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Abstract 
Today, all municipalities in Sweden are available for its citizens online, an Internet with 

constantly new areas of usage. As usage has increased, the interest for municipalities to be 

available increase as well, in social media, on websites, email, and much more. 

When municipalities have services that are available on the internet the risks increases. In 

Sweden there is an agency called Myndigheten för samhällskydd och beredskap or Agency 

for Civil Contingencies and preparedness. This authority released a report which showed that 

170 out of 241 participating municipalities did not follow a plan for how to handle 

information security (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015). Since network 

services such as websites should be encrypted in 2016 according to employees at companies 

like Google (Bahajji & Illyes, 2014) services like HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 

Secure) is network solutions which should be implemented by all municipalities for their 

network service safety. 

Protecting your information in today's society is of utter importance and when a municipality 

is available online the need for accurate, confidential and traceable information is key, 

regardless the media used. This study aims to investigate how well the municipalities of three 

Nordic countries handle SSL (Secure Socket Layer) security. Norway and Finland have very 

similar administrative structure to Sweden with counties and municipalities. The countries 

also have a population in cities and regions that resemble Swedish counterparts. This means 

that these three countries are ideal for a comparative study. The Nordic municipalities in 

Sweden, Finland and Norway services will be analysed and compared and results will tell 

how well the Nordic countries manage their SSL security. A more in depth analysis of the 

Swedish municipalities with a statistical study is also conducted to see if there are any 

connection between the municipalities network services development in relation to the size of 

region and other population factors. The study could highlight problems regarding the SSL 

security or show how well the municipalities manage SSL and the safety of information. 

This report aims to account for the level of implementation of cryptographic protocol for the 

municipalities network services and to present the results in three steps. In the first step a 

survey was conducted containing the necessary information. The second step were an analysis 

of the results and finally brief recommendations of how the security level if necessary could 

be increased.  

The results of the conducted study showed a low proportion of municipalities with SSL 

implementation among the Swedish municipalities and the result was far behind the 

municipalities in both Norway and Finland. As for the level of municipalities with good SSL 

implementations Norway was way ahead it’s Nordic neighbours. Even though the Swedish 

municipalities managed to have a large proportion of SSL protected municipalities against 

several vulnerabilities amongst the SSL protected the municipalities the overall outcome was 

bad. Both the Finnish and Swedish municipalities were far behind their Nordic neighbour.  



   

   

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Då internetanvändningen i Sverige ökar konstant, ökar också antalet internettjänster. Många 

människor är dessutom ständigt uppkopplade via mobiltelefoner, datorer eller annan teknik. 

Vi spenderar allt större del av våra liv på internet där bankbetalningar, nyhetshämtning och 

socialt nätverkande sker. Kommuner är myndigheter som idag är en del av denna ständigt 

uppkopplade miljö. Det finns förväntningar på kommuner att tillgång till information och 

andra tjänster alltid är tillgängligt. SSL är ett protokoll som ser till att kontakt mellan en 

användare och exempelvis en hemsida sker utan att någon kan avlyssna trafik samt en garanti 

att rätt tjänst nåtts fram vid försök att nå denna. Tyvärr räcker det inte för en kommun att bara 

applicera detta protokoll på sina tjänster utan ibland måste denna tjänst uppdateras eller 

uppgraderas då nya versioner släpps eller nya hot upptäcks.  

Denna studie analyserar nivån på de svenska kommunernas SSL säkerhet. Då 

implementationen av SSL varierar så svarar studien på om det går att se ett samband mellan 

SSL-implementering och populationsfaktorer samt jämför de svenska kommunerna med två 

andra nordiska länder som valts utefter administrativ uppbyggnad. Studiens resultat visar att 

Svenska kommuners säkerhetsnivå är lägre än önskvärt och att arbetet med SSL är långt 

bakom de norska.
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1 Introduktion 

Internetanvändningen i Sverige ökar konstant då antalet internettjänster ständigt ökar och 

många människor är ständigt uppkopplade via mobiltelefoner, datorer eller annan teknik. Vi 

spenderar allt större del av våra liv på internet där bankbetalningar, nyhetshämtning och 

socialt nätverkande sker över denna teknik (Findahl & Davidsson, u,å). 

Denna studie har för avsikt att undersöka i vilken utsträckning SSL (Secure Socket Layer) 

används bland svenska kommuner samt säkerhetsnivån för eventuella SSL-lösningar. I 

studien kommer en analys av situationen göras för att se om det skiljer sig i olika geografiska 

regioner samt vilken nivå SSL användningen är i de svenska kommunerna. För att bredda 

studien och sätta de svenska kommunernas resultat i relation till andra kommer även en 

jämförelsestudie med två andra nationer att göras. Norge och Finland är två nordiska länder 

som har en liknande administrativ struktur som Sverige samt har i likhet med Sverige även 

landsting och kommuner vilket gör länderna relevanta för denna jämförelsestudie. Dessa 

regioner har liknande förutsättningar, krav och sätt de skulle kunna utnyttja det faktum att 

deras medborgare ständigt är uppkopplade. Internet används i dessa regioner för att kunna 

sprida information till sina medborgare samt på andra sätt kunna förmedla tjänster (Sveriges 

kommuner och landsting, 2014). 

Den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat en rapport 

över hur informationssäkerhetsarbetet ser ut i Sverige. Denna rapport visar att 170 av de 241 

kommuner som varit med i studien inte arbetar systematiskt med informationssäkerhet. I 

rapporten från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015) skrivs följande:  

”Enkätundersökningens resultat visar på stora skillnader avseende hur kommuner fördelar 

ansvar, uppgifter och roller på informationssäkerhetsområdet rörande rapportering, 

klassning och riskanalys.” 

Det behövs informationssäkerhet i dagens samhälle då det är av intresse att information som 

förmedlas är tillgänglig, riktig, konfidentiell och spårbar oavsett regionens storlek. Dessa är 

fyra aspekter som MSB rekommenderar för en organisation (MSB, 2015). God användning av 

SSL är viktiga delar för att två av MSB:s aspekter skall kunna uppfyllas: 

• Riktighet: Att information skyddas mot oönskad och obehörig förändring eller 

förstörelse. 

• Konfidentialitet: Att information inte i strid med lagkrav eller lokala 

överenskommelser/riktlinjer tillgängliggörs eller delges obehörig. 

Denna rapport har för avsikt att redogöra på vilken nivå det kryptografiska protokollet SSL i 

Sverige används samt jämföra det med två andra nordiska länders kommuner. 

Målet är att tydligt och informativt kunna redogöra informationen utifrån en väldefinierad 

skala med statistiskt underlag. Mätningar kommer att ske i både stora och små regioner vilket 

gör att förutsättningar kan variera.  

Efter att en egen förstudie har genomförts i gamla Skaraborgs län visar resultatet att 

användningen varierar stort. Många kommuner saknar helt kryptering på sina tjänster, några  



2 

 

är dåligt uppdaterade eller har felaktiga konfigurationer medans andra har väldigt hög 

säkerhetsnivå. Denna studie har som mål att kunna bidra till det aktiva arbetet för ett säkrare 

Internet genom ökad medvetenhet rörande SSL. Studien syfte är att via en automatiserad 

enkätstudie genomföra en kartläggning över de svenska kommunerna och i vilken mån de 

använder SSL. 
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2 Bakgrund 
Arbete med informationssäkerhet bör alltid vara pågående så denna studie är ett intressant 

första steg för en kartläggning av kommuners informationssäkerhetsarbete inom 

kommunikationsprotokollet SSL. Då MSB (2015) visar på att stora brister förekommer i 

informationssäkerhetsarbetet inom svenska kommuner kan en jämförelse med andra länder 

öka kunskapen om andras situation och förhoppningsvis ta lärdom av dessa.  

2.1 Kulturella skillnader 

Sverige har många gemensamma aspekter med Norge och Finland där det finns liknande 

struktur för hur deras administrativa uppbyggnad där regioner delas in i län och kommuner 

precis som i Sverige. Länderna delar flera regionala samarbeten för bland annat värderingar, 

utveckling och konkurrenskraft (Nordiska ministerrådet, 2015). 

Forskning visar dock på kulturella skillnader mellan Svenska och Norska företag i en 

sociokulturell aspekt vilket tenderar att mål nås genom olika arbetssätt (Norvald, 2011). 

Tidigare undersökningar visar att det kan vara svårt för företag med olika kulturella 

förutsättningar att kommunicera och fatta gemensamma beslut. Tidigare studier i området 

visar på att ett snabbare beslutsfattande i Norge där svenska anställda istället tar mer tid på sig 

och förankrar beslut högre upp i den hierarkiska ordningen. I Sverige gjordes en undersökning 

där företag tillfrågades om vad de ansåg som handelshinder med Norge. Av de tillfrågade 

upplevde 41 % att Norska regelverk och standarder var ett hinder. En studie där Norska 

företag tillfrågades var motsvarande siffra 22 % (Norvald, 2011). 

Finland och Sverige är båda medlemsstater i Europeiska Unionen och Norge är i sin tur 

medlem i NATO. NATO använder sig av NATO PKI (Public Key Infrastructure) där NATO 

erbjuder säker kommunikation inom samarbetet samt mellan NATO till externa nationer 

(NATO, u,å.). Europeiska Unionen lanserade 2013 en plan för ökad användning av SSL inom 

Europeiska Unionen som en del i projektet Seventh EU Framework Program for Research and 

Technological Development (SSL-erate, 2014). 

2.2 SSL 

SSL-protokollet bytte 1999 namn till TLS (Transport Layer Security) men den benämning 

som används för båda protokollen är SSL trots att SSL ersattes (Thomas, 2000). Då SSL 

vanligtvis är det namn som används kommer SSL vara förkortningen som används i studien 

såvida det inte explicit rör sig om en specifik TLS version. SSL är ett 

kommunikationsprotokoll som används för att kryptera meddelanden mellan autentiserade 

parter och används för att undvika avlyssning av datatrafik (Thomas, 2000). 

1993 släppte National Center for Supercomputing Applications (NCSA) en webbläsare. 

Webbläsaren fick namnet Mosaic 1.0. och skulle sedan bli den första populära webbläsaren. 

Ungefär åtta månader senare hade Netscape Communications färdigställt den första versionen 

av SSL, SSL 1.0. Versionen släpptes aldrig för allmänheten utan var endast tillgängligt internt 

för Netscape själva då SSL 1.0 innehöll ett antal stora brister (Thomas, 2000). SSL 1.0 

saknade sekvensnummer och var därför sårbar mot omspelnings-attacker. På grund av 
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protokollets uppbyggnad kunde även meddelanden modifieras i klartext (Thomas, 2000). 

1994 blev året SSL introducerades för allmänheten. Netscape Navigator släpptes och 

inkluderade SSL 2.0. SSL 2.0 hade förbättringar där tidigare problem i version 1.0 var 

åtgärdade och MD5 (Message-digest algorithm 5) blev den kryptografiska hashfunktionen 

som började användas (Thomas, 2000). Året därpå släppte Microsoft sin webbläsare Internet 

Explorer. Internet Explorer använde sig av ett protokoll vid namn Private Communication 

Technology (PCT). PCT var kompatibelt med SSL 2.0 men gjorde små förbättringar som 

senare under året skulle komma att implementeras i SSL 3.0 (Thomas, 2000). SSL 3.0 var ett 

stort steg framåt vilket innebar en hel omstrukturering av protokollet. I tidigare SSL versioner 

var ett certifikat direkt tvunget att vara certifierat av en Root CA (Root Certificate Authority), 

nu kunde certifiering istället skapas via certifikatkedjor. SSL 3.0 använder sig även av olika 

nycklar vid autentisering och kryptering där SSL 2.0 tidigare använt sig av samma nyckel. 

Detta ökade säkerheten, även om daterade krypteringsalgoritmer användes blev nycklarna 

svårare att bräcka. I och med SSL 3.0 kompletteras MD5 även med SHA-1 (Secure Hash 

Algorithm 1) vilka var bra krypteringsalgoritmer vid lanseringen av denna protokollversion 

(Oppliger, 2009). 

