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SAMMANFATTNING

Detta är en B-uppsats inom datasäkerhet och datajuridik. Uppsatsen består av först en
litteraturstudie. Där tar vi upp vilka hot som finns mot information som hanteras med hjälp av
datorer. Med hjälp av olika säkerhetsverktyg ökar man skyddet mot hoten. Vi beskriver de
vanligaste verktygen som företag och även privatpersoner använder sig av. Ämnet dataintrång
förklaras samt en beskrivning av externt- och interntdataintrång. I och med IT-utvecklingens
snabba framväxt och förändringar på samhället ger det nya tillfällen till brott, ökningen av
brott kan bero på att det finns en ökad skicklighet hos förövarna samtidigt som skyddet är
svagt. Vad lagen säger om IT-brott och vilken lag som hanterar dataintrång tas upp.

I empiridelen har vi studerat olika rättsfall för att se hur dataintrång har skett i verkligheten,
samt några olika tidningsartiklar som berättar om olika databrott. Uppsatsen avslutas med
diskussion, där vi kopplar ihop teorin och empirin med varandra för att få en helhetssyn över
valt ämne.

Problemet dataintrång är komplicerat och det finns ingen enkel lösning för att motverka att
sådana brott sker. För att komma åt dem som utför brotten bör lagen ses över och vad gäller
den svaga säkerheten så får datoranvändarna se över skyddet.



FÖRORD

Valet av uppsatsämne var inte så självklart till en början. Vi diskuterade olika ämnen. Då vi
båda ansåg att datajuridik och datasäkerhet är intressanta ämnen valde vi att skriva om detta.

Vi vill i detta förord tacka de olika tingsrätter som vi varit i kontakt med samt
polismyndigheten i Linköping som delgivit oss material och förslag på litteratur. Framför allt
vill vi rikta ett stort tack till åklagare Rune Björk som gett oss tips på böcker och rättsfall.
Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare samt examinator Louise Bonta som har gett oss
vägledning genom sina synpunkter och kommentarer på arbetet.

Norrköping, mars 2004

Anna Bartels och Shahla Shenavar
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1  INLEDNING

1.1 Bakgrund

Vi lever i ett allt mer växande IT-samhälle, nästan all information som finns idag datalagras
och många har tillgång till dator. Det är då viktigt att man ser över säkerheten. Även om
säkerheten har blivit bättre så har samtidigt IT-brottsligheten ökat. De som begår brotten har
blivit skickligare genom ökade datakunskaper. Det har i media den senaste tiden
uppmärksammats brott som begåtts, som har med IT-säkerhet att göra, ex. dataintrång.

Vårt intresse för IT-säkerhet började när vi i vår utbildning (Användarinriktad
systemutveckling) fick läsa en grundkurs i datajuridik och datasäkerhet. Vi tyckte därför det
skulle vara intressant att ta reda på hur information görs tillgänglig samtidigt som den måste
skyddas på olika sätt. Även hur ett dataintrång kan se ut och vilka följder det blir när man
döms för ett sådant brott.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats var dels att vi ville få en bättre förståelse för hur IT-säkerheten
fungerar i praktiken, dels att se hur det ser ut i praktiken när man gör något brottsligt som är
förknippat med IT och data.

1.3 Metod

Vi valde att skriva det här arbetet i beskrivande och analyserande form. Vi gjorde
litteraturstudier, tittade på rättsfall och tidningsartiklar som tog upp databrott som skett i
verkligheten. I uppsatsen förekommer orden IT-säkerhet och datasäkerhet, dessa betyder
samma sak.

1.4 Frågeställningar

I och med IT-utvecklingens snabba framväxt samt att databrotten har ökat är det viktigt med
IT-säkerhet. För att få fram det vi ville säga med uppsatsen behövde vi ta reda på hur
hotbilden ser ut och hur man bäst skyddar sin dator mot t.ex. dataintrång samt ta reda på hur
gällande lagstiftning ser ut. Vi ställde oss följande frågor:

• Vilka olika hot finns?
• Vad finns det för verktyg att skydda sig mot dessa hot?
• Vad menas med dataintrång?
• Vad säger datalagen om dataintrång?
• Vad kan hända om man döms för dataintrång?
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1.5 Avgränsning

Eftersom IT-säkerhet innefattar så mycket valde vi att titta på de viktigaste hoten och
åtgärderna mot dessa. Vad gäller IT-brottslighet valde vi att studera databrott i form av
dataintrång både teoretiskt och hur det ser ut i praktiken.

1.6  Disposition

Uppsatsen består av 4 huvuddelar (se figur 1)

Fig 1. Egen bild över uppsatsens disposition

I inledningsavsnittet kan man läsa om bakgrund och förutsättningar för uppsatsen. Därefter
följer en teoridel där vi tar upp IT-säkerhet och dataintrång. Under empiridelen beskrivs
rättsfall och tidningsartiklar innehållande databrott som skett i verkligheten. I fjärde och sista
avsnittet presenteras diskussionen med våra egna reflektioner och slutsats.

Inledning

Teori
• IT-säkerhet
• Säkerhetsverktyg
• Dataintrång
• Vad lagen säger

Empiri
• Dataintrång i praktiken

- Rättsfall
- Tidningsartiklar

Diskussion
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2 TEORI

2.1 Vad är IT-säkerhet?

All säkerhet som har anknytning till hur information hanteras kan med ett ord kallas för
informationssäkerhet. Det innefattar både information som hanteras med hjälp av datorer och
manuellt. Informationssäkerheten kan delas upp i två olika delar och administrativ säkerhet
som behandlar säkerhetsfrågor rörande information som bearbetas manuellt. Tonvikten läggs
då på hur de manuella rutinerna fungerar, och IT-säkerhet som hanterar all information som
lagras, bearbetas samt skickas mellan datorer. (1998, Leander)

2.1.1 Varför behöver man skydda sin verksamhet?
Datorn blir mer och mer vanlig på arbetsplatser. Samhället är beroende av datorsystem och
information datoriseras allt mer. Det är i det närmaste omöjligt att tänka sig att användandet
av datorer skulle kunna ersättas av manuella rutiner, om något katastrofalt skulle inträffa.
Kontrollen av anslutning mot datorer och informationsflöden blir allt svårare då förlust av
information, förvanskning av information eller att informationen hamnar i orätta händer kan
leda till stora skador. (1998, Leander)

2.2 Olika typer av hot

Ordet hot innebär möjlig, oönskad händelse som ger negativa konsekvenser för IT-resurs. Hot
kan vara t.ex. driftsstörning, informationsförlust, obehörig åtkomst m.m.

