behöver användaren hos de
intervjuade företagen exempelvis ett speciellt ID-kort eller en dosa. I den checklista
som gjorts av Gartner Group (se sektion 2.6.7) krävs autentisering i två steg vid
kontroll av routrar och brandväggar. Detta gäller alltså för administratörerna, vad som
gäller för användaridentifiering framkommer inte i checklistan.

Kryptering
Kryptering, som beskrivs i sektion 2.6.2, används för att dölja information för
obehöriga. För att kryptera information används en krypteringsalgoritm samt en
krypteringsnyckel. Kryptering kan användas på flera olika sätt. Dels kan det användas
för att få ökad integritet och konfidentialitet och dels för att identifiera användare, om
krav på oavvislighet ställs.
Kryptering används av samtliga företag som intervjuats, men det tycks variera mellan
olika företag hur mycket av informationen som krypteras. Vissa av de intervjuade
företagen krypterar all trafik medan andra endast krypterar trafik som passerar via
Internet. Det förekommer också att ASP-företag krypterar filer som kunder lagrar på
ASP-företagets servrar. Den vanligaste nyckelstorleken, det vill säga antalet möjliga
nycklar anses vara 128 bitar (cirka 3.4 * 1038 olika nycklar), vilket också flera av de
intervjuade företagen hade.
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VPN
VPN (se sektion 2.6.3) innebär att information som skall förflyttas från till exempel
ASP-företaget till ASP-kunden krypteras och/eller kapslas in. På detta sätt kan privat
kommunikation över publika nätverk ske på ett säkrare sätt. Hur säker
kommunikationen blir beror på krypteringen, eftersom det är krypteringen som
skyddar innehållet. Det tycks vara möjligt att med hjälp av VPN uppnå hög integritet,
konfidentialitet och tillgänglighet. Dessutom finns möjligheten till autentisering. De
intervjuade företag som använde sig av Internet som kommunikationskanal använde
sig också av VPN.

Brandvägg
En brandvägg (se sektion 2.6.4) kan ses som ett filter som stoppar viss obehörig trafik
från till exempel Internet att komma in i det lokala nätverket. En brandvägg bör enligt
Färm (1989) bland annat vara designad så att allt som inte uttryckligen är tillåtet är
förbjudet och dessutom bör leverantören ha redogjort för brandväggens funktioner.
Vidare bör brandväggen tillhandahålla stöd för flera olika identifieringsmöjligheter
samt stöd för loggning och larm. Samtliga av de intervjuade företagen som svarade på
frågan om brandväggar, ansåg att det stämde in med deras erfarenheter utom ett
företag som inte tyckte att leverantören redogjort för brandväggens funktioner.
Brandväggar används av samtliga intervjuade företag, dock används inte alltid
brandväggen för ASP-kommunikationen om den inte sker via Internet.

Server Farms
Som beskrivs i sektion 2.6.5 består en server farm av flera servrar placerade på ett
ställe. Genom att använda flera server farms utspridda geografiskt kan
tillgängligheten öka ytterligare. Server farm används utav flera av de intervjuade
företagen för bland annat säkerhetskopiering.

Antivirusprogram
Under intervjuerna var det ett företag som tog upp att det är viktigt att
antivirusprogram används och uppdateras kontinuerligt. Detta för att garantera att
inga datavirus skadar datasystemet.

Kontrakt och standards
SLA
SLA, som beskrivs i sektion 2.6.6 är ett kontrakt/avtal mellan ASP-företaget och
ASP-kunden vilket ska identifiera de säkerhetstjänster och krav, till exempel på
tillgänglighet som ASP-företaget skall uppfylla. Flera olika SLA kan enligt ASPIC
(2000a) krävas för att bli heltäckande. Ett SLA som berör kommunikationen mellan
ASP-företaget och kunden, ett andra SLA om hårdvaran, ett tredje SLA som berör
ansvarsfördelning och eventuella påföljder vid avtalsbrott samt ett fjärde SLA
angående support och uppdateringar av programvaror.