Efter lanseringen av SSL 3.0 lanserade Microsoft protokollet STLP (Secure Transport Layer 

Protocol) som svar på detta. STLP gjorde ett antal förbättringar på SSL 3.0 och för att få fram 

en gemensam standard startades arbetsgruppen Internet Engineering Task Force Transport 

Layer Security (IETF TLS). IETF TLS skulle i sin tur skicka sin lösning till IESG.(Internet 

Engineering Steering Group). När IETF TLS först 1997 gjorde klart sin lösning fick de nya 

diriktiv av IESG som ville att DSA (Digital Signature Algorithm) skulle användas för 

autentisering, Diffie-Hellman för nyckelutbytning och 3DES (Triple Data Encryption 

Standard) för kryptering. Efter mycket diskussioner blev det en kompromisslösning men då 

TLS var beroende av standarden för X.509 som är standarden för digitala certifikat dröjde en 

ny version. Anledningen var att TLS inte fick utvecklas före X.509 protokollet det hade ett 

beroende av och TLS 1.0 blev därför försenat till 1999 (Oppliger, 2009). 

TLS 1.0 var ingen stor uppdatering av standarden jämfört med SSL 3.0 men var tillräcklig för 

att göra dem oförenliga med varandra. TLS 1.1 släpptes 2006 och innehöll säkerhetslösningar 

och inkluderade även TLS utvidgningar. Utvidgningarna hade varit tillgängliga sedan 2003 

men blev från och med TLS 1.1 en del av protokollet. Dessa utvidgningar var sätt att öka 

protokollets funktion som utökad funktionalitet i användningsområden som inte existerade när 

TLS skapades exempelvis inom trådlösa nätverk (Blake-Wilson et al., 2003). 

2008 släpptes senaste versionen av TLS, TLS 1.2 som bland annat gjorde autentiserad 

kryptering möjligt (Ristic, 2015). Autentiserad kryptering utnyttjar block-chiffer vilket gör det 

möjligt att samtidigt hantera konfidentialitet, integritet och autentisering av data (Rogaway et 

al., 2001). 

I TLS 1.2 rensades de numera osäkra och gamla beroenden av MD5 och SHA-1 bort, istället 

börjades SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) med 256 bitars kryptering användas (Dierks, 

2008). 

Rescorla (2015) beskriver att nästa version av SSL-protokollet har fyra mål: 
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• Ökad Kryptografisk säkerhet. 

• Interoperabilitet för att utvecklare skall kunna utveckla applikationer som kan hantera 

TLS och byta kryptografiska parametrar mellan varandra. 

• Tänjbarhet som gör det möjligt för nya ramverk som rör hantering av till exempel 

nyckelutbytning möjlig utan att behöva släppa ett nytt protokoll. 

• Öka effektiviteten med cachande av sessioner och på andra sätt reducera onödig. 

2.3 Implementation 

Att implementera SSL för en servermiljö är inte svårt eller en stor konstandsfråga. 

Implementation av SSL på nätverkstjänster möjliggör att användare kan upprätthålla säker 

kontakt med en server så som webbservrar eller mailservrar. Konfigurationen genomförs i ett 

antal steg. Först behöves ett SSL certifikat där exempelvis kostnadsfria certifikat finns att 

tillgå hos Let’s Encrypt (Ristic, 2015).  

Let’s Encrypt rörelsen arbetar för ett krypterat Internet och har målet att samtliga hemsidor 

skall använda sig av kryptering. De erbjuder certifikat gratis och sponsras av företag som 

Mozilla, Cisco, Google, Akamai och Facebook (Aas, 2015). Då det är gratis och anses vara 

enkelt att använda sig av SSL finns det få anledningar till att driva exempelvis en hemsida 

okrypterat även om den enbart används till att publicera information (Bahajji & Illyes, 2014). 

För konfiguration av server kan exempelvis en värdplattform användas. I plattformen skapas 

en nyckel samt ett CSR (Certificate Signing Request). Den CSR som skapas kommer 

användas av vald SSL certifierare. Denna CSR skall innehålla de FQDN (Fully Qualified 

Domain Name) som skall skyddas tillsammans med information om företag och geografisk 

tillhörighet. Dessa krav kan skilja något mellan olika certifierare men framgår vanligtvis 

tydligt. Den CSR som genererats skall nu hanteras av certifieraren. Plattformen kan sedan 

domänens certifikat från exempelvis Let’s Encrypt kopplas med genererad nyckel (Ristic, 

2015).  

Korrekt konfiguration av SSL tjänster och uppdatera till moderna protokoll är ofta väldigt 

enkel där många sårbarheter löses genom uppdateringar i exempelvis mjukvaran. I Apache ger 

följande kommando stöd för TLS 1.0-1.2: 

SSLProtocol -all +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2 (Apache, u.å.). 

För att ta bort stöd för SSL 2.0 samt SSL 3.0 på Windows server implementeras en rad i 

registret för respektive protokoll där värden skapas, exempelvis skall undernyckeln för SSL 

3.0 ha värden ”Enable” för att vara inaktiverat (Microsoft, 2015). 

2.4 SSL Session 

En TLS 1.2 SSL session startar med en handskakning mellan en klient och en server. När en 

anslutning etablerats kan krypterad information skickas på ett säkert sätt så länge som 

godtyckligt skydd erbjuds av parterna emellan eller att någon part väljer att stänga sessionen 

(Meinel & Sack, 2013).  

För kommunikation på Internet används ofta kommunikationsprotokollet HTTP (Hypertext 
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Transfer Protocol) eller HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). 

Kommunikationsprotokollet HTTPS är ett säkrare alternativ för HTTP där SSL eller TLS 

används för att krypterad transport av data (Rescorla, 2000). Det har länge ansetts vara ett 

stort problem att användning av SSL teknologi innebär att en server kan svara på betydligt 

färre förfrågningar då servern måste hantera dekrypteringsoperationer och SSL 

handskakningar. Studier från 2011 visar att vid HTTP kontakt mellan server och klient kunde 

servern hantera 322 kontakter men med SSL sjönk denna siffra till 24 (Qi et al., 2011). Detta 

har de senaste åren ändrats, HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) kan fortfarande vara 

långsammare men med rätt konfiguration även snabbare, argumentet att HTTPS är för 

långsamt är idag inte hållbart menar förespråkare från Google (Bahajji & Illyes, 2014). 

2.5 Qualys 

Qualys är ett företag som marknadsför sig själva som ledande inom informationssäkerhet och 

råd inom bland annat molnlösningar. De ansvarar även för driften av Qualys SSL Labs. 

Qualys SSL labs erbjuder en tjänst där verifiering av SSL lösningar är möjlig. Detta test 

möjliggör en indikation och överblick över en testad servers SSL-säkerhet exempelvis 

Högskolan i Skövdes domän www.his.se. Efter en mätning av denna server påvisas ett antal 

brister som att det nyaste protokollet som stöds är TLS 1.0 och Forward Security stöds inte för 

Internet Explorer 6 respektive Internet Explorer 8 vid användandet av Windows XP. Qualys 

arbetar öppet mot sina användare vilket gör det möjligt att verifiera att SSL Labs resultat är 

korrekta. De håller ständigt användare uppdaterade vid förändringar och den person som är 

huvudansvarig för drift av tjänsten säger såhär om projektet:“SSL Labs is a non-commercial 

research effort, and we welcome participation from any individual and organization interested 

in SSL.” - Ristic Ivan (u.å.). 

Med Qualys SSL Labs kommer information om vilka versioner som stöds av kommunernas 

domäner att hämtas in. Stöd för följande versioner kommer att testas: 

• SSL 2.0 – Föråldrad version av protokollet som släpptes 1994 och innehåller ett antal 

säkerhetsbrister. Denna version av protokollet är den mest sårbara version som finns 

tillgänglig. Aktivering av SSL 2.0 gör tjänsten sårbar mot bland annat Drown attacker 

och versionen bör ej användas. 

• SSL 3.0 - Även denna version av protokollet är väldigt sårbar, versionen släpptes 1996 

och bör ej längre användas. Då detta protokoll saknar många av de 

säkerhetsfunktioner nyare versioner implementerat och är öppen för attacker som 

Poodle SSL.  

• TLS 1.0 - Föråldrad men användning av rättkonfigurerade servrar är en bra lösning för 

att säkerställa åtkomst till tjänsten från äldre klientsystem. Versionen kan vid 

felkonfiguration vara sårbar mot Poodle TLS attacker men kan användas om 

applicerad korrekt även om det är en äldre version av TLS och därför saknar många av 

de funktioner som finns i TLS 1.1 och TLS 1.2. 

• TLS 1.1 - Föråldrad men används av servrar för att säkerställa att äldre system kan få 

åtkomst. Kan vid felkonfiguration vara sårbar mot Poodle TLS attacker men versionen 
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kan användas om applicerad korrekt. Då det är en äldre version saknar den många av 

de funktioner som finns i TLS 1.2. 

• TLS 1.2 - Aktuell version av SSL-protokollet och ger idag bästa möjliga säkerhet. 

Utöver stöd för olika versioner kommer betyget för varje domän även vara baserat på 

hantering av sårbarheter, felaktig konfiguration och certifikatproblem. Den information som 

krävs samlas in för att göra en analys av säkerhetsnivån och för att kunna skapa en jämförelse 

mellan länderna.  

En attack som utnyttjar en svaghet i en servers konfiguration är Drown. Här utnyttjas SSL 2.0 

om det finns aktiverat som en möjlig kommunikationsmetod på servern. Det går att använda 

sig av en upprättad TLS-kommunikation och attackera kommunikationen via sårbarheter i 

SSL 2.0. Om en annan server i nätverket som exempelvis en mejlserver har stöd för SSL 2.0 

och denna server delar nycklar med en server som enbart accepterar TLS går det även att 

utnyttja sårbarheten via den externa servern (Aviram, 2015). 

2014 släppte Google information om en ny typ av attack som går under namnet Poodle SSL. 

Poodle SSL utnyttjar en designsårbarhet i SSL 3.0 för att kunna använda sig av man-in-the-

middle angrepp vilket gör det möjligt för tredjepart att tvinga en session att köra en äldre 

version av protokollet istället för exempelvis TLS 1.2. Nyttjande av en äldre protokollversion 

gör att en angripare kan utnyttja de sårbarheter som förekommer i det äldre protokollet istället 

för ett nyare TLS protokoll. Sårbarheten som utnyttjas är det faktum att äldre protokoll 

använder osäkra chiffers exempelvis SSL 3.0 användning av CBC (Cipher block chaining) 

chiffers. Vid varje förfrågan detta chiffer bearbetar skickas det med en bitgrupp data som 

specificerar meddelandets längd. Genom att öka detta värde varje gång kan delar av 

information lösas i genomsnitt för varje 256 förfrågan. Lösningen för att motverka denna 

attack är flaggan: TLS FALLBACK SCSV. Har servern stöd för TLS FALLBACK SCSV 

hindras nedgraderingar av protokollversioner (Fogel et al., 2016). Samma år som Poodle SSL 

uppmärksammades anmäldes det även att TLS var sårbar för Poodle attacker. Poodle TLS 

attacken sker på grund av utnyttjanden av liknande sårbarheter som i den första Poodle 

attacken. Skillnaden är att ingen nedgradering av protokoll sker utan istället används 

svagheter från SSL 2.0 samt SSL 3.0 som fanns kvar i TLS versionerna på grund av att TLS är 

en uppdatering av SSL och inte en helt ny version. Denna attack går att motverka genom att 

använda sig av uppdaterad mjukvara från en mjukvaruleverantör (Fogel et al., 2016). 