Det finns olika typer av hot
• Fysiska hot

Dit inräknas faktorer såsom vandalisering, brand och stöld m fl.
• Logiska hot

Här talar man om obehöriga användare, hindrande av tjänst, manipulering och
liknande logiska hot.

• Mänskliga/organisatoriska hot
Det är hot som blir till på grund av oklar ansvarsfördelning, dåliga rutiner eller inga
alls och brist på kunskap m.m. (2001, Mtrovic´)

2.2.1 Hotbild
Begreppet hotbild kan beskrivas som i figur 2.

HOT + SVAGHET + SÅRBARHET = HOTBILD

Fig 2. Yttre hot och svagheter skapar sårbarhet. (2001, Mtrovic´)

IT-resurs

Svaghet          Svaghet

Sårbarhet

HOT HOT

HOT HOT
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När man försöker skapa sig en bild av begreppet hotbild måste de olika komponenterna vägas
in. Först frågar man sig om ett hot föreligger. Om ett tydligt hot finns måste man identifiera
vad hotet består i och hur det kan realiseras. Om det inte framkommer något tydligt hot, går
man vidare och granskar om IT-systemet har några svagheter. Det är de yttre hoten som
tillsammans med svagheter som skapar sårbarheten. (2001, Mtrovic´)

2.2.2 Virus
När man talar om hot mot nätet är det främst virus som åsyftas. Ett virus är ett program eller
en del av ett program som har smugit sig in ett befintligt program. Viruset aktiveras när
programmet exekveras. De är inte självständiga utan de gömmer sig i något som ska finnas
och blir därför svåra att hitta och ta bort. Virus sprider sig, ”smittar”, vilket innebär att de
skapar kopior av sig själva. (2003, Alsér, Altun)

2.2.3 Maskar
Till skillnad från virus är en mask självständig. Den skapar kopior av sig själv och förökar sig
på så sätt. Den sprids från dator till dator på egen hand genom t.ex. e-post eller via nätverk.
Den sätter sig i minnet på datorn hellre än på hårddisken, så masken kan elimineras genom att
stänga ner alla arbetsstationer i nätverket. (2001, Mtrovic´)

2.2.4 Trojanska hästar
En trojansk häst är ett elakt program som t.ex. kan läsa lösenord som användaren matar in
eller spela in allt användaren gör med tangentbordet. (2001, Mtrovic´) Förutsättningen för en
trojansk häst är att användaren inte skulle ha exekverat programmet om han/hon kände till
programmets effekter. Du kan misstänka att du råkat ut för en trojansk häst om underliga filer
dyker upp, du får konstiga meddelanden eller om det känns som din mus styrs utifrån. Du får
med andra ord en känsla av att du tappat kontrollen över din dator. Att använda trojaner vid
hackning är ett effektivt sätt att snabbt ta sig in i datorn. Det behövs bara att användaren luras
att ladda ner en trojan i form av ett kul spel. (2001, Fåk)

2.2.5 Logiska bomber
En typ av trojansk häst är en ”logisk bomb” vilken är programmerad att attackera efter en
speciell logisk händelse eller följd av händelser. En logisk bomb är en skadlig del i ett
program. Oftast det är radering av data som åsyftas. Den logiska bomben gör ingenting förrän
den fått en given signal från användaren eller startar vid en viss inställd tidpunkt. (2003,
Alsér, Altun) (2001, Fåk)

2.2.6 Hackare/krackare
Ordet hackare var tidigare en benämning på en person som var extremt duktigt på datorer.
Detta har senare kommit att bli till något negativt, dvs. någon som olovligen tar sig in i
datorer och stjäl information. Man talar även om ”crackers” och då syftar man på de som är
kriminella hackare vilka har mer elaka syften som att förstöra och stjäla information. Hackare
har på senare tid i och med att Internet används allt mer, skapat mötesplatser där de kan utbyta
erfarenheter med varandra. De kan exempelvis lägga ut lösenord och program de skapat för
att komma åt viss information så de blir tillgängliga för andra. (2003, Alsér, Altun)

Det finns olika sätt att hacka på.
• tjuvlyssning av nätverk för att fånga upp t.ex. lösenord.
• imitation som hackaren använder sig av för att komma förbi nätverkets säkerhet så att

han kan komma åt inloggningsinformation till nätverket.
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•  kapning som är en hackarmetod där man använder sig av en autentiserad och
etablerad nätverksanslutning.

•  protokollutnyttjande där man använder sig av en svaghet som finns i systemet för att
få tillträde till mer än vad som är tillåtet. (2003, Alsér, Altun)

2.3 Analys av risken för hot

Något som kan vara bra för ett företag, är att göra en analys av risken för hot. Då bör man ta
reda på svaren för följande två frågor.

• Vad är det som är verkligt värdefullt i datasystemet?
• Vad kan väsentligt minska eller helt utplåna detta värde?

Det handlar inte enbart om, att det skulle kunna vara något som går att sälja, ej heller om att
identifiera enstaka individer eller händelser som kan sabotera materiella värden. Dessa frågor
är djupare än så. Ett datasystem kostar pengar, och vad är det som motiverar denna kostnad?
Värdet kan då vara abstrakt dvs. något vi inte kan ta på som t.ex. att företaget har en
förhoppning om att kunderna uppfattar deras egna tjänster mer lättillgängliga än
konkurrentens tack vare datastödet. Bristande tillgänglighet på systemet kan vara det som
utplånar värdet och då leda till att användarna tappar förtroende för det. (2001, Fåk)

Målet med en analys är att finna sårbarheten samt lokalisera den tekniskt så att man kan hitta
effektiva motåtgärder och se om det finns tillräckliga resurser för detta. Det kan också vara så
att fokus sätts på någon specifik risk och då undersöks om risken motiverar till någon åtgärd.
(Se figur 3)

Fig 3. Exempel på mer komplicerade samband för hot - brist - skada. (OS = operativsystem) (2001,Fåk)

Tydligt är att genom olika hot kan flertalet skador uppstå. Dessutom kan många hot resultera i
flera skador. Ofta krävs det flera brister för att ett visst hot ska ge en viss skada, samtidigt som
en viss brist kan släppa igenom flera olika hot. (2001, Fåk)

Nyfiken
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2.4 Säkerhetsverktyg

Det finns olika sätt att skydda sin dator mot olika hot. Nedan beskrivs det vanligaste
verktygen som företag och även privatpersoner använder sig av.