Flertalet av de intervjuade företagen hade någon form av SLA. Det framkom dock att
det kan vara svårt att sätta siffror (så som 99,9 %) på till exempel tillgängligheten.
Detta då det kan vara svårt att mäta tillgängligheten eftersom det kan vara flera
faktorer som påverkar. Ett företag menade att det handlar mer om förtroendet för
ASP-företaget än antalet nior i tillgänglighet. Det bör dock vara möjligt för kunden att
få reda på ungefär hur hög tillgängligheten varit under en viss tidsperiod för till
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exempel en viss programvara. Detta kan antingen tänkas ske genom att fråga ASP-
företaget eller något av de företagen som redan är kund hos ASP-företaget.

Ett sätt att minimera riskerna om ASP-företaget går i konkurs är enligt Thomas
Olofsson (se sektion 2.5.3) att ett avtal skrivs mellan ASP-företaget och ASP-kunden.
I detta avtal kan till exempel ett eventuellt moderbolag till ASP-företaget eller en
programvaruleverantör gå in och garantera driften under en viss tid efter en konkurs
genom att de åtar sig de kostnader som detta innebär.

Säkerhetspolicy och standarder
Standardiseringen i Sverige (1999) som skrivit Svensk Standard (SS 62 77 99) tar upp
ett antal punkter som de anser behöver finnas i ett utläggningsavtal (se sektion 2.6.6).
Flera av de intervjuade företagen anger att de helt eller delvis använder sig av Svensk
Standard. Ett företag nämner ytterligare några olika standarder som de anser kan vara
aktuella vid certifiering nämligen International Organization for Standardization
(ISO), Information Technology Infrastructure Library (ITIL) i USA och Microsofts
certifikat för ASP. Svensk Standard (SS 62 77 99) har under detta arbetets gång
övergått till att bli tre olika standards nämligen:

1. SS-EN ISO 9000
Ledningssytem för kvalitet – Principer och terminologi

2. SS-EN ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet – Krav

3. SS-EN ISO 9004
Ledningssystem för kvalitet – Vägledning till verksamhetsförbättring

En säkerhetspolicy kan anses vara grunden för ett säkert datasystem och det visade sig
i intervjuerna att samtliga företag hade en nedskriven säkerhetspolicy. Som
utgångspunkt för säkerhetspolicyn kan till exempel de ovan nämnda standarderna
användas.
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7 Slutsatser
I sektion 7.1 beskrivs de kontrollpunkter som detta arbete resulterat i. Efter detta i
följer i sektion 7.2 en diskussion om begreppen ASP, säkerhet och de kontrollpunkter
som beskrivs i sektion 7.1. Sektion 7.3 tar upp vad denna rapport bidrar med och
avslutningsvis i sektion 7.4 ges förslag på framtida arbete.

7.1 Resultat
Resultatet av detta arbete presenteras nedan i form av tio kontrollpunkter, vilka också
kan ses som en sammanfattning av de viktigaste säkerhetsaspekterna som en blivande
ASP-kund bör beakta. I en jämförelse med checklistan som Gartner Group har gjort
(se sektion 2.6.7) visar det sig att några punkter har blivit ganska lika. Nämligen att
båda tar upp bakgrundskontroll av personal, autentisering av användare, redundans på
servrarna och säkerhetspolicys. Dessa kontrollpunkter är gjorda så att ASP-företaget
bör besvara följande frågor med ett ja.

o Har ASP-företaget klargjort vad de menar med begreppet säkerhet?

o Kontrollera ASP-företagets ekonomi. Kommer företaget finnas kvar under en
överskådlig framtid?

o Om behov uppstår, är det möjligt att snabbt och problemfritt byta ASP-
leverantör?

o Kontrolleras nyanställd personal samt konsulter hos ASP-företaget
tillfredsställande?

o Kan Internetleverantören/ASP-företaget tillgodose kraven på tillgänglighet?

o Skriver ASP-företaget detaljerade kontrakt med sina kunder?

o Finns det någon nedskriven säkerhetspolicy samt revideras ASP-företaget
enligt någon standard?

o Krävs det något mera än lösenord för inloggning via Internet?

o Används VPN för att garantera säkerheten vid kommunikation via Internet?

o Används server farms eller liknande för replikering?