OpenSSL CCS - En man-in-the-middle angrepp kan initieras på grund av utnyttjande av en 

OpenSSL CCS injicering (Redhat, 2014). Säkerhetsluckan som utnyttjas gör det möjligt att 

skapa ett eget tredjepartspaket för handskakning mellan server och klient och då använda en 

dålig nyckellösning för kommunikationen. På grund av detta kan modifiering av packet 

mellan klient och server ske från en angripare (Redhat, 2014). Sårbarheter i nyckelhantering 

utnyttjas även genom Logjam. Logjam är en attack som skapar en osäker Diffie-Hellman 

nyckelutbytning på grund av att en angripare får en server och en klient att använda sig av en 

dålig krypteringsnivå genom att välja bort de starka krypteringsalternativen. Denna 

nyckelutbytning är acceptabel på grund av gamla krypteringsexportregleringar i Amerikas 

förenade stater som tillät denna krypteringsmetod. Denna attack som kallas Logjam utnyttjar i 

detalj en osäker lösning i Diffie-Hellmans nyckelutbytning när denna använder sig av primtal 
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vid generering av bitar. Ytterligare ett problem är att flertalet servrar använder samma primtal 

för sina nycklar då dessa är hämtade från samma ställe med förgenererade nycklar. Om en 

nyckel blir dekrypterad kan en angripare använda samma lösning för att dekryptera nästa 

server med samma primtal. Restriktionen exportregleringen hade på Diffie-Hellman nyckeln 

var att den skulle använda 512 bitar eller mindre. För att motverka denna sårbarhet skall 

DHE_Exports som reglerar detta stängas av och primtal med minst 2048 bitar bör användas 

vid generering av egna primtal (Adrian, 2015). 

Ytterligare en attack är CRIME, där angriparen avläser data som komprimeras innan 

krypteringen. I attacken utnyttjas informationen som går att hämta i HTTPS 

förfrågningshuvud. Tillvägagångssättet för attacken är utnyttjandet av små framgent av data i 

förfrågningshuvudet. För att detta skall vara möjligt måste servern stödja TLS komprimering 

vilket stängs av via en programuppdatering (Ristic, 2015). Även Freak attacken utnyttjar en 

sårbarhet i krypteringen. Sårbarheten gör att en kommunikation mellan en server och klient 

tvingas använda en svag krypteringsmetod vilket gör kommunikationen sårbar. Denna attack 

utnyttjar en osäker webbläsare. En uppdaterad webbläsare skall förhindra att denna attack kan 

ske men för att göra denna attack omöjlig skall en mjukvarukonfigurering ske även på 

serversidan (Fogel et al., 2016). 

Qualys-testen genomför även tester som undersöker om det finns något problem med det SSL 

certifikat som är implementerat för testad nätverkstjänst. För att en webbläsare skall kunna 

lita på ett certifikat krävs det att certifikatet finns i en databas över pålitliga 

certifikatsignerare. Detta test använder sig av Mozillas certifikatdatabas. Det kan vara att en 

kommun har sina certifikat internt enbart för exempelvis sina anställda. Denna studie riktar 

sig mot kommunernas invånare och andra intressenter som således kommer använda sig av 

webbläsare som flaggar för problem med certifikaten. En flaggning sker då dessa ej kan 

verifieras av en vanlig användares webbläsare (Qualys, SSL lab test, u.å.a.). Certifikatet kan 

också vara utgånget eller användas innan det är aktivt vilket genererar en ej godkänd lösning 

(Qualys, SSL lab test, u.å.a.). Problem med certifikatkedjor kan vara felaktig konfiguration, 

avsaknad av mellanhänder, icke giltiga mellanhänder eller Root certifikat. Ett mycket vanligt 

problem är att Root certifikatet finns med i kommunens egna certifikat vilket ej följer praxis 

då det leder till onödig mängd data som behöver skickas vid verifiering (Qualys, SSL lab test, 

u.å.b.). 

Qualys SSL Labs testar även om det finns problem för SSL som kan uppstå vid felaktig 

konfiguration eller bristande säkerhetshantering. Vid initiering av en session mellan en klient 

och server genereras det en nyckel för långsiktigt bruk. Om den långsiktiga nyckeln blir 

äventyrad och nya sessioner kan läsas skall fortfarande de gamla sessionerna vara säkra och ej 

tillgängliga för en angripare. För att säkerställa detta används funktionen Forward secrecy 

(Menezes, 1996). Säker återkoppling är också viktigt så servern inte kan råka ut för en osäker 

initiering där servern tror att det är en klient som återkopplar sig när det egentligen är en man-

in-middle angrepp. I detta fall utnyttjar angriparen en svaghet i hur återkopplingen tidigare 

var uppbyggd (Rescorla, 2015). Detta kan lösas med en enkel uppdatering av serverns 

mjukvara men om inte uppdateringen görs är det väldigt lätt att utnyttja sårbarheten med 

färdiga verktyg som går att komma åt gratis på Internet (Ristic, 2015). 



9 

 

Ytterligare en svaghet i konfigurationen är användning av RC4 som krypteringsstandard. RC4 

anses ej längre vara en säker standard då behandling av data görs efter ett XOR mönster. 

Resultatet skall då vara slumpmässigt och ej gå att analysera men det har visat sig inte alltid 

vara helt sant då en del av hämtad data går att förutse. Upptäckter har gjorts utifrån det 

resultat RC4 presenterar vilket visar att krypteringen kan lösas om kryptering av meddelandet 

görs i klartext ett stort antal gånger. Även om krypteringsstandarden ska vara oförutsägbar går 

det med hjälp av de delar som hittas se mönster och RC4 kan därför systematiskt lösas genom 

analys av resultaten. På grund av felet i uppbyggnaden av RC4 är denna krypteringsstandard 

sårbar mot ett antal olika attacker och är därför inget bra krypteringsprotokoll för SSL 

(Fluhrer, 2001). 

Utöver RC4 som anses som ett dåligt krypteringsprotokoll kan SSL användas med andra 

svaga lösningar som att servern använder sig av en svag nyckel. Vid användande av en svag 

nyckel kommer nyckeln vara sårbar. Det kan till exempel vara att servern har en nyckel som 

har genererats av Debians OpenSSL paket. Detta problem är Debian-specifikt och rör en 

felaktig ändring av ett paket som skapade möjligheter att lösa den kryptografiska nyckeln. 

Felet hade funnits sedan 2006 men uppdagades först 2008 (Bello, 2008).  

SHA-1 signatur i certifikatet är en annan svaghet som kan utnyttjas som bör bytas ut mot ett 

certifikat med en SHA256 signatur då SHA-1 är konstaterat svagt. Microsoft kommer till 

exempel inte acceptera SHA-1 signaturer med start år 2017. Om en tjänst behöver ha SHA-1 

för att stödja en äldre version av ett operativsystem som till exempel Androidversioner innan 

2.3 går det fortfarande att använda sig av ett certifikat för klienter där stöd finns för SHA256 

men även för äldre klienter (Ristic, 2014). 

Sista delen av Qualys (2016) test som registreras är om servern rapporterar att certifikatet 

tillhör en felaktig domän. Om testet registrerar värdet som positivt kan det bero på olika 

orsaker. Domänen delar hemsida eller mejltjänstens IP-adress med en annan tjänst som 

använder SSL men domänen använder inte SSL själv. Alternativ nummer två är att hemsidan 

inte längre existerar och domännamnet pekar på en hemsida som använder den gamla IP-

adressen. Det kan även bero på att certifikatet är registrerat på fel domän som 

”www.exempel.com” istället för ”exempel.com”. Ytterligare anledning kan vara användning 

sig av CDN (content delivery network) som i sin tur inte stödjer SSL och det sista alternativet 

är att det skett ett misstag där domännamnet är ett alias för en hemsida men detta är inte 

inkluderat i certifikatet av misstag (Qualys, 2016). 

2.6 Populationsfaktorer 

Sverige har en statistisk centralbyrå (SCB) som samlar statistik om dess medborgare. Här kan 

information hämtas angående befolkningstäthet, statistik för antal som läser 

gymnasieutbildning, hushållens ekonomi och andra levnadsförhållanden (SCB, u,å.). Denna 

studie kommer att jämföra nätverkstjänsters utveckling med populationsfaktorer. Relevant 

information att hämta kommer vara storlek på städer, befolkningstäthet samt fiberanvändning 

som är direkt kopplad till IT-verksamhet. 
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2.7 Relaterade arbeten 

Mycket forskning har gjorts på kommuner och dess relation till e-tjänster. Eklöf (2013) 

diskuterar e-tjänster i kommuner och har en teori att större kommun betyder större utveckling 

inom området. Studien har tesen att en större kommun har fler tillgängliga e-tjänster och 

denna rapport kommer kunna svara på om större kommuner har ökad säkerhet för denna e-

förvaltning. Slutsatsen om kommunstorlek kan relateras till antal e-tjänster är att det finns en 

tydlig koppling mellan ökad kommunstorlek och antalet e-tjänster. Arbetet har bidragit med 

en grund för att utbudet av e-tjänster är relaterat till kommunstorlek. Rapporten avhandlar inte 

säkerhet men en undersökning av svenska kommuners strategier och handlingsplaner utifrån 

säkerhetsaspekter har gjorts av Flouti (2007). I rapporten lyfts frågor angående säkerhet som 

gör att medborgare känner ovilja för att lämna ut uppgifter i kommunernas 

dokumenthanteringssystem och att ett osäkert system kan skada förtroendet för myndigheten i 

fråga. Detta kan ställas i direkt relation till behovet av ett bra SSL-skydd. I rapporten ställer 

Flouti (2007) en fråga: ”Kan ni se vilka styrkor och svagheter som finns med e-tjänster?” 

Endast en av sex kommuner såg en svaghet att teknikens sårbarhet är ett hot. Studien bidrar 

med att visa att synen på säkerhet inte alltid lyfts som ett problem. 

Bergmans (2013) studie är ett arbete som går djupt in i detalj för synen på e-förvaltning i tre 

värmländska kommuner. Bergman (2013) beskriver här att: ”Gällande transparens tycker 

Stakston (2010) att organisationen alltid ska eftersträva trovärdighet: medborgarna ska se 

kommunikationen som trygg och ska alltid förstå det som organisationen avser att förmedla.” 

Det går i denna studie att se hur synen på användning av olika plattformar samt dess riktlinjer 

för konstant tillgänglighet påverkar synen på säkerhet. Studien bearbetar problematiken med 

att erbjuda tjänster dygnet runt och kommunernas syn på deras internetnärvaro. Men med 

ökad närvaro på Internet ökar också möjligheterna. Häggström (2008) behandlar E-

förvaltning inom kommuner samt dess utveckling med fokus på ökade möjligheter i 

förhållande till ökad närvaro på Internet. Rapporten tar fram en lösning för hur en kommun 

kan arbeta med medborgarnära tjänster för att skapa en kontaktyta med medborgaren. Arbetet 

fungerar som en sammanställning för information en kommun kan tänka sig att använda e-

förvaltning till. Rapporten avgränsar sig från säkerhetsaspekter vilket denna studie sedan 

bygger vidare på för en ökad säkerhetsförståelse. Här lyfter Zhao (2010) aspekterna angående 

vad det innebär att finnas tillgänglig online för en myndighet och att e-förvaltning ökar 

effektiviteten i den publika sektorn. Rapporten fokuserar i likhet med denna studie på 

säkerhetsproblemen för myndigheterna. Zhaos arbete fungerar dock som en vägledning i 

dessa frågor istället för en jämförande studie. Rapporten visar vikten av säkerhet för 

nätverkstjänster och vad som kan hända om säkerhetsaspekten nonchaleras. 
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3 Problemformulering 

Idag är samtliga Sveriges kommuner tillgängliga på Internet, ett Internet där 

användningsområdena konstant ökar. I takt med ökad internetanvändning ökar kraven från 

kommuners invånare på de internettjänster kommunerna erbjuder. Det handlar om allt ifrån 

sociala medier, webbplats, mejl till att kunna få en insikt i hur de som arbetar styr. (Findahl & 

Davidsson, u,å). 

När kommunerna finns tillgängliga på Internet ökar även riskerna. Det kan vara kapade 

Facebook-konton som för Karlstad kommun (Bergman, 2013) eller attacker riktade mot mejl, 

hemsida eller andra nätverkstjänster. Undersökningen syfte är därför att redogöra för hur den 

nuvarande situationen ser ut för svenska kommuners säkerhetsnivå för dess nätverkstjänster. 

Denna studie har för avsikt att förvärva ny kunskap inom ett område där ny och kontinuerligt 

fördjupad kunskap är ett behov enligt tillförordnad chef Christoffer Karsberg på Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (personlig kommunikation, 12 April 2016).  

Forskningsfrågan som studien har för avsikt att besvara är följande: 

• Vilken nivå ligger de svenska kommunernas informationssäkerhetsarbete inom SSL 

och hur motsvarar detta Norge samt Finland? 