2.4.1 Brandvägg
Brandvägg är en hårdvaruenhet eller ett program som filtrerar all nätverkstrafik mellan en
dator eller ett företagsnät och Internet. När någon inifrån det lokala nätverket vill nå Internet
måste han/hon gå genom brandväggsenheten. Detsamma gäller när någon vill nå det lokala
nätverket från Internet. Då måste denne först gå genom brandväggsenheten. (2001, Komar
mfl.) Brandväggen reagerar så fort den upptäcker att det är obehörig trafik som pågår. Detta
beror på vilka regler man satt för brandväggen. Det är reglerna som talar om hur behörigheten
ska se ut. Avsikten med en brandvägg är att stoppa meddelanden av den typ som man inte
önskar/har nytta av och som kanske kan störa den egna informationsbehandlingen. (2001,
Fåk)

Det finns två modeller av brandväggar en är på applikationsnivå och en är på nätverksnivå.
Ofta använder sig brandväggar av båda modellerna. Applikationsnivån (tillämpningsskiktet är
användarnas gränssnitt mot de underliggande skikten ex. ordbehandling, e-post och www).
Nätverksnivån (även kallad nätskiktsprotokoll som beskriver standarden för upp- och
nedkoppling av förbindelsen, adressering och vidaresändning av data ex. IP). (2001, Mayer)
Som exempel på nätverksnivån, vilken har paketfiltrerande funktioner, kan en router nämnas.
På applikationsnivån har brandväggen proxyfunktioner dvs ett sätt att styra vad som ska
passera mellan det interna nätet och Internet. All data passerar genom en dator som kan bestå
av två nätverksinterface när brandväggen arbetar på applikationsnivå. (2003, Alsér och Altun)

2.4.2 Virusskydd
För att skydda sig mot virus måste man som första åtgärd vara uppmärksam på vad det är man
laddar ner från Internet, och inte öppna e-brev med okänd avsändare. Då virus cirkulerar på
Internet och oftast kommer med e-brev är ett antivirusprogram en nödvändighet om man som
privatperson eller företag har datorer kopplade mot Internet. Som exempel på bra
antivirusprogram är Symantic, McAfee, F-Secure och Panda. Oavsett vilket program man
använder är det viktigt att programmet regelbundet gör uppdateringar. Dessa används för att
upptäcka nya virus, maskar och trojanska hästar. Annars kan hända att antivirusprogrammet
inte hittar nya virusversioner och då finns det risk för att virus inte upptäcks i datorn. (2001,
Komar mfl.)

2.4.3 Kryptering och dekryptering
Kryptering har funnits länge, och i det stora hela så handlar det om att ett meddelande i
klartext omvandlas till icke läsbar kryptotext (klartext som omvandlats till otydligt text).
Själva krypteringen sker med hjälp med av ett kryptosystem samt med en tillhörande nyckel.
Att omvandla kryptotext till klartext med hjälp av rätt nyckel kallas för dekryptering.
Asymmetrisk kryptering och Symmetrisk kryptering är de två huvudsakliga metoderna för att
kryptera. Säkerhetsmässiga skillnader mellan asymmetrisk kryptering och symmetrisk
kryptering är att asymmetrisk kräver större datorkraft och är därför lättare att forcera. (2001,
Mtrovic)

2.4.3.1 Asymmetrisk kryptering
Vid själva krypteringen och dekrypteringen används olika nycklar som använder sig av
samma krypteringsalgoritm. Nyckelparet som används kallas för privat och publik nyckel, den
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publika nyckel är öppen så att alla kan läsa den vilket däremot inte den privata nyckel är då
den är hemlig. Det hela går till så att den som sänder meddelandet använder sig av
mottagarens publika nyckel för att kryptera klartext meddelandet. Det som sedan händer är att
meddelandet skickas och mottagaren av meddelandet dekrypterar det med sin privata nyckel.
(Se figur 4). För att detta ska fungera krävs att det finns ett matchande nyckelpar, vilket finns
då en privat och en publik nyckel används. (2001, Mtrovic)

Fig4. Kryptering och dekryptering med hjälp av en publik och en privat nyckel (nyckelpar) (Egen bild)

2.4.3.2 Symmetrisk kryptering
Vid symmetrisk kryptering använder man sig bara av en nyckel. För att det hela ska fungera
krävs att både mottagare och sändare har tillgång till samma hemliga nyckel. Sändaren
krypterar meddelandet med den hemliga nyckeln och sänder sedan meddelandet till
mottagaren som dekrypterar meddelandet med hjälp av samma hemliga nyckel som sändaren
använt sig av. (Se figur 5) Symmetrisk kryptering är något som används främst inom det
militära och hemliga organ där säkerhetskraven är höga.  (2001, Mtrovic)

Fig5. Kryptering och dekryptering med hjälp av en delad hemlig nyckel (Egen bild)
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2.5 Dataintrång

Dataintrång är en samlingsbeteckning på olika brott men som gemensamt har det att intrång i
datasystem är nödvändigt för att utföra brottet. Det finns två olika dataintrång: internt
dataintrång och externt dataintrång. (2000, Brå rapport)

De interna dataintrången är de som sker inom ett företag eller på en arbetsplats av någon som
är anställd på arbetsplasten. Dataintrången sker när den anställde överskrider sina
behörigheter för att komma åt t.ex. registerupplysningar utan tillstånd, eller när anställda går
in i arbetskollegors datorer för att få tillgång till eller förstöra information.