7.2 Diskussion
I denna sektion kommer först i sektion 7.2.1 en diskussion kring begreppen ASP och
säkerhet och därefter, i sektion 7.2.2, diskuteras resultatet.

7.2.1 Diskussion kring begreppen ASP och säkerhet
Begreppet ASP är som tidigare beskrivits i denna rapport ett relativt nytt begrepp och
en ny definition av ASP har kommit under arbetets gång. Det är ASPIC och
Information Technology Association of America (ITAA) som den 22 Maj, 2001 enats
om följande definition: ”An Application Service Provider, or ASP, is any company
that delivers and manages applications and computer service to subscribers/clients
remotely via the Internet or a private network” (ASPIC och ITAA, 2001). Denna
definition tycks dock inte direkt skilja sig från den som finns i sektion 2.3 men det är
nu två organisationer som står bakom.

Vad som framkommit under arbetets gång och uppfattats som utmärkande för en
ASP-lösning är att en extern tredje part kommer in och tillhandahåller programvaror
mot hyra och att dessa distribueras via Internet. Det finns dock flera olika varianter



7 Slutsatser

34

där detta inte uppfylls men som ändå kan anses vara inom ramen för ASP-definitionen
ovan. Till exempel kan en koncern ha en IT-avdelning som fungerar som ett ASP-
företag till samtliga bolag inom koncernen (ingen extern tredje part). ASP-kunden
behöver inte hyra själva programvaran utan kan äga denna (ingen hyra av
programvara). Slutligen behöver inte distributionen ske via Internet (fast lina).
Betydelsen av enskilda kontrollpunkter som finns i sektion 7.1 kan beroende på hur
ASP-lösning ser ut ha olika relevans. Exempelvis om fast lina används istället för
Internet kan behovet av VPN vara betydligt mindre.

Säkerhet är inte något nytt begrepp, men skilda uppfattningar tycks ändå finnas hos
företagen om vad som ingår i denna term. Att tillgänglighet inte direkt kopplas in i
begreppet säkerhet (se sektion 6.1.1) utan behandlas separat kan eventuellt bero på att
ASP-lösningen är kommunikationsintensiv och att tillgängligheten därför måste
betonas. Avbrott i kommunikationen mellan ASP-företaget och ASP-kunden leder
direkt till att användarna hos ASP-kunden inte kan använda sina datorer.

7.2.2 Diskussion kring resultatet
Eftersom rapporten avser att utreda de säkerhetsaspekter som en kund till en ASP-
lösning bör beakta tas i resultatet först och främst upp de säkerhetsaspekter som
skiljer en ASP-lösning från traditionell lösning med köp av programvaror. Detta
innebär att till exempel brandväggar och antivirusprogram inte tas upp eftersom dessa
tycks ses som självklara i alla nätverk som har en koppling till Internet

Risken för att ASP-företaget skall gå i konkurs har tagits upp både i intervjuerna och i
litteraturen. För att minimera detta hot bör en ASP-kund kontrollera ASP-företagets
ekonomi samt också undersöka hur snabbt det går att byta ASP-leverantör ifall ASP-
företaget skulle gå i konkurs eller ett eventuellt byte skulle vara aktuellt av någon
annan orsak.

Det har tidigare beskrivits att personalen är det vanligast förekommande hotet. Ett
företag nämnde under intervjun att det ur säkerhetssynpunkt är viktigt att kontrollera
blivande personal vid anställningen. Denna kontroll kan också gälla konsulter som
företaget använder sig av och som har tillgång till datasystemet. Den checklista som
gjorts av Gartner Group (se sektion 2.6.7) har också med en fråga som tar upp
bakgrundkontroll av personal.