3.1 Avgränsningar 

Studien begränsar sig till nätverkstjänster som är huvuddomän eller är ”wildcards” under 

huvuddomänen som en underdomän. Studien har inte för avsikt att behandla externa lösningar 

där en kommun har en lösning för e-förvaltning som inte är huvuddomänen eller dess 

underdomäner då studien lägger vikt på att SSL bör användas för hela nätverkstjänsten. Även 

om användning av SSL på hela nätverkstjänsten är en rekommendation kommer det på grund 

av tidsbegränsning ej kontrolleras. En begränsning har gjorts till att endast använda resultat 

från den underdomän som har sämsta resultatet för en domän. Vissa kommuner kan ha olika 

lösningar för olika system i sina domäner. Om då en kommun använder sig av två olika SSL 

lösningar kommer den lösningen som blir tilldelad lägst betyg vara resultatet som publiceras. 

Detta görs för att förhindra att en kommun påvisar ett resultat som ej stämmer överens med 

verkligheten. En kommun kan använda sig av SSL på en underdomän men tillåter inte 

användning av data från denna domän om underdomänen inte specifikt specificeras. I dessa 

fall kommer inte resultatet räknas med i betygsunderlag. Detta är för att en manuell rättvis 

sökning av underdomäner för dessa domäner ej kan genomföras då undvikande av att en SSL-

tjänst då missas kan ej säkerställas och då resultera i felaktigt slutresultat. 

Studien använder sig av två externa verktyg, Qualys SSL Labs och ett skript. En avgränsning 

görs där studien innefattar mätningar för de kommuner som är möjlig att studera via 

verktygen. På grund av verktygen görs avgränsningar för Forward Secrecy samt om en domän 

har eget-signerat certifikat. Insamlad data behandlas inte då Skriptet ej hanterar mätningarna 

för dessa kategorier korrekt och nivån av dess betydelse inte är avgörande för presentation av 

resultatet. Forward Secrecy sänker betyget från A till A- och ett eget-signerat certifikat ger 

betyget T då det skapar tillitsproblem. Det är tjänsten från Qualys och inte skriptet som 

ansvarar för betygsgrunden därför kvarstår korrekt betyg för testade domäner. Slutgiltiga 
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betyget som skriptet presenterar som resultatunderlag stämmer därför även om just data för de 

två felaktiga mätningarna ej är korrekt. 

3.2 Motivering 

Datainspektionen (2015) skriver: ”Personuppgifter som överförs via nät bör, beroende på hur 

känsliga de är skyddas genom kryptering. När utrustningen ansluts till Internet eller något 

annat öppet nät, bör anslutningen skyddas för att obehörig trafik ska förhindras.” 

Denna studie är relevant i detta sammanhang då studien kan vara av nytta för 

Datainspektionen när det kommer till en förtydligande av denna punkt där resultat kan lyftas 

för vilken nivå krypteringen bör vara på. Med dagens beskrivning finns ingen riktlinje för en 

kommun hur krypteringen skall gå till. En osäker kryptering kan leda till en falsk trygghet vid 

kryptosäkerhet av kommunens känsliga information. Då flertalet kommuner använder sig av 

e-tjänster eller på annat sätt som hanterar personuppgifter för anställda samt medborgare är 

personuppgiftslagen relevant. 

Enligt Regeringskansliets rättsdatabaser (2015) paragraf 31 i personuppgiftslagen skall en 

lämplig säkerhetsnivå uppfyllas utefter följande punkter: 

• De tekniska möjligheter som finns. 

• Vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna. 

• De särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna samt hur pass 

känsliga de behandlade personuppgifterna är. 

TLS 1.2 är tekniskt möjligt att använda för samtliga kommuner och kan lättillgängligt 

användas via tjänster som exempelvis Let’s Encrypt. Tjänsten Let’s Encrypt ger ut certifikat 

gratis och har en låg uppsättningskostnaden för protokollet. Vid behandling av 

personuppgifter varierar det mycket emellan kommunerna, exempel på tjänster har i detta fall 

tagits utifrån Lidköping Kommun: Ansökan om barnomsorg, Boka en dator på biblioteket, 

Bokning av borgerlig vigsel, ansökan om e-faktura för elnät, elavtal, färdtjänst, felanmälan, 

föreningsanmälan för socialt arbete, ansökan om årsräkning (god man), ansökan om 

parkeringstillstånd och mer därtill. En god SSL kryptering av data anses för studien vara en 

lämplig säkerhetsnivå för kommunerna. En god säkerhetsnivå innebär god konfiguration av 

SSL protokollet med stöd för aktuella protokollversioner och skydd mot kända sårbarheter 

och attacker.  

3.3 Bidrag 

Mitt förväntade bidrag är en kartläggning hur SSL användningen ser ut i majoriteten av 

svenska, norska och finska kommuner. Då konfiguration av SSL är en väldigt enkel lösning 

som kan implementeras snabbt och inte kräver en hög kunskapsnivå kan denna studie visa i 

vilken grad kartlagda kommuner har implementerat SSL i sina lösningar. Sedan jämförs och 

analyseras resultaten för att påvisa svenska kommuners SSL nivå.  
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4 Metod 

Studien genomförs som en automatiserad enkätstudie där automatiseringen innebär att en 

avsökning görs på kommuners nätverkstjänster. En enkätstudie kan med små medel ge stort 

underlag vilket förstudiens svarsresultat på 83 % styrker vilket är en anledning till beslutet att 

använda sig av metoden då alternativa metoder med största sannolikhet skulle haft en lägre 

svarsnivå (Berndtsson et al., 2008). När en automatiserad enkätstudie i denna studie görs 

garanteras riktigheten i resultaten till exempel om det finns stöd för en viss protokollversion. 

Detta kan garanteras då samtliga domäner testats med identiska förutsättningar och ej är 

påverkade av kunskaper från exempelvis tillfrågade individer.  

4.1 Automatiserad enkätstudie 

Data har under studien inte modifieras utan endast sammanställas baserat på relevanta 

kriterier. För att inte kunna lägga in någon värdering i val av kommuner har samtliga 

kommuner ingått i undersökningen. Länderna har valts utefter administrativ uppbyggnad och 

inte utefter förväntat resultat. Data har inte samlats in innan populationsaspekterna blivit 

deklarerade. Ett tolkande förhållningssätt har användas då ingen information kommer att 

modifieras utan den insamlade informationen skall analyseras och bearbetas för att sedan 

sorteras in i nivåer baserat på Qualys SSL Server Rating Guide (SSL Server Rating Guide, 

2015). Qualab tjänst delar ut ett betyg för varje domän, denna betygsskala finns i detalj 

förklarad för att säkerställa rättvisa betyg. Detta system garanterar ett rättvist resultat för 

betygskriterier skapade av tredje part. Systemet innefattar följande betyg: A+, A, A-, B, C, D, 

E, F, M samt T och grundar sig i ett poängsystem där ett säkrare system får ett högre poäng. 

En kommun utan SSL får inget betyg. Mätningen har delmoment där varje delmoment 

hanterar en tjänst och exempelvis dess risk för varje testad sårbarhet. Varje delmoment i 

mätningen har efter noggranna kriterier en välmotiverat poäng baserat på hur kritiskt 

momentet är för systemets säkerhetsaspekt.  

Skalan innefattar tre betyg som uppnår kraven för vad studien anser som god säkerhet. Dessa 

betyg är A+,A samt A-. A är ett betyg som visar på en god säkerhetsnivå, A- är generellt bra 

betyg men med en icke för säkerheten avgörande varning och A+ är betyget A inklusive 

användning av HTTP Strict Transport Security som vid en HTTPS session talar om för en 

användares webbläsare att endast prata över HTTPS (Hodges, 2012). Betygen B,C,D samt F 

visar på brister i implementation exempelvis sårbarheter. Betyg M och T delas ut när 

domännamnet inte matchar certifikatet respektive lösningen har någon form av tillitsproblem.  

Alternativa metoder till Qualys innefattar Symantec CryptoReport och High-Tech Briges 

SSL/TLS Security Test. Av dessa tjänster valdes Qualys efter att tre kommuner testats på 

respektive tjänst. Resultaten jämfördes och Qualys är den tjänst som publicerar mest resultat 

samt är den enda av de tre alternativen som behandlar den nya attacken Drown. 

Exempelresultat från denna jämförelse återfinns i Bilaga A.  

Då avsikten för denna studie inte var skapa ett skript användes ett färdigt skript av Mohesh 

(2015) vars syfte är att samla information från resultaten från testerna som körs på Qualys. 

Studien har hämtat in information som finns tillgänglig på Internet via olika tjänster där en 
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stor mängd av data har varit möjlig att analysera. Det fanns möjlighet att använda sig av en 

API publicerad från Qualys och flera skript som hämtar resultat från Qualys SSL Labs men de 

alternativa lösningarna var ej uppdaterade och var inte lika välbyggda i jämförelse. Mohesh 

(2015) beskriver att skriptet som används för att samlar in data innehåller fasta krav för 

betygsunderlag och förutom betyg kan följande information samlas in: 

• Om SSL-protokoll används och vilka versioner som är tillgängliga. 

• Huruvida nätverkstjänsten är sårbar för attackerna Drown, Freak, CRIME, Logjam 

eller någon av Poodle attackerna. 

• Ifall nätverkstjänsten är sårbar på grund av att de använder osäker återkoppling. 

• Ifall tjänsten är sårbar mot attacker som utnyttjar sårbarheter i OpenSSL CCS. 

• Ifall nätverkstjänsten har fel på sin domän, om certifikatet har gått ut, om certifikatet 

är självsignerat eller har ett problem i certifikatkedjan. 

• Om tjänsten har stöd för Forward Secrecy, om servern använder en säker nyckel samt 

om signaturen som används är stark. 

Samtliga tre nordiska länders kommuners data har analyserats och sammanställts i ett 

dokument. Detta dokument är uppdelat i kategorier vilket sorterats efter den information som 

inhämtas. Varje kategori presenterar resultat för respektive land vilket skapar en möjlighet att 

jämföra hur Sveriges kommuner står i säkerhetsnivå jämfört med sina grannländer. För att 

göra en detaljstudie av de svenska kommunerna har de sedan blivit indelade i grupper utefter 

geografiska regioner. Dessa regioner är regionerna för Sveriges officiella NUTS-indelning 

(Nomenclature of territorial units for statistics) som återfinns i bilaga B. Insamlad data har 

sedan sammanställts tillsammans med befolkningsfaktorer från SCB som hushåll, 

arbetsställen, tillgång till fiber, total yta, samt abonnenter per kvadratkilometer. Begreppet 

abonnent är i denna studie det gemensamma antalet hushåll och arbetsställen. Studien 

struktureras för att säkerställa att forskningsfrågorna kan bearbetas på rätt sätt. För att 

säkerställa att metoden kunde användas gjordes en förstudie i gamla Skaraborgs län där totalt 

17 kommuner ingick för att kontrollera möjligheten att genomföra studien i stor skala. 

Förstudien visade att det var möjligt att få fram relevant information som sedan skulle kunna 

användas som studiematerial.  
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Figur 1. Förstudiens betygsfördelning. 

Figur 1. visar att 8 av 15 kommuner med mätbara resultat använder någon form av SSL 

säkerhet. I förstudien gick det att få fram resultat från 83 % av kommunerna där endast en 

kommun visar på god SSL säkerhet. Förstudien påvisade att relevant data gick att få fram, en 

statistisk analys av resultaten har inte gjorts för att inte kunna anpassa studien utefter önskat 

resultat.  

4.2 Ej valda metoder 
Vid en intervjustudie skulle en risk uppstå där resultatet inte skulle kunna valideras då 

kunskapen inom kommuner rörande SSL säkerhet enligt förstudien verkar vara bristfällig. 

Hade studiens frågeställning istället varit hur kommunerna ser på sin säkerhetsnivå för 

SSL/TLS hade en intervjustudie varit ett av de relevanta metodvalen men det finns då en risk 

för låg deltagarnivå som resulterar i ett lågt statistiskt underlag. För att göra denna studie 

krävs ett relativt högt deltagande kommuner. För att inte hamna i en beroendeställning med ett 

behov av garanti för att personerna denna intervjustudie skulle ske med personer som har djup 

förståelse för hur SSL tekniken fungerar valdes denna metod bort (Berndtsson et al., 2008). 