Externt dataintrång sker när någon utomstående dvs. en person som inte är anställd på
arbetsplasten, gör ett intrång i datasystemet. Detta behöver inte betyda att personen inte har
någon relation med platsen för brottet. Det kan vara en kund, en konkurrent eller tidigare
anställd som vill förstöra eller komma åt hemlig information. (2001, Collin)

Som vi beskrivit tidigare är hackare en dataintresserad person som olovligen tar sig in i
datasystem för att utforska och undersöka det. Även krackare gör dataintrång men har då mer
elaka syften som att förstöra och stjäla information. Det är krackarna som utgör det största
externa hoten för företag. (2000, Brå rapport)

2.5.1 Vad lagen säger om dataintrång
För 25 år sedan började lagar som särkilt behandlar IT-säkerhet att dyka upp, för det visade
sig att en del beteenden inte var önskvärda så lagstiftningen ville straffbelägga dem. Många av
de brott som finns i den fysiska världen som redan tidigare tillhör brottsbalken, har visat sig
kunna begås även i IT-miljö. Just därför har vissa straffbestämmelser anpassats till att kunna
hantera IT-brottslighet. En del brott är unika för IT-världen ex dataintrång. Ett vanligt
”inbrott” är inte detsamma som ett dataintrång. Därför behövs en särskild lag som behandlar
dataintrång. (2002, Mainwald, Sieglien)

Från och med den 24 oktober 1998 regleras brottet dataintrång i brottbalkens fjärde kapitel
(BrB 4) under rubriken ”Om brott mot frihet och frid”. ( 2003, Kronqvist)

BrB 4: 9C Den som […] olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk
databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i register för in sådan upptagning
döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Med upptagning avses härvid även
uppgifter som är under befordran via elektroniskt eller annat liknande hjälpmedel för att
användas för automatisk databehandling. (Lag (1998:206))

En upptagning definieras i kapitel 2 paragraf 3 tryckfrihetsförordningen (Lag 1949:105) som
något som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniska
hjälpmedel. Det vill säga allting som lagras med hjälp av en dator är upptagningar. När det
gäller att bereda sig tillgång kan det ske genom att den misstänkte hackar sig in i en dator eller
också att den misstänkte rent fysiskt tar sig in i exempelvis ett serverrum. (2002, Mainwald,
Sieglien)

Enligt paragraf 10 i samma kapitel döms förövaren till ansvar, för försök till och förberedelse
till dataintrång om brottet om det fullföljs, inte är att anse som ringa. ( 2003, Kronqvist)
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Det beror på brottets art om en hackare/krackare döms för dataintrång. Det kan t.ex. vara
sabotage, skadegörelse, bedrägeri och brott enligt upphovsrättslagen eller brott enligt lagen
om skydd av företagshemligheter.

Dataintrånget kan vara målet för hackaren men även medlet för krackaren att utföra brottet.
Motiven till dataintrången är olika då det beror vem som utför brottet. Det kan t.ex. vara en
före detta anställd som vill hämnas eller också förskingring eller trolöshet mot huvudman
med motivet att få tillgång till pengar. (2000, Brå rapport)

2.5.2 Hitta förövaren till dataintrång
Externa dataintrångsbrott är till en början en polisiär spårning. Det är sällan när ett dataintrång
anmäls att det finns någon misstänkt för dådet. Viktigt vid spårning för att lyckas, är att man
så fort brottet upptäckts får möjlighet att samla in och studera riktig information över det som
hänt. Trots att polis, åklagare är utbildade i data kan de omöjligt känna till alla funktioner och
processer i moderna IT-relaterade system. Därför har målsäganden en viktig roll. Det är
oerhört viktigt att målsäganden som har bäst kunskap om systemet, snabbt berättar så
detaljerat som möjligt vad som hänt. Målsäganden behöver också kontrollera att all fakta som
lämnas är riktig i samband med anmälan. ( 2003, Kronqvist)

Faktakontroll kan till exempel vara tidsangivelser. Dessa kommer ur systemklockor som
kontrolleras mot exakt tid. Detta är något som många gånger används som grund för
bevisvärdering. Att ha den rätta tiden är viktigt när man spårar och försöker identifiera en
gärningsman men även betydelsefyllt för att kunna bevisa att en viss person varit aktiv vid ett
visst tillfälle. ( 2003, Kronqvist)

Med hjälp av datorgenererade textmeddelanden utförs externa dataintrång och många gånger
måste tjänster hos teleoperatörer användas för att komma i kontakt med målet för brottet. För
en lyckad spårning krävs det att operatörer, vilka textmeddelanden har passerat via, har
åtkomst till tydbar trafikdata, vilket i detta fall oftast handlar om loggningar av användningen
av IP-adresser. Det är ganska enkelt att få tillgång till uppgifter om innehavaren till en IP-
adress. På Internet finns registreringsuppgifter om vilka IP-adresser som disponeras av vem. I
stora organisationer kan tusentals datorer gömma sig bakom en enda utåt synlig, fast IP-
adress, vilket kan försvåra arbetet vid spårning. Det finns även krav på att operatörer ska ha
teknik för att kunna knyta en viss abonnent säkert till ett specifikt meddelande. ( 2003,
Kronqvist)

2.5.3 Intrångstest
Ett intrångstest används till att hitta säkerhetsluckor i system. Intrångstest utnyttjar sig av
kända svagheter som hittas med hjälp av avsökningar på systemet. Ett intrångstest planeras
noga innan det sker. Det är viktigt att fastställa vad man vill åstadkomma med testet. Det ska
framkomma var testet skall utföras, vilket operativsystem som finns samt beskriva hur testet
kommer att gå till. (2002, Mainwald, Sieglien)

Vid ett blindtest (vilket innebär att testgruppen får så lite information om målet som möjligt)
får testgruppen (datorvana personer som utför testet) vag information om målet. Det kan vara
enbart företagets namn eller domännamn. När testgruppen inhämtat mer information om
målet (ex. operativsystem, större program och öppna portar osv.) görs en avsökning på
systemet. Resultatet av detta används på säkerhetsluckor. (2002, Mainwald, Sieglien)
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Ett exempel på just detta kan vara följande:

Efter att systemet har utforskats avslöjades det att systemet kör Windows NT och
avsökningen visade att servertilläggen till programmet FrontPage har felaktigt inställd
behörighet. Vilket möjligen skulle ge en obehörig tillfälle att redigera innehållet på
webbservern. Intrångstestgruppen skulle kunna försöka publicera dokument till servern med
hjälp av FrontPage. Lyckas det har gruppen visat att en säkerhetslucka finns och det går att
utnyttja. (2002, Mainwald, Sieglien)

2.6 IT-relaterad brottslighet

Begreppet IT-relaterad brottslighet är ett samlingsnamn för brottslighet som har med
datorer/datorteknik att göra. Följande tre situationer visar att den IT-relaterade brottsligheten
sker i datamiljö.

1. Datorn (informationsbäraren): Vilken oftast är själva målet för brottet. Meningen med
att begå brottet kan vara att förstöra eller stjäla information genom dataintrång.