Ytterligare ett hot som dock inte har framkommit under intervjuerna i detta arbete
men som tidigare tagits upp i sektion 2.3.2 är risken för kommunikationsavbrott.
Eftersom en ASP-lösning kräver en on-line-förbindelse är tillgängligheten beroende
av att kommunikationsförbindelsen fungerar. Tillgängligheten påverkas alltså inte
bara av ASP-företaget utan också utav vilken tillgänglighet som
Internetleverantören/teleoperatören kan tillhandahålla.

Det avtal som skrivs mellan ASP-företaget och ASP-kunden bör vara detaljerat.
Svensk Standard tar upp vad som bör behandlas i ett utläggningsavtal samt
tredjepartsavtal (se sektion 2.6.6). Bland annat tas följande upp: rättsliga krav,
ansvarsfördelning, revisionsrättigheter, den allmänna säkerhetspolicyn, skyddandet av
information och åtkomstregler. Vad som inte tas upp av Svensk Standard men som
framkommer av detta arbete är att driften av servrar och programvaror om ASP-
företaget går i konkurs också bör vara reglerat i det avtal som skrivs mellan ASP-
företaget och ASP-kunden.
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Att ASP-företaget har en nedskriven säkerhetspolicy samt revideras efter någon
standard tycks vara självklart. Detta tas upp av Svensk Standard, de intervjuade
företagen (se sektion 6.3) och av Gartner Group.

Genom att ASP-leverantören till exempel använder sig av server farms som finns
utspridda geografiskt kan tillgängligheten öka. Replikering nämns av Gartner Group i
checklistan som viktig för säkerhetskritiska element.

För att lösa säkerheten för den kommunikation som sker via Internet används VPN av
de intervjuade företagen. Detta innebär att trafiken är krypterad och inkapslad för att
hindra obehöriga att komma åt den information som skickas. VPN är en relativt ny
teknik men tycks vinna mark. Flera av de intervjuade företagen använde denna teknik
för att skydda informationen vid överföring via Internet.

Vid inloggning från Internet har de intervjuade företagen krav på att identifieringen av
användarna förutom lösenord eller PIN-kod skall ske med hjälp av till exempel ett ID-
kort eller en speciell dosa. Detta gäller både användare och systemadministratörer.
Gartner Group rekommenderar också identifiering i två steg men begränsar detta till
systemadministratörerna.

De punkter som tagits upp av Gartner Group (se sektion 2.6.7) men som inte är med i
denna punktlista är de som behandlar kryptering, säkerheten i skript och kod samt
säkerhetspersonalens erfarenhet. Hur hårt kryptering skall göras tas inte direkt upp i
kontrollpunkterna eftersom hårdare kryptering hela tiden krävs i takt med att
processorerna blir snabbare, och dessutom kan avvägningar mellan till exempel
konfidentialitet och tillgänglighet behöva göras. Säkerheten i skript och kod är
tekniskt inriktade och har inte tagits upp på grund av detta. Att säkerhetspersonalen
skall ha mera än tre års erfarenhet i genomsnitt och att 75% av säkerhetspersonalen
har någon säkerhetscertifiering har inte kunnat bekräftas under denna undersökning.
Hur Gartner Group kommit fram till dessa siffror framkommer inte i checklistan. Som
tidigare framkommit i detta arbete är ASP en relativt ny företeelse och det är troligt
att om personalen har tidigare erfarenhet av säkerheten i nätverk samt
säkerhetscertifiering så kan detta leda till ett säkrare system. Några siffror kan dock
inte sättas med utgångspunkt från detta arbete.

7.3 Bidrag
Arbetet som gjorts består av en teoretisk sammanställning av säkerhetsaspekter hos ett
ASP-företag som kan påverka säkerheten. Dessa har sedan validerats genom att
genomföra att antal intervjuer med företag som tillhandahåller programvaror idag. Tio
kontrollpunkter har också skapats med de som kan anses som de viktigaste frågorna
som en blivande ASP-kund bör ställa till ASP-företaget, när det gäller säkerheten i en
ASP-lösning.