Hade studiens frågeställning varit hur kommunerna ser på sin säkerhetsnivå för SSL hade en 

icke automatiserad enkätstudie varit ett relevant metodval men här finns det risk för en lägre 

svarsnivå och korta svar som tenderar att vara ett problem (Berndtsson et al., 2008). Detta 

skulle leda till en klar bild av varje enskild kommuns struktur och egna tankar kring arbetet. 

Av samma anledning att intervjustudien valdes bort krävs det för denna studie en hög andel 

deltagande kommuner och på grund av att detta inte kan garanteras. Ytterligare ett problem är 

avsaknad av garanti för att personerna denna enkät skulle skickas ut till inte är personer med 

djup förståelse för hur SSL tekniken fungerar valdes även denna metod bort. 

En komplett litteraturstudie skulle kunna användas under rätt omständigheter. För att kunna 

genomföra denna studie var en litteraturstudie inte möjligt då det ej är möjligt att finna 

information om kommunernas SSL säkerhet i litteraturform. 
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5 Resultat 

Kapitalet avhandlar resultatet av studien där statistik publiceras tillsammans med publicering 

av insamlad data från den 8:e maj 2016. Data sammanställs sedan per region samt respektive 

land i tabeller för att skapa en enkel överblick.  

5.1 Svenska kommuner och populationsfaktorer 

Sverige delas i denna studie upp i åtta regioner utefter NUTS-indelningen. Denna indelning 

används för att få en bättre överblick över hur säkerheten ser ut i de olika regionerna. Om 

analys skulle ske för varje kommun skulle det vara mycket svårt att få fram ett relevant 

resultat. Detta är även sant för mindre län som Gotland med endast en kommun. Därför 

används regionerna specificerade i NUTS. Data är hämtad baserad på statistik från SCB 

(2015.a.), SCB (2015.b.) samt Post- och telestyrelsen (2015). 

 

Figur 2. Betygsfördelning kommuner i Övre Norrland. 

Figur 2 visar betygsfördelningen för regionen Övre Norrland som består av länen 

Västerbotten och Norrbotten. Regionen har en yta på totalt 163 150 km² och i området finns 

det 260 114 hushåll samt 69 100 arbetstillfällen. I Övre Norrland finns det 513 111 invånare 

och det bor i genomsnitt tre invånare per kvadratkilometer, fibertillgången för denna region är 

64.7 %. Kommunerna i regionen har en låg befolkningsmängd i genomsnitt: 

• Antal kommuner över 100 000 invånare är: 1 

• Antal kommuner med 25 000 och 100 000 invånare: 4 

• Antal kommuner under 25 00 invånare men över 5000 invånare: 5 

• Antal kommuner under 5000 invånare: 19 

Det har gått att samla data från 24 av 29 kommuner vilket motsvarar 82.86 % kommunerna. 
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Av dessa kommuner använder 37.5 % någon form av SSL säkerhet där endast 4.17 % har en 

fullgod säkerhet. De två högsta betygen kommer från kommuner med högt befolkningsantal i 

förhållande till snittet. 

 

Figur 3. Betygsfördelning kommuner i Mellersta Norrland. 

Figur 3 visar fördelningen av betyg för Mellersta Norrland. Mellersta Norrland består av 

länen Västernorrland samt Jämtland och har en total yta av 76 800 km². Regionen består av 

242 180 abonnenter fördelade på 190 321 hushåll samt 51 859 arbetsställen. Det finns ett 

genomsnitt på 4.8 invånare per kvadratkilometer och av dessa har 46.5 % tillgång till fiber. I 

regionen bor det 371 273 invånare. Regionen har mest kommuner med en befolkningsmängd 

mellan 10 000 och 24 999 invånare: 

• Antal kommuner över 100 000 invånare är: 0 

• Antal kommuner med 25 000 och 100 000 invånare: 4 

• Antal kommuner under 25 00 invånare men över 5000 invånare: 7 

• Antal kommuner under 5000 invånare: 4 

Det har gått att hämta in statistik från 11 av 15 kommuner vilket är 80 %. Av dessa kommuner 

använder alltså 75 % någon form av SSL säkerhet och ingen kommun har en fullgod säkerhet. 

Regionen är den minsta med resultat baserat på endast elva kommuner.  
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Figur 4. Betygsfördelning kommuner i Norra Mellansverige. 

Figur 4 visar betyg för kommunerna i regionen Norra Mellansverige. Norra Mellansverige 

består av länen Dalarna, Gävleborg och Värmlands län. I regionen finns 528 436 abonnenter 

fördelat på 423 966 hushåll och 104 470 arbetsställen på en yta av 69 200km². Regionen har 

838 747 invånare med 12 invånare per kvadratkilometer där 48.3 % har tillgång till 

fiberuppkoppling. Regionen har främst kommuner med en befolkningsmängd mellan 10 000 

och 24 999 invånare: 

• Antal kommuner över 100 000 invånare är: 0 

• Antal kommuner med 25 000 och 100 000 invånare: 10 

• Antal kommuner under 25 00 invånare men över 5000 invånare: 20 

• Antal kommuner under 5000 invånare: 11 

Det har gått att hämta in statistik från 36 av 41 kommuner vilket är 87.8 %. Av dessa 

kommuner använder 55.6 % någon form av SSL säkerhet men endast 2.8 % har en fullgod 

säkerhet. 
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Figur 5. Betygsfördelning kommuner i Östra Mellansverige. 

I figur 5 visas betyg för kommuner i Östra Mellansverige. Östra Mellansverige innefattar 

Uppsala Län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län samt Västmanlands län. I 

regionen återfinns 929 552 abonnenter fördelat på 786 064 hushåll och 143488 arbetsplatser, 

60.4% av dessa har tillgång till fiberuppkoppling. Regionen har totalt 1 638 825 invånare på 

en yta av 41150km² vilket ger 22.6 invånare per kvadratkilometer.  

Regionen har flest kommuner med en befolkningsmängd mellan 10 000 och 24 999 invånare 

men har ett stort antal kommuner som är större: 

• Antal kommuner över 100 000 invånare är: 4 

• Antal kommuner med 25 000 och 100 000 invånare: 8 

• Antal kommuner under 25 00 invånare men över 5000 invånare: 19 

• Antal kommuner under 5000 invånare: 13 

Det har gått att hämta in statistik från 42 av 52 kommuner vilket är 80.8 % av kommunerna. 

Av dessa kommuner använder 66.7 % någon form av SSL säkerhet och endast 7.1 % har en 

fullgod säkerhet. Heby, Nyköping och Örebro har fullgod säkerhet. 
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Figur 6. Betygsfördelning kommuner i region Stockholm. 

Region Stockholm innefattar regionen för Stockholms län och betygen för kommunerna kan 

ses i figur 6. Regionen har 1 004 968 hushåll samt 261 667 arbetsställen vilket innebär en 

total på 1 266 635 abonnenter där 79 % har fibertillgång. Stockholm har en folkmängd på 2 

231 439 invånare på ytan av 6 526km² vilket ger 342 invånare per kvadratkilometer. Regionen 

består till stor del av kommuner med en befolkningsmängd mellan 25 000 och 100 000 

invånare: 

• Antal kommuner över 100 000 invånare är: 1 

• Antal kommuner med 25 000 och 100 000 invånare: 21 

• Antal kommuner under 25 00 invånare men över 5000 invånare: 4 

• Antal kommuner under 5000 invånare: 1 

Det har gått att hämta in statistik från 23 av 26 kommuner vilket är 88.5 %. Av dessa 

kommuner använder alltså 73.9 % någon form av SSL säkerhet där 8.7 % har en fullgod 

säkerhet. 
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Figur 7. Betygsfördelning kommuner i region Västsverige.. 

Regionen Västsverige består av länen Halland och Västra Götaland och kommunernas betyg 

kan ses i figur 7. Regionen har 914 846 hushåll samt 205 483 arbetsplatser. Totalt har 

regionen 1 120 329 abonnenter med fibertillgång på 52.5 %. Västsverige har en befolkning på 

1 963 466 personer på en yta av 30870km² vilket ger 36 invånare per kvadratkilometer. 

Regionen har till stor del kommuner med en befolkningsmängd mellan 10 000 till 100 000 

invånare: 

• Antal kommuner över 100 000 invånare är: 2 

• Antal kommuner med 25 000 och 100 000 invånare: 17 

• Antal kommuner under 25 00 invånare men över 5000 invånare: 22 

• Antal kommuner under 5000 invånare: 13 

Det har gått att hämta in statistik från 47 av 55 kommuner vilket är 85.5 %. Av dessa 

kommuner använder 68.1 % någon form av SSL säkerhet där 10.6 % har en fullgod säkerhet. 

Lidköping kommun som återfinns i regionen Sydsverige är Sveriges enda kommun som får 

A+ i betyg. En intressant iakttagelse är att Kungsbacka och Mölndal är två kommuner som får 

godkända betyg. Dessa kommuner ligger bredvid Sveriges näst största kommun Göteborg 

med någon koppling till en populationsfaktor kan inte hittas. 
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Figur 8. Betygsfördelning kommuner i region Sydsverige.. 

Figur 8 visar fördelningen av betyg för kommunerna i region Sydsverige. Till regionen 

Sydsverige hör Skånes och Blekinges län. I regionen finns det 827 336 abonnenter med en 

fibertillgång på 52.7 %. Befolkningstalet är 1 459 880 personer på en yta av 14 190km² och 

därför har regionen 103 invånare per kvadratkilometer.  

Kommunerna i regionen har i majoritet 10 000 till 24 999 invånare. 

• Antal kommuner över 100 000 invånare är: 3 

• Antal kommuner med 25 000 och 100 000 invånare: 12 

• Antal kommuner under 25 00 invånare men över 5000 invånare: 21 

• Antal kommuner under 5000 invånare: 2 

Det har gått att hämta in statistik från 32 av 38 kommuner vilket är 84.2%. Av dessa 

kommuner använder 46.9% någon form av SSL säkerhet och endast 6.3% har en fullgod 

säkerhet. 
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Figur 9. Betygsfördelning kommuner i regionen Småland med öarna.. 

Regionen Småland med öarna omfattar Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län samt 

Gotlands län. En procentuell betygsfördelning för regionen kan ses i figur 9. Regionen har 

399 061 hushåll och 96 698 arbetsställen vilket ger 495 759 abonnenter där 48.6 % har 

tillgång till fibernät. I regionen bor det 834 276 människor på en yta av 35 170km² vilket ger 

24 människor per kvadratkilometer i regionen.  

Regionen består till stor del av kommuner med en befolkningsmängd mellan 10 000 och 24 

999 invånare men också en stor andel kommuner mellan 25 000 och 100 000 invånare: 

• Antal kommuner över 100 000 invånare är: 1 

• Antal kommuner med 25 000 och 100 000 invånare: 10 

• Antal kommuner under 25 00 invånare men över 5000 invånare: 14 

• Antal kommuner under 5000 invånare: 9 

Det har gått att hämta in statistik från 30 av 34 kommuner vilket är 88.2 %. Av dessa 

kommuner använder 60 % någon form av SSL säkerhet och endast 6.7 % har en fullgod 

säkerhet. 

5.2 Jämförelse länder 

I denna studie jämförs Sveriges kommuner med Norge och Finlands kommuner. Länderna har 

olika antal kommuner där Norge har ett kommunantal på 428 kommuner. Finland 317 och 

Sverige 290. På grund av variation i antal kommuner och för att ge en rättvis bild presenteras 

resultaten i procent. 
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Figur 10. Fördelning av mätbar samt ej mätbar data. 

Ett antal av kommunerna i dessa länders data går inte att mäta och bortses därför från 

resultatet. Anledningen är i flera fall att kommunikation med servern inte lyckades. Figur 10 

visar att Finland är det land där inhämtning av data var svårast. Här är det 31.2 % av 

kommunerna där data ej kunnat hämtas jämfört med 15.4 % i Norge och 15.2 % i Sverige. 

Dessa skapar en felkälla men utan att anses för avgörande då alla kommuners servrar har 

samma förutsättningar och resultaten är fortfarande på en hög samt mätbar nivå. 