2. Datortekniken: Kan vara ett medel för att begå brottet, då datorn används som ett
verktyg för att begå brott.

3. Datorn: Kan utan att vara mål eller medel ha kontakt med datorn. Den kan t.ex.
användas för att för att registrera narkotikaleveranser och då ha betydelse för
brottsutredningar. (2000, Brå rapport)

I och med IT-utvecklingens snabba framväxt och förändringar på samhället ger det nya
tillfällen till brott. Anslutningarna mot Internet har fördubblats de senaste åren. Allt fler
människor ökar sitt teknikkunnande vilket leder till grövre brott. Sedan år 1995 –1996 har de
IT-relaterade brotten ökat med 55 % för myndigheter, företag, landsting och kommuner,
vilket innebär att var fjärde organisation har drabbats. (2000, Brå rapport)

Bland databrotten är det datavirus som dominerar. Antalet virusangrepp har ökat med 47 %
sedan mitten av 1990-talet. Datavirus är ett mycket stort hot mot myndigheters och företags
verksamhet. Dataintrång är det näst största IT-brottet. Dataintrången har ökat med 48 % sedan
mitten av 1990-talet. Främst har ökningen skett i den privata sektorn. Det är vanligare att egna
anställda utför dataintrånget än att det är någon utifrån. Trots detta är det fler anmälningar om
externa dataintrång som görs. En orsak till detta tros vara att de interna dataintrången löser
företagen själva. Det kan också vara så att företagen är rädda för att förlora sitt goda rykte om
det kommer ut att IT-relaterad brottslighet har drabbat dem. (2000, Brå rapport) Enligt
internationell statistik ökar antalet rapporterade IT-incidenter, till exempel avsiktliga intrång,
med mellan 60 och 100 procent årligen. (2004, Bergling)

Antalet informationsstölder har ökat med 22 % sedan år 1995. Vid sådana brott är skadorna
ofta stora då t.ex. företagets information om marknadsföring, personal och produktutveckling
har stora kommersiella värden. Vad det gäller säkerheten så saknar nästan hälften av alla
myndigheter, företag, landsting och kommuner rutiner för att rapportera stöld av information.
Bedrägeri via Internet t.ex. handla på nätet med någon annans kontokortsnummer, är typen av
brott som oftast anmäls av privatpersoner. (2000, Brå rapport)
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Bland dem som utför brotten dominerar männen. Endast ett fåtal kvinnor har angetts som
misstänkta gärningsmän och då handlar det mest om interna dataintrång som t.ex. obehörig
registerupplysning. Männen är de som utför dataintrång, raderar filer och data eller stjäl
program.

Vad det gäller omfattningen av skadorna för IT-relaterade brott så beräknas de till mellan 37,5
och 238,6 miljoner kronor. Den genomsnittliga kostnaden under ett år för de företag som
drabbas är ca 140 000 kronor. De flesta företag anser att myndigheterna saknar förmåga att
utreda och lagföra IT-relaterad brottslighet, samtidigt som de anser sig ha ett bra samarbete
med myndigheterna. (2000, Brå rapport)
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3 EMPIRI

3.1 Tidningsartiklar

3.1.1 Virussmittade hemdatorer används för utpressning
Kriminella ligor utnyttjar nu virussmittade hemdatorer för att utföra attacker mot företag som
inte betalar. Hittills har de flesta kända utpressningsfallen handlat om Internetkasinon som
hotats av kriminella grupper från forna Östeuropa och Ryssland men även andra verksamheter
har blivit utsatta. Det går till så att kriminella grupper tar med hjälp av planterade virus och
trojaner över oskyddade datorer och fjärrstyr dem för att kunna tjäna pengar på utpressning.
Budskapet som riktas mot de utsatta företagen är: ”Betala annars kommer attackerna att
fortsätta”. Detta kan leda till att ett stort antal datorer hos ovetande hemmaanvändare utnyttjas
för DOS-attacker (distributed denial of service) och kan helt slå ut verksamheten hos företag
som är beroende av Internet. (2003, Hallström)

3.1.2 Ryska hackare lurar bankkunder
En rysk hackareliga har i månader härjat i Australien. Ligan har lurat bankkunder att lämna
ifrån sig inloggningsuppgifter för deras Internetbank. Ligan har använt amerikanska servrar
för att spamma (massutskick av e-brev) australiska bankkunder. I breven uppmanas de att gå
till en webbsida som utformats för att likna en officiell bankhemsida. När offren väl är där
uppmanas de till att logga in, men uppgifterna skickas i stället vidare till hackarna. Den
australiska federala polisen säger att det verkar vara en välorganiserad rysk liga som ligger
bakom bedrägerierna och att komma åt förövarna är inte lätt. Australian High Tech Crime
Centre (de som jobbar med IT-brottslighet i Australien) samlar för närvarande in information
om detta och samarbetar så gott det går med utländska polismyndigheter. Polisen säger också
att de måste hålla sig inom ramen för den internationella lagstiftningen. Att man måste jobba
med information mot allmänheten för att komma till rätta med problemet är något som både
myndigheten och säkerhetsexperter är ense om. Viktigt är att människor måste bli mer
skeptiska mot att lämna ut sina hemliga uppgifter på nätet. (2003, Eklund)

3.1.3 Ny trojansk häst kan krascha webbsidor
Trinity v.3 heter en ny trojansk häst som hittats av Internet Security Systems X-Force-
experter. Det finns en risk att den kan sänka trafiken för större webbsidor. Själva programmet
aktiveras via Internet relay chat (ett ställe där man kan prata över Internet). Vintern 2000 fick
de stora webbsidorna som E-bay, Yahoo och Amazon problem med mycket trafik så att de
blev överbelastade. Detta berodde på att trojanska hästen aktiverades på en given signal och
skickade trafik till en given webbsida tills den inte fungerade längre. (2000, Jakobsson)
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3.1.4 Stort dataintrång drabbade Telias kunder år 2003
Telia i Stockholm drabbades av det största dataintrånget hittills mot sin Internetverksamhet.
Dataintrånget ledde till att flera tusen abonnenters kontonamn och lösenord fanns tillgängliga
på en hemsida, så att vem som helst kunde använda sig av kontona. På Telia fick man panik
då ett tips om att kontonamn och lösenord tillhörande 200 000 av Telias Internetkunder låg
ute på en hemsida på Internet. Det hela kan liknas vid att ett bevakningsföretag får höra att
någon har brutit upp dörrarna till 200 000 av de lokaler som företaget bevakar. Telia satte
omedelbart ett gäng personer i arbete med att åtgärda detta. Efter ett tag kunde konstateras att
några personer redan våren 2003 måste ha kommit över en fil som innehåller 200 000
Internetkunders personliga kontonamn. Sedan har ett dataprogram använts för att försöka lista
ut lösenorden till de olika kontona.