7.4 Förslag till framtida arbete
Det har framkommit under intervjuerna att det finns en del frågor kring säkerheten när
det gäller de servrar som lagrar filer från flera olika företag. Ett förslag till fortsatt
arbete är att undersöka hur filer med olika behörighet säkert kan lagras på en server
med hjälp av en databas.
Ett annat förslag till arbete är att intervjua ASP-kunder för att se om detta arbetes
resultat stämmer överens med ASP-kundernas uppfattning.
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Ytterligare förslag på arbete är en fördjupning i de frågor som tas upp i de
kontrollpunkter som detta arbete resulterat i, till exempel hur kontroll av ekonomin i
ett ASP-företag går till eller hur personal som nyanställs skall kontrolleras.
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Avslutningsord

Många personer har på olika sätt hjälpt till med detta arbete. Här nämner jag några:
Sanny Gustavsson (handledare), Mikael Berndtsson (examinator), Fredrik Augustsson
(opponent), Peter Claesson (opponent), Thomas Olofsson (advokat) och de personer
som ställt upp för intervjuer.

Till samtliga framför jag ett hjärtligt tack!

Lidköping juni 2001

Peter Ingemarsson
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Frågor till företag angående säkerheten kring
Application Service Provider (ASP).

Inledning
Syftet med detta examensarbete är att ge en allmän beskrivning av de viktigaste
säkerhetsaspekter som en ASP-kund bör känna till. En litteraturstudie har gjorts
och för att validera de säkerhetsaspekter som funnits görs ett antal intervjuer.
Eftersom eventuellt några av frågorna nedan av säkerhetsskäl kan vara svåra att svara
på så går det givetvis att hoppa över dessa. Svaren kan naturligtvis också bygga på
tidigare erfarenheter och behöver alltså inte baseras på ert nuvarande arbete eller
arbetsplats. Frågorna kan besvaras som om de ställdes av en kund.
(Svaren behandlas konfidentiellt!)
MÅL
Med säkerhet menas i detta examensarbete:
Integritet, informationen är äkta/genuin, innebär till exempel att ett dokument kan
ändras endast av behörig användare.
Tillgänglighet, systemet är tillgängligt för behöriga vid en given tidpunkt.
Konfidentialitet, informationen är inte tillgänglig för obehöriga.

Frågor
1. Har ni några kommentarer till de olika målen ovan?
2. Hur sätts kostnaden för säkerheten i relation till målen ovan? (Kostnaden för

säkerhet i relation till kostnader för eventuella brister i säkerheten)
3. Övrigt?

HOT (attacker)
4. Vem/vilka ser ni som hot mot en ASP-lösning? (rangordna)
5. Har ni varit med om att ett datasystem utsatts för någon attack?
6. Exempel på hur eventuella attacker kan gå till? (allmänt)
7. Var i datasystemet ser ni risken för attacker som störst?(allmänt)
8. Övrigt?

KONTROLL (styrmedel)
Autentisering
9. Hur identifieras användarna?

Kryptering
10. Används kryptering och i så fall vilka av målen ovan uppfylls med hjälp av

kryptering?
11. Används kryptering vid all kommunikation?
12. Används symmetrisk och/eller asymmetrisk kryptering?
13. Hur hårt krypteras data? (Storleken på nycklarna)

Virtual Private Network (VPN)
14. Används VPN och i så fall vilka av målen uppfylls med hjälp av VPN?
15. Är informationen i VPN både krypterad och inkapslad?
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Brandvägg
16. Används brandväggar och i så fall vilka av målen uppfylls med hjälp av

brandväggarna?
17. Är brandväggen designad så att allt som inte uttryckligen är tillåtet är förbjudet?
18. Har leverantören redogjort för brandväggens funktioner?
19. Kan brandväggen tillhandahålla fler olika identifieringsmöjligheter?
20. Har brandväggen stöd för både larm och loggning?

Server Farms
21. Används Server Farms? (Flera servrar för säkerhetskopiering)

Service Level Agreements (SLA)
22. Finns något/några SLA eller några andra liknande kontrakt mellan ASP-företaget

och kunden?

Säkerhetspolicy
23. Finns det någon nedskriven säkerhetspolicy för företaget?
24. Används Svensk Standard (SS 62 77 99) ”Ledningssystem för

informationssäkerhet” inom företaget?