 

Figur 12. Visar varje lands fördelning av betyg. 
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Figur 13. Visar varje lands fördelning av betyg inklusive de som ej använder sig av SSL. 

Figur 12 visar på att Norska kommuner en mycket hög andel som får ett betyg för god 

säkerhet. Det är 92 norska kommuner med god säkerhet vilket utgör 25.4 % av de testade 

kommunerna jämfört med Sverige på 6.5 % och Finlands 3.2 %. En stor del av kommunernas 

SSL-trafik får T i betyg av vad som verkar vara problem i certifikatkedjan. Det är väldigt 

många av de finska kommunerna som har detta problem där en del av svaret varför det är så 

kan vara att många av dessa kommuner verkar ha en väldigt föråldrad konfiguration. Som kan 

ses i figur 13 är det Sverige som har den absolut största andelen av kommuner som inte 

använder någon form av SSL. Endast 8.3 % av de norska och 8.7 % av de finska kommunerna 

har ingen SSL tjänst alls i sina system. Detta går att ställa till relation till 40.2 % av de 

svenska. Det skall tilläggas att samtliga kommuner inte använder SSL aktivt även om det 

registreras då det observerats under studien att vissa kommuner endast har SSL som 

testfunktion vilket förhoppningsvis leder till att det implementeras. 

 

Figur 14. visar procentuellt den andel som har samt ej har stöd för SSL 3.0 
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Figur 15 Stöd för olika versioner av TLS protokollet. 

Resultaten i figur 14 visar på att det finns en relativt stor andel servrar i samtliga länder som 

fortfarande har stöd för SSL 3.0. Finland har högst andel där 43.2 % av deras kommuners 

nätverkstjänster fortfarande har stöd för SSL 3.0. Då denna version av SSL har kända 

svagheter anses detta som en säkerhetsrisk (SSL Server Rating Guide, 2015). Siffran för 

Norge är 18.7 % och de svenska kommunerna får ett något sämre resultat på 25.2 %. Strax 

över var fjärde svensk kommun som har implementerat SSL har därför på någon 

nätverkstjänst stöd för en protokollversion som släpptes 1996. I figur 15 visar att många 

servrar ger möjlighet att använda TLS 1.0 för föråldrade system men att ett fåtal servrar har så 

icke uppdaterade tjänster att de saknar stöd för ett protokoll som lanserades 1999. Figur 15 

visar även att en stor andel av de norska kommunerna inte har stöd för protokollet som 

släpptes 2006 vilket tyder på flertalet föråldrade system. Det är totalt 44.88 % av de norska 

kommunerna som inte tillåter protokollversionen, detta kan sättas i perspektiv till 13.8 % av 

de svenska. Ett liknande mönster kan ses i figur 15 där 42.47 % av de norska inte har stöd för 

TLS 1.2 detta bör sättas i perspektiv till att endast 8.29 % saknade helt SSL av de norska 

jämfört med de svenska 40.2 %. Men det faktum att 76.9 % av de svenska domäner som 

använder SSL i någon form faktiskt använder den senaste versionen får anses som ett bra 

resultat i förhållande till Norge och Finlands vilket får ett värde på 69.4 %. 
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Figur 16. Sårbarheterna Freak, CRIME, Drown samt Logjam. 

Framgången med mätningen av resultaten för Drown-attacker i figur 16 kan vara osäker då 

attacken är ny och mätningen för denna attack fortfarande är experimentell. Det är trots 

chansen till falska positiva resultat intressant att studera. Denna sårbarhet anses vara en stor 

säkerhetsbrist att vara sårbar mot denna attack leder till att det lägsta betyget delas ut direkt i 

betygsskalan oavsett poäng. Attacken är från mars 2016 och det beräknas att 33 % av alla 

HTTPS servrar var sårbara mot attacken. Om vi jämför med data vi tidigare analyserat för 

TLS 1.2 har Finland 199, Norge 332 och Sverige 147 domäner med SSL. Det skulle motsvara 

59.7 finska-, 99.6 norska- och 44.1 svenska servrar. Tyvärr saknas data för dessa värden när 

attack uppdagades men procentuellt ligger samtliga de testade kommunerna under det 

förväntade resultatet där Norges kommuner presenterar det absolut bästa resultat. En del av 

detta resultat kan kopplas till den stora skillnaden mellan andelen kommuner med god 

säkerhet i Norge och övriga länder. 

I figur 16 visar också statistik för attackerna Freak, Logjam samt Crime. Sverige har likt 

Finland väldigt låg andel med sårbara tjänster. Detta kan förklaras med att båda nationerna har 

en relativt konstant andel kommuner som har stöd för TLS 1.0 upp till TLS 1.2 och därför har 

relativt bra säkerhet hos de kommuner som har stöd för TLS 1.2. Norge har en stor andel som 

har en väldigt bra säkerhet och korrekt konfigurerade certifikat men de har också en väldigt 

stor andel kommuner som har stöd för protokollversion 1.0 men inte högre. Endast 56.5 % av 

de norska kommunerna med stöd för TLS 1.0 har stöd för TLS 1.1. Motsvarande resultat för 

Finland är 69.4 % och för Sverige är siffran 78.5 %. 
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Figur 17. Andel kommuner sårbara mot attacker för Poodle SSL samt Poodle TLS. 

Figur 17 följer tidigare observationer angående stöd för protokollversionen SSL 3.0 i figur 14 

där Finlands kommuner hade störst andel och Sveriges kommuner minst. Poodle SSL 

utnyttjar svagheten i SSL vilket gör resultatet väntat. Resultatet för attacken Poodle TLS visar 

att en finsk kommun är sårbar, sex norska samt tre svenska. Att Norge har några fler kan 

förklaras med genom att återigen observera figur 15 där andelen norska kommuner som 

stödjer och även stannar på versionsnummer 1.0 är stor.  

 

Figur 18 Andel RC4 användning per land. 

Det kan finnas en koppling varför Sveriges kommuner är de kommuner som använder sig 

minst av RC4. RC4 används till stor del i icke uppdaterade samt äldre system där både 

Finland och Norge har många kommuner som använder äldre versioner av SSL. Resultatet 

kan betyda att de Svenska kommuner som uppdaterat sin SSL säkerhet har bytt protokoll i 

större utsträckning än de andra två länderna. Det förklarar dock inte resultatet i figur 18 där 
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mer än hälften av de finska kommunerna fortfarande använder RC4 när Norge nästan är på 

samma nivå som Sverige. 

 

Figur 19. Kommuner med problem i certifikatkedjan. 

Det räcker med ett fel i certifikatkedjan som till exempel att Root-certifikatet är med i kedjan 

för att det skall uppstå problem. Figur 19 visar att det är ett vanligt fel vilket innebär att 

onödigt mycket information behöver skickas vid en förfrågan om uppsättning av en SSL-

förbindelse. Då detta inte är en sårbarhet är det inte lika allvarligt som många av de tidigare 

analyserade kategorierna. Finland har betydligt mer problem i sin certifikatkedja än de två 

andra nationernas kommuner. Detta mönster efterföljs även i för certifikatens giltighet och 

felaktiga domäner. Felaktiga domäner drabbar Norges kommuner i stor andel även om 

Finland procentuellt fortfarande är hårdast drabbat (Figur 19). En stor andel av de finska 

kommunerna har även problem med ogiltiga certifikat vilket kan vara en indikation på att det 

handlar om ett äldre säkerhetsarbete som inte underhållits. För de kvarvarande resultaten från 

insamlad data angående sårbarheter mot system så är det en väldigt liten andel av de testade 

kommunerna som uppvisar svagheter för dessa. Därför publiceras enbart en kort 

sammanfattning av dessa resultat: 

• Inga av kommunerna i länderna är sårbara mot OpenSSL css attacker. 

• Norge har en något högre andel domäner som hanterar återkoppling på ett osäkert sätt 

i relation till andel kommuner. 

• Samtliga länder har några få kommuner med en svag privat nyckel där en ny nyckel 

bör genereras och en sårbar signatur där SHA-1 borde bytas ut mot SHA-256. 

• Finland har en lite högre andel av sårbara domäner förhållande till antalet domäner. 
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6 Analys 

Detta kapitel kommer behandla data från resultatet för analys. Resultatet kommer att 

sammanställas och presentera nivån på svenska kommuners informationssäkerhet gällande 

SSL lösningar samt en resultatet av jämförelsen med Norska och Finska kommuner. 

6.1 Analys av kommuner och populationsfaktorer 

Vid analys av resultatet har Pearsons samband och korrelationsanalys genomförts på insamlad 

data. I analysen används mätvärden som avgör avsaknad av samband till högt samband 

mellan analyserad data. Positiva värden påvisar ett positivt samband mellan SSL användning 

och testad populationsfaktor och ett negativt värde visar ett negativt samband (Wholin, 2012).  

 Hög korrelation: 0.5 till 1.0 eller -0.5 till 1.0. 

 Medelkorrelation: 0.3 till 0.5 eller -0.3 till.5. 

 Låg korrelation: 0.1 till 0.3 eller -0.1 till -0.3. 

 Ingen korrelation: Mindre än 0.1 till högre än 0.3 eller mindre än -0.1 till -0.3. 

Resultatet visar att det skiljer 36.4 % i hur många kommuner som använder SSL i den region 

som har högst andel jämfört med den som har minst. Pearsons korrelationsanalys används för 

analys av samband mellan SSL användning och befolkningsmängd. Analysen visar på ett 

korrelationsvärde på 0.426 för samband mellan SSL användning. Abonnenter per 

kvadratkilometer och SSL användning får ett korrelationsvärde på 0.367. Resultatet tyder på 

att det finns en medelkorrelation mellan de två testade faktorerna och SSL användning. Detta 

indikerar på att högt invånarantal och hög täthet i antal abonnenter innebär att kommunerna 

har mer kapital och mer behov att lägga tid på säkerhet. Region Stockholm är den region som 

har högst andel SSL användning samt störst befolkningsmängd och är också den tätaste 

befolkade regionen. Problematiken är vid studerande av den region som placerar sig som 

nummer två i SSL användning som är Mellersta Norrland. Regionen Mellersta Norrland har 

näst högst andel av kommuner som använder SSL men regionens resultat stämmer inte 

överens med övriga regioner i fördelningen. En förklaring till detta kan vara att regionen har 

minst andel kommuner vilket resulterar i ett osäkrare mätvärde. Regionen har endast elva 

kommuner i mätningen och resultatet kan därför ensamt vara svårt att stödja att det ej finns ett 

samband mellan populationsfaktorer och säkerhet. Korrelationsvärdet för SSL och 

Fibertillgång får värdet 0.081 vilket tyder på att ingen relation går att hitta. Här är Stockholm 

den regionen med bäst fibertillgång följt av Övre Norrland.  

Rörande kommuner med fullgod säkerhet placerar sig region Västsverige på högsta 

placeringen där fem kommuner har fullgod säkerhet vilket motsvarar 10.6 % av regionens 

kommuner. Totalt får de tre regioner med högst befolkning även bäst resultat för andel 

kommuner med bra SSL-säkerhet. Korrelationsvärdet visar på ett svagt samband med ett 

värde på 0.193. Det kan här finnas ett samband med att det finns många stora kommuner i 

regionerna. Dock är andelen svenska kommuner med god säkerhet väldigt låg vilket gör att 

det inte går att statistiskt säkerställa.  
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6.2 Analys av jämförelse mellan länder 

Vid analys av resultatet kan resultat hämtas från 80 % av kommunerna där typvärdet är 

mätbar data. 

Det är även intressant att se andelen av Finlands kommuner där resultat inte kan hämtas. 

Procentuellt har Finland strax över dubbla antalet ej analyserbara kommuner jämfört med de 

norska och svenska kommunerna. Varför finska kommuner är mer benägna att blockera 

analysen är oklart och är svår att analysera då det finns många anledningar som kan leda till 

att ingen kontakt kan upprättas.  