Informationen bestående av 24 A4-sidor låg ute på hemsidan i cirka sex timmar. Vem som
helst kunde under den tiden ringa upp Telia med ett modem och logga in på en annan persons
konto, förutsatt att lösenordet var rätt för de konton man hittade på hemsidan. De som gjorde
intrång på kontona hade kunnat surfa på nätet på andras bekostnad, men de kunde inte ställa
till med någon större skada. När det till exempel gäller banker som har sina kunders
bankkonton tillgängliga via Internet så hade de egna säkerhetssystem som inte påverkas av
detta. Telia undersökte vilka kunder som hade blivit utsatta för intrång och de drabbade
ersattes av Telia. Hemsidan visade sig sedan ligga på en server, en dator, som används av den
kommunala vuxenutbildningen i Göteborg, (2003, Björkman)

3.1.5 Kvinnlig 19-årig hackare greps i Belgien för att ha skrivit mängder av datorvirus
Kvinnan som kallar sig ”Gigabyte”, anklagas för att ha både skapat och spridit farliga
datorvirus. 19-åringen, är en teknologistuderande som även varit internationellt känd som
både hackare och skapare av datorvirus. Hon hade en egen hemsida, och på sidan kunde vem
som helst gå in och hämta hem olika typer av virus för att sedan sprida dem vidare. Kvinnan
greps av specialpolis från en styrka inriktad på datorbrott tre mil norr om Bryssel. Polisen
beslagtog
fem datorer i hennes bostad samt stängde omedelbart ner kvinnans hemsida.  Enligt polisen är
19-åringen en stor talang med mycket goda kunskaper i data. Hon började tidigt skapa virus.
Det första viruset, en mask, skapade hon som 14-åring. Den tog över skärmsläckarfunktionen
på infekterade datorer. Att virus orsakar enorma problem och gigantiska kostnader för
miljoner datoranvändare världen över bryr hon sig inte om. Hon säger:

  – Det är inte mitt problem. När man tillverkar pistoler så klandrar man inte tillverkaren för
att någon annan använder vapnet för att döda.
  – Jag skriver virus, men jag sprider dom inte aktivt.

Den belgiska polisen släppte kvinnan efter 24 timmar, men hon riskerar nu upp till tre års
fängelse. Dessutom hotas hon av böter på upp till 100, 000 euro, motsvarande nästan en
miljon svenska kronor.  (2004, Olsson)
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3.1.6 Masspostad mask drabbade Sverige
Det senaste viruset att slå mot Sverige – Netsky.B – är en masspostad så kallad mask av
klassisk typ. Den sprider sig väldigt snabbt via e-post. Den som öppnar e-postens bilaga
smittas. Just denna mask har en lite annorlunda funktion som kan ställa till det, framförallt för
företag. Den sprider sig via nätverk, men infekterar inte nästa dator. Den ligger in en fil med
ett intressant namn. Sedan väntar den på att man ska hitta filen, tycka att det verkar
spännande, öppna den och smitta ned sig själv. De första rapporterna om viruset kom på sent
på eftermiddagen, vilket innebär att det kan vara för sent på dagen för att den ska få största
möjliga spridning. Eftersom kontoren är stängda under kvällen och natten och till nästa dag
har många företag uppdaterat sina anti-virusprogram. Därför ställde den inte till med så stor
skada. (2004, Lundell)

3.2 Rättsfall

3.2.1 Brottsfall 1 (Dataintrång; Straffrättsvillfarelse)

3.2.1.1 Sammanfattning av brottsfall 1
Hovrätten har vid samlad bedömning funnit att den omständigheten att en sjuksköterska, som
innehaft en relativt underordnad ställning i organisationen, varit ovetande om det otillåtliga i
sitt agerande och borde föranleda frihet från ansvar.

3.2.1.2 Gärningsbeskrivning
Den åtalade, här kallad NN har under tjänstgöring som sjuksköterska vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg olovligen berett sig tillträde till dataupptagning genom att
läsa/inhämta information från LB:s patientjournal. NN har inte haft del i vården av patienten
och behövde ej informationen för sina arbetsuppgifter.

NN bekräftade de faktiska uppgifterna i gärningen men bestred ansvar åberopande att
dataslagningen ej varit olovlig. Hon uppgav bl.a. följande: Hon har arbetat som sjuksköterska
sedan 1972 och har utbildning om patientjournallagen och dess bestämmelser. I mitten av
1990-talet började patientjournalerna att databehandlas. NN fick då uppfattningen att det hon
tidigare lärt sig måste ha ändrats, eftersom det blev vanligt att titta även i patientjournalerna
avseende patienter man ej deltog i vården av. Detta skedde som en hjälp i arbetet, ej för att
bryta sekretessbestämmelsen.

När datahanteringen av journaler infördes skulle även omvårdnadsplanen för patienten
antecknas. Tidigare hade detta skett muntligen mellan läkare och sköterskor. Hur
datajournalerna skulle föras rent praktiskt överläts till sjuksköterskorna själva. NN hade extra
stora problem att hitta kollegor att diskutera problem med eftersom hon mestadels arbetade
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nattpass. Andra sköterskor blev tillsagda att titta i olika patientjournaler för att jämföra och
dokumentera på ett korrekt sätt. Ville man se hur dokumentering om t.ex. andnings- och
cirkulationsuppgifter fördes, gjordes detta bäst vid NIVA- avdelningen. Vid den aktuella
händelsen gick hon via sin dator in till NIVA- avdelningen och sökte efter information
avseende dokumentering. I de första patientjournalerna fann hon inte det hon sökte efter. Av
en slump gick hon även in i berörde patients journal, men reagerade inte på vems journal det
var. Hon hittade ej det hon sökte efter och loggade ut sig.

Göteborgs tingsrätt dömde NN för dataintrång till dagsböter.