25. Övrigt?

ÖVRIGT
26. Övriga aspekter som inte berörts ovan?
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I denna bilaga presenteras respektive företags svar.

Integritet, informationen är äkta/genuin, innebär till exempel att ett dokument kan
ändras endast av behörig användare.
Tillgänglighet, systemet är tillgängligt för behöriga vid en given tidpunkt.
Konfidentialitet, informationen är inte tillgänglig för obehöriga.

1. Har ni några kommentarer till de olika målen ovan?
A. Det stämmer.
B. Saknar en målformulering. Det som beskrivs under Mål är mera ett förtydligande

av syftet, vilket i sig är bra! Tillgänglighet betyder i sig inte att systemet endast är
tillgängligt för behöriga. Ett säkert system kan ha dålig tillgängligt.

C. Håller med.
D. Vi använder oss av begreppen tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet
2. Hur sätts kostnaden för säkerheten i relation till målen ovan? (Kostnaden för

säkerhet i relation till kostnader för eventuella brister i säkerheten)
A. Det gäller att försöka se långsiktigt, det vill säga att det får kosta, för det har man

igen på sikt. Det är svårt att se nyttan direkt men det kan bli stora kostnader när det
händer något.

B. Avvägning mellan säkerhet, tillgänglighet och funktion görs ständigt. Det är enkelt
att bygga ett mycket säkert system med låg funktion och tillgänglighet. Vilken
säkerhetsnivå som läggs är funktion mellan säkerhet, tillgänglighet och
funktionalitet.

C. Detta har egentligen inte någon prioritet, det är annat som styr.
D. Några sådana kostnader har inte beräknats.
3. Övrigt?
A. -
B. -
C. -
D. -
4. Vem/vilka ser ni som hot mot en ASP-lösning? (rangordna)
A. 1. Användare som slutat i företaget.

2. ASP-företagets administratörer samt de egna administratörerna som har tillgång
till data.
ASP-företaget går i konkurs.
Virusattacker från hackers (dock ej specifikt riktade mot det enskilda företaget)

B. 1. Den som aktivt vill förstöra för eget eller annat företag genom att ändra / radera /
kompromettera dess information.
2. Hackers med syfte att förstöra.

C. 1. ASP-företagen som inte är ASP-företag, det vill säga företag som börjar
tillhandahålla tjänster utan att egentligen veta vad det innebär att vara ASP-företag
ur flera aspekter bland annat säkerhet.
ASP-företag som köps och säljs, eventuellt inte överlever.
Personal.

D. -
5. Har ni varit med om att ett datasystem utsatts för någon attack?
A. Försök har skett mot brandväggen men inga har tagit sig igenom, troligtvis har det

ej rört sig om några allvarliga attacker.
B. Ja, men inga lyckade.
C. Ja, virus och hackers.
D. Nej.
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6. Exempel på hur eventuella attacker kan gå till? (allmänt)
A. På något sätt ta sig igenom brandväggen.
B. Inkoppling av radio-LAN på ett aktivt LAN.

Av personal på egna företaget.
Via RAS modem.
Via Internet.

C. Virus via e-post.
Via modem.

D. -
7. Var i datasystemet ser ni risken för attacker som störst?(allmänt)
A. Brandväggen eller användarna.
B. Av egen personal.
C. -
D. Unixsystem och Microsoftprodukter.
8. Övrigt?
A. -
B. -
C. -
D. -
Autentisering
9. Hur identifieras användarna?
A. Från eget WAN: Inloggning med lösenord som byts efter ett rullande schema.