Vid genomförande av studien används dikotoma variabler och för analysen specificeras 

typvärde enligt nominalskala (Whalin, 2015). Undantag för detta är betygen som används i 

denna studie. Betygen är kvalitativa variabler där normalfördelningsantagande ej uppfylls 

(Whalin, 2015). Därför fördelas betygen upp i tre andelar vilket möjliggör användning av 

parametrisk analys av inhämtad data (Whalin, 2015). De andelar som används för analysen är:  

 God säkerhet 

 Ej komplett säkerhet 

 Avsaknad av säkerhet 

Huvudfokus vid analysen av betygsfördelning kommer vara på betygen A+, A samt A- då 

detta anses vara god säkerhet. Ej komplett säkerhet kommer innefatta resultaten B till T. 

Resultaten B och C är resultat som med en liten ansträngning från kommuners sida skulle 

kunna generera god säkerhet istället. Betygen F, M och T är så pass dåliga att skyddet mer är 

en falsk trygghet eller extra omständligt vid exempelvis HTTPS förfrågningar där en 

webbläsare ger varningar om certifikatfel. När ingen SSL användning finns används Avsaknad 

av säkerhet.  

Analysen genomfördes i IMB SPSS Statistic 24. Aktuell data lades in där konfidensintervall, 

medelvärde och standardavvikelse beräknades. En konfidensgrad på 95 % användes vilket 

resulterade i ett konfidensintervall mellan 1.92 och 2.0. Betygens typvärde blir ej komplett 

säkerhet och med hjälp av översättstabellen i bilaga D kan medelvärdet sättas till 1.96 och en 

standardavvikelse kan specificeras till 0.56. 

Betygsfördelningen visar att Norge har en relativ god säkerhet där mer än var fjärde kommun 

har god säkerhet och presterar ett mycket bättre resultat än de andra länderna i studien. En 

fördel för norska kommuner som kan vara anledningen till att Norge har en högre andel 

kommuner med bra SSL är Kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon. 

Data visar att organisationen samlar 345 av Norges 348 kommuner under samma 

huvuddomän. Varje kommun verkar själv ansvara för sin egen SSL-konfiguration men det 

tyder på att någon form av samarbete existerar. Sverige kommuner presterar något bättre än 

Finlands men båda hamnar långt efter de norska. Sverige har den högsta procentuella andelen 

som får B och C i betyg. Dessa betyg bör visa på en någorlunda uppdaterad SSL-lösning men 

att lösningen inte aktivt administreras. Detta styrks också av resultaten för sårbarheten Drown 

där samtliga länders typvärde visar att de ej är sårbara mot attacken. Analysen av sårbarheten 
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Drown visar att svenska kommunerna är de som har högst andel nätverkstjänster sårbara mot 

attacken. Finland har ett stort antal kommuner med tillitsproblem i sina lösningar. Detta 

verkar korrelera med den stora mängd av finska kommuner som endast har stöd för SSL 3.0 

och därav använder sig av föråldrade lösningar. Det gemensamma typvärdet för SSL 3.0 är att 

stöd ej finns. Figur 17 visar ett mönster med andelen kommuner som har stöd för SSL 3.0 

samt är sårbara mot Poodle SSL angrepp. Det gemensamma typvärdet för Poodle attacker är 

ej sårbar. Ett liknande mönster för norska kommuner går att hitta i figur 15 som där norska 

kommuner som har stöd för TLS 1.1 drastiskt minskar jämfört med TLS 1.0. En teori som 

görs baserat på detta resultat är att en stor mängd av norska kommuner aktivt drog igång ett 

säkerhetsarbete med SSL när denna version var aktuell men inte har följt med i utvecklingen 

efter detta. Resultatet av detta visar sig i figur 16 där norska kommuner visar på mest 

procentuella antal som är sårbara mot tre av fyra av de analyserade attackerna. Där typvärdet 

för SSL versionerna är att det finns stöd och typvärdet för sårbarheterna att det finns skydd 

mot dem.  

RC4 har ett typvärde i Finland som visar på sårbarhet och för Sverige och Norge visar 

typvärdet ej sårbarhet för kommunerna. RC4 är intressant att analysera då de finska 

kommunerna visar på en hög andel som fortfarande använder sig av RC4, antagligen beror 

detta på många föråldrade system som kan ses i Figur 14. Sverige placerar sig i topp även om 

de har få kommuner med god säkerhet har en hög andel betyget B. Betyget C är det bästa 

betyg kommunen kan få om RC4 används. Problemet de norska kommunerna har är att trots 

en stor andel har god säkerhet så har stora delar av resterande andel väldigt låg. 

Typvärdet för felaktiga domäninställningar i Finland visar på felaktiga inställningar och i 

Sverige och Norge är typvärdet ej felaktiga inställningar. Finlands kommuner har vid 

granskning av certifikatproblem återigen stora problem med deras SSL-konfiguration. 

Typvärdet för ogiltigt certifikat är att certifikatet är giltigt. Var femte certifikat i Finland har 

dock gått ut där motsvarande siffror för Norge och Sverige är under 5 %. Typvärdet för 

problem i certifikatkedjan presenterar problem i kedjan för samtliga länder. Strax under fyra 

av fem finska kommuner har problem med hur certifikatet presenteras för användare och kan 

då inte verifieras korrekt vid en HTTPS session av en webbläsare. Detta kan handla om att 

registrering av ett certifikat gjorts för ”www.exempel.com” men använder sig av 

”exempel.com”. För alla länder finns det en stor andel som har problem med certifikatkedjan 

där Finland återigen presterar dåligt. Det finska resultatet tyder på att det funnits en rörelse 

eller tanke om att höja säkerheten men som inte har underhållits på rätt sätt. Även om Sverige 

presterar bra på många av dessa jämförelser är de två viktigaste kategorierna för studien 

andelen som använder SSL samt andelen med god säkerhet. Resultatet är tydligt att Norge är 

långt fram jämfört med sina grannländer när det kommer till implementation av SSL på 

kommunnivå. Studien visar på att Sveriges kommuner har den största andel kommuner som 

helt saknar SSL. Vid analys av de som använder sig av SSL är Norge återigen den självklara 

vinnaren och ingen av de andra kommunerna ligger i närheten av samma nivå av 

implementation. De svenska kommunerna skulle kunna ha betydligt fler med god säkerhet 

med betyg på minst A- med lite arbete då en stor andel av kommunerna presenterar betyg 

mellan C och B.  



33 

 

7 Diskussion 

Kapitlet diskuterar resultatet av arbetet och hur de olika val som gjorts under studien har 

påverkat och format slutresultatet. Valet att använda en form av automatiserad enkätstudie 

diskuteras och samhälleliga samt vetenskapliga aspekter lyfts. Kapitlet avslutas med en 

diskussion rörande studiens etiska aspekter samt hot mot studiens validitet.  

7.1 Val av metod 

Valet att använda sig av en automatiserad enkätundersökning gav trovärdig och oberoende 

data då data som användes för studien inte kunde modifieras av studiens deltagare. 

På grund av metodvalet fanns mätdata som ej kunde användas vid resultatpresentationen där 

inhämtning av data från vissa kommuner ej var möjlig. Även om viss data inte kunde tas fram 

var Qualys SSL Labs den tjänst som gav bäst resultat i förstudien av externa tjänster. Det 

finns inget som tyder på att de kommuner där data ej är tillgängligt visar på ett fantastiskt bra 

resultat eller ett genomgående dåligt, men i denna studie fanns inga redskap för att studera 

detta i detalj.  

Det visade sig att valet av metod skapade problem för resultatåtergivning för två värden som 

från början var tänkt att vara en del av resultatet. Detta uppdagades vid kontroll av resultaten 

och då de ej påverkar slutresultatet i stort valdes det att för studien avgränsa bort 

resultatpresentation samt analys av dessa delmoment. Avsaknad av stöd för Forward secrecy 

presenteras ändå i form av betygsändring från A till A- och om ett certifikat är självsignerat 

ger automatiskt betyget T och därför stämmer fortfarande det slutgiltiga betyget.  

Vald metod gjorde den statistiska analysen svårare än om studiens frågor hade anpassats 

direkt utefter statistiska verktyg. Pearsons korrelationskoefficient var optimal för att mäta om 

det finns något förklarande samband mellan hög användning av SSL och befolkningsfaktorer i 

de svenska regionerna. Det var dock problematiskt att göra en statistisk analys på de icke 

normalfördelade kvalitativa betygen. Lösningen var därför att utefter studiens syfte dela in 

dessa i en normalfördelningsskala och resultatet blev då tydligt, relevant och analyserbart. 

Eftersom resterande data bestod av diktoma variabler där endast typvärde är mätbart så var 

analysen delvis baserad på typvärde men också mer djupgående beskrivning av resultatet.  

7.2 Resultat 

Resultatet är sämre än förväntat där svenska kommuner visar på stora brister rörande både 

användning och även konfigurationsnivå för SSL. SSL användningen är på en betydligt lägre 

nivå än grannländerna och på en betydligt sämre nivå än Norge angående god nivå för 

tjänsten. Studiens resultat visar på att det går att hitta kopplingar mellan vissa 

populationsfaktorer som visar att det finns ett visst samband mellan hög befolkningsmängd 

och SSL användning i kommunerna vilket tyder på att mindre kommuner har mindre 

möjligheter som kan bero på personal och kostnader. I studiens analys går det inte att 

observera någon korrelation mellan fiberanvändning och SSL användning vilket kunde ha 

visat på en väl utvecklad IT-strategi för regionen i helhet. Studien visar dock på att det är 

enkelt och billigt att använda sig av en SSL. Det räcker till exempel med att en anställd på en 

kommuns IT-avdelning ägnar några timmar för implementation eller konfiguration av SSL för 
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att drastiskt höja säkerheten för kommunens nätverkstjänster. En enkel och snabb 

konfiguration av SSL skulle öka säkerheten för både den kommunala myndigheten och 

användare av exempelvis kommunens e-tjänster eller hemsida.  

Rörande jämförelsen av de svenska kommunernas resultat med kommuner i Finland och 

Norge är studiens resultat mycket intressant och frågan ställs om varför Norges säkerhetsnivå 

är mycket bättre än de andra deltagande nationerna i studien. Att svara på varför så är fallet är 

utanför studiens syfte men kulturella skillnader kan vara avgörande.  

Projektet med ökad SSL inom Europeiska Unionen verkar inte ha influerat de svenska eller 

finska kommunerna och det är inte möjligt att visa på en koppling om det går att sätta Norges 

kommuners resultat i relation till det SSL arbete NATO gör. Det finns tyvärr väldigt lite 

dokumentation om specifika lagar rörande SSL för samtliga länder som deltagit i studien. 

Även om länderna har mycket gemensamt förekommer det dock stora skillnader där 

exempelvis beslut i svenska företag fattas högre upp i hierarkin än för de norska. Norska IT-

anställda tar tag i beslutsfattningen tidigare och inte väntar på direktiv i samma avseende som 

svenska och finska IT-anställda. Ytterligare en förklaring kan finnas i studien från Norvald 

(2011) som visade att norska regelverk och standarder var hinder för svenska företag vilket 

kan visa på striktare regleringar.  

För att öka andelen svenska kommuner som använder SSL skulle starkare regleringar och 

samarbete mellan kommunerna vara en god idé. Lidköping kommun är den kommun som 

visar upp bäst resultat i Sverige. Kommunen har ett IT-samarbete genom ett gemensamt 

kommunalförbund med Skara, Götene, Essunga och Grästorps kommuner (Göliska förbundet, 

u.å.). Göliska IT heter kommunalförbundet och genom ett sådant samarbete borde även en 

strategi för SSL kunna arbetas fram. Samarbete skulle eventuellt även kunna implementeras 

på nationell nivå. Ytterligare en väg för ökad användning skulle vara att myndigheter som 

MSB eller Datainspektionen arbetar fram riktlinjer eller hjälpmedel för användning av tjänster 

som Let’s Encrypt vilket skulle vara ett enkelt förstasteg för att kunna utöka andelen svenska 

kommuner med en god SSL säkerhet.  

7.3 Vetenskapliga aspekter 

Studien presenterar de styrkor samt svagheter för använda externa verktyg som kan vara 

väldigt starka men resultatet måste kontrolleras för att verifiera riktighet. 

Det uppstår med använda verktyg ett vetenskapligt problem där en avsökning görs av den 

tjänst som testas vid resultathämtning. Denna avsökning kan uppfattas som ett första steg till 

ett intrångsförsök. Avsökningen var dock ett krav för att genomföra studien och fick därför 

anses som en nödvändig risk. 