Tingsrätten anförde följande domskäl:
NN hade uppgivit att hon gick in i patientjournalerna i utbildningssyfte eftersom det var en
vanligt förekommande rutin. Vid förundersökningen har hon uppgett att ”hon i
utbildningssyfte och även p.g.a. lite nyfikenhet tittade i LB:s patientjournal..” Tingsrätten lika
med åklagaren fann det utrett att NN gick in i patientjournalerna dels i utbildningssyfte, dels
p.g.a. nyfikenhet.

Datalagens 21 § uppställer som förutsättning för straffrättsligt ansvar att gärningen skall ha
skett olovligen. Vad som anses olovligt angående patientjournaler får sökas i
Patientjournallagen (1985:562) och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (1993:20).
Patientjournallagen är en teknikneutral lag och gäller lika vid datahantering eller
pappershandling e.t.c. av patientjournaler. I 7 § framgår att journalhandlingar skall hanteras så
ej obehöriga får tillgång till dem. Av förarbetet till lagen (prop. 1984/85:189 s. 43) utläses att
endast en begränsad del av personalen som behöver det för sitt arbete skall ha tillgång till
journalen. Vidare påpekades att läsning av patientjournal av ren nyfikenhet aldrig kan godtas.
Då NN alltså ej deltog i vården av patienten var hennes dataslagning olovlig.
NN:s uppgift om att hon trodde att hennes förfarande inte var olovligt motsäges inte av
utredningen. Åklagaren har alltså inte bevisat att NN insåg det olovliga i förfarandet.

Frågan uppstår då om ansvar för uppsåtligt dataintrång kan ådömas om gärningsmannen själv
ej klassificerat handlandet som olovligt.

Rättspraxis på området vad avser dataintrång är outvecklad. Av förarbetena till datalagen
framgår bl.a. att lagens syfte är att skydda den enskilde mot sådant otillbörligt intrång i den
personliga integriteten som kan bli följden av den allt mer utbredda dataregistreringen av
personuppgifter. (prop.1973:33 s.1). Det personliga integritetsskyddet finns även reglerat i
grundlagen (2 kap.3 § 2 st. regeringsformen). För att upprätthålla datalagstiftningens
effektivitet finner därför tingsrätten övervägande skäl för att döma NN till dataintrång även
om NN själv inte klassificerat gärningen som olovlig.

NN överklagade domen och yrkade på att hovrätten skulle ogilla åtalet.

3.2.1.3 Domslut
Hovrätten ogillade åtalet och anförde följande domskäl:
Av utredningen framgår att bortåt 30 personer ur sjukvårdspersonalen vid den aktuella
tidpunkten beredde sig tillgång till LB:s patientjournal utan att ha rätt till det. Ytterst sannolikt
gjordes detta av enbart nyfikenhet på grund av LB:s ställning i samhället. Med hänsyn till de
bevisregler som gäller i brottmål får hovrätten godta NN:s påstående om vad som var hennes
huvudsyfte. Hovrätten får även godta hennes påstående att hon inte hade kunskap om att
hennes agerande var olovligt.
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Som tingsrätten funnit har NN gjort sig skyldig till dataintrång enligt åtalet. Brottet får anses
vara av lindrig karaktär. Hovrätten bedömde att den omständigheten att NN varit ovetande om
det otillåtna i hennes agerande i detta fall bör leda till frihet från ansvar. (Göteborgs tingsrätt
B 11913-99)

3.2.2 Brottsfall 2 (Dataintrång vid universitet)

3.2.2.1 Sammanfattning av brottsfall 2
Tingsrätten i Norrköping hade dömt en student för dataintrång vilket skedde vid Linköpings
Universitet. I anledning av studentens dataintrång tillfogades universitetet skada.

3.2.2.2 Gärningsbeskrivning
Studenten här kallad NN hade olovligen berett sig/försökt bereda sig tillträde till upptagning
för automatisk databehandling. NN hade vid ett flertal tillfällen berett sig tillträde till en dator
vid Linköpings Universitet, som då användes som mailserver och webbserver vid tekniska
institutionen.

Utredningen hade visat att under tiden brottet begicks hade upprepade inloggningsförsök via
teleledningen över en modempool samt inloggningar till användarkonton för datorer som var
anknutna till universitets servernätverk gjorts. Det gjordes även försök till att använda ett så
kallat root- konto. En systemtekniker vid universitetet hade registrerat de obehöriga
inloggningarna och inloggningsförsöken. Vissa av dessa kunde knytas till ett telefonnummer
tillhörande NN:s mor. NN erkände att han ligger bakom dessa från moderns telefonlinje men
inte övriga intrång. NN hade sagt följande: Via en ”öppen” Internetförbindelse sökte han i
universitetets dator efter en viss person. NN upptäckte av en händelse att det fanns
användarkonto som inte tagits i bruk eller där användaren hade kontots beteckning vilka var
det samma som lösenordet. Med hjälp av sådana konton testade han sig fram och listade ut
lösenord på andra konton. I och med detta så fick NN tillgång till material som tillhörde cirka
10 – 15 konton. NN var inte intresserad av materialet utan endast intresserad av
systemstrukturen utom då NN hittade sin kamrats konto och såg att kamraten kopierat och
förvanskat en kurshemsida. NN lade in denna sida på universitetets server för att påvisa att det
finns bristfällig säkerhetsstruktur samt skickade ett e-postmeddelande för att upplysa
institutionen om detta.

Universitetet hade yrkat skadestånd avseende kostnader för utredning av intrånget och
återställande av systemet som drabbats. NN hade erkänt dataintrånget men säger sig inte vara
skadeståndsskyldig. Han ansåg sig inte ha åstadkommit någon ersättningsgill skada.

3.2.2.3 Domslut:
Tingsrätten beslöt att brottet inte borde bedömas som allvarligt, på grund av vad NN uppgivit
och att intrånget ansågs ha skett av ren nyfikenhet i ungdomligt oförstånd. Påföljden stannade
vid måttligt bötesstraff. Den summa som universitetet begärde i skadestånd kunde inte ensamt
ha förorsakats av NN. Tingsrätten fann därför det skäligt att med hjälp av 35 kap 5§
rättegångsbalken uppskatta skadan till 2000 kronor eftersom NN:s intrång måste bedömts ha i
någon mån medfört skada. (Norrköpings tingsrätt B 1205-98)
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3.2.3 Brottsfall 3 (Dataintrång eller tjänstefel?)