Från Internet: Kortcertifikat.
B. Från eget WAN: Användarnamn och lösenord

Från Internet: Användarnamn, lösenord, dosa med pinkod och engångslösenord
C. Inloggning med lösenord som byts efter ett rullande schema. (ej Internet)
D. NDS. (Netware Directory Service)
Kryptering
10. Används kryptering och i så fall vilka av målen ovan uppfylls med hjälp av

kryptering?
A. All extern trafik krypteras.
B. Ja, integritet och konfidentialitet.
C. All trafik krypteras, filer på kunds begäran, integritet och konfidentialitet.
D. ICA protokoll (Independent Computing Architecture)
11. Används kryptering vid all kommunikation?
A. Nej.
B. Ja.
C. Ja.
D. Ja.
12. Används symmetrisk och/eller asymmetrisk kryptering?
A. -
B. 3-DES. (Data Encryption Standard)
C. -
D. -
13. Hur hårt krypteras data? (Storleken på nycklarna)
A. 128 bitar.
B. 128bitar, 3-DES.
C. (128?).
D. -
Virtual Private Network (VPN)
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14. Används VPN och i så fall vilka av målen uppfylls med hjälp av VPN?
A. Ja, samtliga.
B. I vissa fall, integritet, tillgänglighet och konfidentialitet.
C. Ja, alla.
D. Nej.

15. Är informationen i VPN både krypterad och inkapslad?
A. Ja.
B. Ja.
C. Ja.
D.-
Brandvägg
16. Används brandväggar och i så fall vilka av målen uppfylls med hjälp av

brandväggarna?
A. Ja.
B. Ja, integritet, tillgänglighet, och konfidentialitet.
C. Ja.
D. Ej för ASP-lösningen.
17. Är brandväggen designad så att allt som inte uttryckligen är tillåtet är

förbjudet?
A. Ja.
B. Ja.
C. Ja
D. -
18. Har leverantören redogjort för brandväggens funktioner?
A.-
B. Nej.
C. Ja, dels genom kurser hos leverantören samt att leverantören kommer ut till

företaget.
D. -
19. Kan brandväggen tillhandahålla fler olika identifieringsmöjligheter?
A.-
B. Ja.
C.-
D.-
20. Har brandväggen stöd för både larm och loggning?
A.-
B. Ja.
C. Ja.
D.-
Server Farms
21. Används Server Farms? (Flera servrar för säkerhetskopiering)
A. Ja.
B. Ja.
C. Ja, det finns på flera olika ställen.
D. Nej.
Service Level Agreements (SLA)
22. Finns något/några SLA eller några andra liknande kontrakt mellan ASP-

företaget och kunden?
A. Ett detaljerat kontrakt är viktigt. Dock är siffror inte det viktigaste det handlar mera

om förtroende.
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B. Ja.
C. Ja, men det är svårt att mäta tillgängligheten. För kunderna visas hur hög

tillgängligheten varit till exempel för en viss applikation eller hur mycket av
diskarna som utnyttjas.

D. Nej.
Säkerhetspolicy
23. Finns det någon nedskriven säkerhetspolicy för företaget?
A. Ja, till exempel användarpolicy för Internetanvändning samt e-posthantering och

lösenordshantering.
B. Ja.
C. Ja, Brittisk Standard (BS) 7799 och företaget revideras efter denna idag. Ny

standard för certifiering är på gång International Organization for Standardization
(ISO), Information Technology Infrastructure Library (ITIL) i USA eller
Microsofts certifikat för ASP.

D. Ja.
24. Används Svensk Standard (SS 62 77 99) ”Ledningssystem för

informationssäkerhet” inom företaget?
A. Nej.
B. Ja, till viss del.
C. Ja, eftersom denna bygger på BS 7799.
D. Nej.
Övrigt
25. Övrigt?
A. Med tanke på det hotet som finns angående konkurs är det viktigt att ASP-kunden

kontrollerar ASP-företagets ekonomi samt möjligheterna att snabbt byta leverantör
om så skulle behövas.
Antivirusprogram som är väl uppdaterade minst en gång i veckan.

B. Det som saknas är hur problematiken kring det faktum att en server används till
flera olika företag. Hur databaserna är uppbyggda samt hur rättigheterna styrs.
C. Säkerhetskontroll av konsulter och personal som anställs.
D. -
Övrigt
26. Övrigt?
A. Det finns nästan alltid externa parter inblandade i datasystemen även om driften

sköts av det egna företaget
B. -
C. -
D. -