Förbättringar i arbetet kunde skett genom att kopplingen mellan populationsfaktorer och 

svenska kommuners SSL hade kunnat tonas ner och istället skulle mer tid kunna ägnats åt att 

undersöka exempelvis kulturella skillnader. 

Studiens resultat visar en liknande relation mellan SSL och befolkning som Eklöfs (2013) 

studie om samband mellan befolkning och e-tjänster. Resultatet visar även likt tidigare 

forskning gjord av MSB (2015) på bristande informationssäkerhetsarbete bland svenska 

kommuner.  
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7.4 Samhälleliga aspekter 

Resultatet i denna studie visar att kommunerna i Sverige har ett stort arbete framför sig om de 

vill förbättra SSL-säkerheten och visar därför stora förbättringsmöjligheter för dessa 

myndigheter inom informationssäkerhetsarbetet. Studien kan vara ett första steg för ökat 

intresse för ett bredare samarbete på regional nivå som kan leda till ökad kunskap och 

framförallt en höjd säkerhetsnivå för SSL. När resultatet visar att de norska kommunerna har 

en god säkerhet öppnar det för svenska kommunerna att ta lärdom av från dess grannland. Ur 

ett samhällsperspektiv märker de flesta människorna inte av skillnaden om en kommun 

använder god SSL konfiguration eller ej. Bristen på god säkerhet inom SSL visar ändå på en 

problematik som bör åtgärdas för att kunna erbjuda medborgare bästa möjliga skydd till en 

låg kostnad. Även om resultat i studien visar på att det finns ett samband mellan SSL och 

storlek i en region saknas goda argument för små kommuner att inte använda sig av 

protokollet. Relaterade studier av Eklöf (2013) lyfter problematiken om att e-tjänster är 

utbrett och samtidigt ökar vilket gör att lagar som personuppgiftslagen och säker hantering av 

digital data blir allt mer relevant. Behovet av förståelse för tekniken är för hög för de flesta 

medborgare men rör ändå kommunernas kunders säkerhet vid användning av kommunernas 

tjänster. Bergmans (2013) studie visar på en saknad för säkerhetstänk och SSL verkar inte 

vara en prioriterad fråga ens inom detta avseende. Detta anses vara problematiskt och är ej 

den väg säkerhetsarbetet bör gå. Förslagsvis skulle gemensamma riktlinjer kunna arbetas fram 

för att förbättra säkerhetsarbetet genom hela sektorn. 

7.5 Validitetshot 

Validitet är ett viktigt intyg för att garantera att studien undersöker vad dess avsikt är att 

undersöka. Denna studie har syftet att mäta säkerheten för kommuners nätverkstjänster och 

om det finns en anledning som kan göra att syftet inte uppfylls är det ett hot för arbetets 

validitet. Då studien samlar in data finns det en risk för att utfallet blir vinklat på grund av 

partisk medvetna eller omedvetna åsikter från de källor som används. Data som används är 

därför direkt ifrån oberoende part i form av Qualys och statistiska centralbyrån vilket 

förhindrar ett vinklat resultat. 

På grund av författarens partiska medvetna eller omedvetna åsikter kan validitetshot uppstå då 

det går hävda att resultat är baserade på vad studien vill visa. Det kan vara att studien 

exempelvis vill gynna Sverige och välja ut resultat som är fördelaktiga jämfört med Norge 

och Finland. Detta motverkas genom att genomföra en rättvis presentation baserat på en 

procentuell nivå för de värden som presenteras. Det kan dock uppstå problem om 

förutsättningarna för studien plötsligt ändras. Om Qualys SSL lab byter betygskriterier blir 

inte resultatet det samma, men för att avvärja detta hot har mätvärden specificeras i detalj 

vilket innebär att resultat kan kontrolleras och anpassas för de tidigare betygskriterierna. 

Inga kommuner meddelades information om att en mätning skulle göras för att säkerställa 

neutralitet. Neutraliteteten är viktig då kommuner hade kunnat göra uppdateringar av sina 

protokoll om de varit medvetna om att denna studie skulle göras. Uppdateringar hade kunnat 

leda till en förbättring av deras nuvarande lösning.  

Studien använder skript som samlar data där felaktig datainsamling anses vara ett 
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validitetshot. Detta gör kvalitén på skriptet väldigt viktig då de verktyg som används måste 

vara korrekta och hålla en hög nivå. Källkoden till skriptet finns tillgängligt vilket möjliggör 

att skriptets funktionalitet går att kontrollera. 

Ytterligare ett validitetshot är att andra externa tjänster som Svenska statistiska centralbyrån 

vars huvuduppgift är att ansvara för statlig officiell statistik (SCB, u,å.) samt Qualys SSL labs 

vars huvudsyfte är att utföra test av SSL säkerhet. Detta gör att tillförlitligheten för studiens 

resultat är hög. Resultaten som hämtas från Qualys. Qualys har också en öppen utveckling där 

de berättar när ändringar görs och håller användare uppdaterade. Baserat på studiens syfte 

anses Qualys SSL test vara en fullgod tjänst att använda. För att citera Ristic Ivan (u.å.) en av 

de anställda och drivande i Qualys SSL projekt: 

”SSL Labs is a collection of documents, tools and thoughts related to SSL. It's an attempt to 

better understand how SSL is deployed, and an attempt to make it better. I hope that, in time, 

SSL Labs will grow into a forum where SSL will be discussed and improved. 

SSL Labs is a non-commercial research effort, and we welcome participation from any 

individual and organization interested in SSL.” Alla bearbetade validitetshot återfinns 

samlade i bilaga A. 

7.6 Etiska aspekter 

Kommuner som har deltagit i studien har ej varit medvetna om att studiens genomförande 

vilket vid upptagande kan skapa protester angående om en kommun hade velat delge denna 

information eller ej då informationen offentliggör brister i säkerhetssystem. Då endast 

kommuner med väldigt bra säkerhet eller inga direkta problem med påpekande av brister 

inom området blivit namngivna anses inte detta som ett problem ur etiskt perspektiv. All 

information som hämtas till denna studie skulle kunna hämtas av samtliga med intresse och 

tillgång till dator, modern webbläsare samt internetuppkoppling och svaga resultat går ej 

genom denna studie koppla till en specifik kommun.  
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8 Slutsats 

Undersökningen har visat att det går att hitta kopplingar mellan populationsfaktorer och 

användning av SSL. En hög befolkningsmängd och tätbefolkade områden har ett samband 

med andelen som använder SSL. Studien kan inte påvisa ett samband med 

befolkningsfaktorer och nätverkstjänsters säkerhetsnivå bland de svenska kommunerna då 

resultatet visar på väldigt dålig hantering av SSL genom hela sektorn. Den region som har 

högst andel kommuner med god säkerhet är Västsverige. Här återfinns också Lidköping som 

är Sveriges enda kommun som får högsta möjliga poäng. Andelen svenska kommuner med 

bra SSL-säkerhet motsvarar 6.5 % eller 13 till antalet fördelat i åtta regioner. På grund av 

bristen av kommuner med god säkerhet gör analys av faktorer svår då positiv förändring hos 

en enskild kommun kan ha väldigt stor inverkan på resultatet på slutresultatet.  

Angående studiens syfte att svara på hur svenska kommuners säkerhetsnivå står sig i 

förhållande till kommuner i Finland och Norge är de svenska kommunernas resultat väldigt 

svagt. Här är det över 40 % av kommunerna som inte har någon SSL och för de andra två 

länderna ligger värdet på strax över 8 %. Norges kommuner har betydligt högre procentuell 

andel kommuner med en säkerhet som är god där var fjärde norsk kommun har god säkerhet. 

Sverige placerar sig på en andraplats där 6.5 % av de svenska kommunerna har god säkerhet 

och Finland blir trea med 3.2 %. Resultatet för de kommuner som använder sig av SSL i 

någon form för sina tjänster men ej når upp till vad som anses vara god säkerhet så klarar sig 

Sverige bra. I de andra länderna tenderar kommuner med icke fullgod säkerhet vara sårbara 

mot väldigt många olika attacker och har mycket problem med certifikat. Vid dessa 

jämförelser är det endast mätningen av den nyaste Drown-attacken som svenska kommuner 

har en högre andel sårbara kommuner jämfört med studiens två andra länder. 

Sammanfattningsvis är Sveriges kommuners sårbarhetsnivå på dess SSL-tjänster långt bakom 

nivån i Norge. Även om Finland har en större andel kommuner som har SSL-tjänster visar de 

svenska kommunernas konfiguration ett bättre resultat för de flesta avseenden. Nivån på 

kommunerna i Sverige ligger på en betydligt lägre nivå än vad som är önskvärt för dessa 

myndigheter. Norges stora andel kommuner med säkerhet och även god säker visar på att det 

är möjligt att ha god SSL-säkerhet något både Sveriges och Finlands kommuner kanske skulle 

kunna ta lärdom av.  

8.1 Framtida arbeten 

Framtida arbeten skulle kunna analysera SSL användning på kommuners nätverkstjänster eller 

andra alternativa domäner i förhållande till trafik. Det är idag möjligt att via externa tjänster 

följa trafikstatistik för en hemsida. Möjlighet för att kunna analysera trafik i förhållande till 

SSL användning bör därför undersökas.  

Det finns ett antal kommuner som sticker ut i denna studie som har väldigt bra säkerhet och 

sedan finns det intressanta observationer av kommuner som bör ha en stor användning av e-

tjänster som har en väldigt dålig säkerhetsnivå. En intervjustudie specifikt inriktade på 

intressenter uttagna likt denna studie skulle kunna vara relevant för ett framtida arbete inom 

SSL-användning. En liknande studie skulle även kunna utföras med en bredare inriktning och 

större spridning men med mindre eller större andel testobjekt per inriktning. 
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Det skulle också vara av intresse att studera varför de norska kommunerna har en större andel 

som presenterar ett bra resultat jämfört med de andra två länderna i studien. 

Det finns tre kommuner med eventuellt samarbete i Gamla Skaraborgs län där resultaten är 

identiska det finns även identiska resultat för sex kommuner i Östra Mellansverige. En studie 

eller arbete för ett storskaligt samarbete kan vara en intressant infallsvinkel. 
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Bilaga A 

Input_URL Grade Drown  Freak Logjam RC4 
SSL 
v2 

SSLv2 
SuitesDisabled 

OpenSSL 
ccs 

QUALYS(Skript) 
        www.testkommun1.se/ T N N N N N Y N 

High-Tech Brige 
        www.testkommun1.se/ F - ?* N N N ?* N 

Symantec 
        www.testkommun1.se/ - - N N N N Y N 

 

Input_URL Poodle_SSL Poodle_TLS 
wrong 
domain 

cert 
expired 

Ey 
issued 
cert 

self 
signed 
cert SSL v3 

QUALYS(Skript) 
       www.testkommun1.se/ N N Y N N Y(N)** N 

High-Tech Brige 
       www.testkommun1.se/ N N Y N - Y N 

Symantec 
       www.testkommun1.se/ N N Y N - Y N 

         

Input_URL rc4Only 

Cert 
chain 
issue 

Cert chain 
incomplete CRIME 

forward 
secrecy 

weak 
private 
key weak signature 

QUALYS(Skript) 
       www.testkommun1.se/ N Y N N N N Y 

High-Tech Brige 
       www.testkommun1.se/ N - - - N N Y 

Symantec 
       www.testkommun1.se/ N Y - N - N Y 

 

Input_URL 
secure 
renegotiation 

TLS 
1.0 

TLS 
1.1 

TLS 
1.2 

QUALYS(Skript) 
    www.testkommun1.se/ Y N Y Y 

High-Tech Brige 
    www.testkommun1.se/ Y N Y Y 

Symantec 
    www.testkommun1.se/ Y N Y Y 

 

*Osäkerhet råder då publicerade resultat är svåra att tyda. 

**Skriptet påvisar opålitliga resultat för denna kategori. 
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Bilaga D 

Översättningstabell parametrisk analys 

Andel Värde 

Avsaknad av säkerhet 1 

Ej komplett säkerhet 2 

God säkerhet 3 

 