3.2.3.1 Sammanfattning av brottsfall 3
Tjänstefel eller dataintrång?
Även fråga om beviskrav.

3.2.3.2 Gärningsbeskrivning
NN, civilanställd vid polisens utlänningssektion, hade behörighet att söka i brotts- och
belastningsregister (BRS och BRR) samt polisens spaningsregister (ASP) om uppgifterna
behövdes för fullgörande av arbetsuppgifter.
NN har under juni 1998 gjort 14 sökningar på målsäganden (LL) i polisens register trots att
detta ej varit nödvändigt för hans arbetsuppgifter. Därigenom hade han uppsåtligen vid
myndighetsutövning åsidosatt vad som gäller för uppgiften.
Brottet är ej ringa.
NN döms för tjänstefel enl. 20 kap.1 § brottsbalken till 60 dagsböter.

Tingsrätten anförde – efter redovisad utredning - följande.

Av utredningen framgår att det i NN:s tjänst vid utlänningssektionen i samband med
asylutredningar ingått att göra sökningar i polisens olika register, däribland brotts- och
belastningsregister. Tingsrätten fann att den åtalade gärningen skett vid myndighetsutövning i
den mening som avses med straffbestämmelsen om tjänstefel.
NN hade den 23 juni 1998 gjort minst sju sökningar på LL i polisens sekretesskyddade
register, utan att detta varit nödvändigt för hans arbetsuppgifter. Han hade genom sitt
handlande åsidosatt vad som gäller för uppgiften.
NN hade när gärningen begicks varit anställd vid polisen i 10 år. Mot bakgrund av detta anser
tingsrätten att oavsett skälen till sökningen på LL, måste NN hade insett att hans handlande
var felaktigt.
NN hade gjort gällande att hans sökningar misslyckats och att han inte kommit åt
sekretesskyddade uppgifter om LL. Det måste ändå ansets ha förelegat en stor risk att NN
skulle ha fått tillgång till sekretesskyddade uppgifter och att LL därigenom skulle ha tillfogats
skada eller olägenhet. Vidare hade NN inte haft något fog för att göra sökningar i de
sekretesskyddade registren.

3.2.3.3 Domslut
Tingsrätten ansåg att den åtalade gärningen inte kan anses som ringa. NN skulle därför fällas
till ansvar för tjänstefel. Brottet förskyller böter.

Båda parter överklagade tingsrättens dom.
Åklagaren yrkade att hovrätten skulle skärpa bötesstraffet.
NN yrkade att åtalet skulle ogillas.

Hovrätten dömde NN för dataintrång enligt 21 § datalagen (1973:289) i dess lydelse före
1998-10-24 till den av tingsrätten bestämda påföljden.

I ansvarsfrågan anförde hovrätten följande skäl.
Grundläggande förutsättning för ansvar för tjänstefel är att gärningen sker vid
myndighetsutövning.
Definieras i brottsbalken 20 kap. 1 § som beslut eller åtgärd som ytterst är uttryck för
samhällets maktbefogenheter som får rättsverkningar för eller emot den enskilde.
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Begreppet myndighetsutövning är inte detsamma som tjänsteutövning. För att falla under
begreppet myndighetsutövning skall gärningen inte bara vara begången i tjänsten utan också
innebära utövning av offentlig myndighet.

Åklagarens gärningsbeskrivning fick emellertid även anses innefatta talan om ansvar för
dataintrång.

Genom den skriftliga bevisningen är utrett att NN haft behörighet att söka i de aktuella
registren. Enligt egna uppgifter hade han gjort minst sju sökningar på målsäganden utan att
detta behövdes för hans arbetsuppgifter. Sökningarna hade sålunda skett olovligen.

På grund av det anförda fann hovrätten att NN gjorde sig skyldig till dataintrång. Med hänsyn
till att det varit fråga om uppgifter i ett hos polismyndigheten sekretesskyddat register var
brottet inte att bedöma som ringa. Påföljden bestämdes till det av tingsrätten utdömda
bötesstraffet. (Linköpings tingsrätt B 1537-99)

3.2.4 Brottsfall 4 (Dataintrång, anställd på Ericsson)

3.2.4.1 Sammanfattning av brottsfall 4
NN hade1999 olovligen beredigt sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling.
NN hade på sin tjänstedator installerat ett dataprogram och med hjälp av detta program
fångade upp användarnamn och lösenord inom företaget.

3.2.4.2 Gärningsbeskrivning
NN hade uppgivit följande: NN arbetade som programmerare och allmän hjälpreda på
företaget. På Internet hittade NN programmet LophtCrack (ett program avsett att fånga upp
användarnamn och lösenord). NN var medveten om programmets användningsområde men
trots detta valde NN att lada hem och installera programmet pga. nyfikenhet. NN startade
programmet och sökte genom företagets nätverk. Efter en stund upptäckte NN att programmet
fångat upp användarnamn och lösenord i krypterad form och sparade dessa på sin tjänstedator.
NN brydde sig inte om att dekryptera lösenorden med hjälp av programmet. Däremot använde
NN programmet att dekryptera några av sina egna lösenord.

NN valde att ta bort programmet samma dag då NN tyckte det var obehagligt att ha ett
program som fungerade så pass bra installerat. Samtidigt togs även de sparade
användarnamnen och lösenorden bort från hårddisken. När detta skedde skickades ett
meddelande till systemadministratören att NN använde ett ”rödflaggat” program. Nästa dag
togs NN:s dator i beslag och blev efter händelsen avskedad. Syftet var aldrig att skada
företaget eller utöva industrispionage, däremot kunde upptäckten används till att förbättra
företagets datasäkerhet.

3.2.4.3 Domslut
Linköpings tingsrätt dömde NN för dataintrång enligt 4 kap. 9 C § brottsbalken, med
påföljden böter. I samma stund som NN använde programmet för att inhämta användarnamn
med tillhörande krypterade lösenord blev det ett fullbordat brott.

Tingsrätten ansåg att NN inte hade behörighet att inhämta andras användarnamn i
kombination med rätt lösenord för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Eftersom NN.s syfte inte
var att skada företaget blev det ett lågt bötesstraff. (Hovrätten RH 2000:90)
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4. DISKUSSION

Att det är viktigt att skydda sin dator förstår vi efter att ha läst teorin. All den information som
i dag datalagras behöver skyddas. Finns det inte skydd mot förlust av data, när t.ex. virus har
angripit datorn och raderat informationen som finns där. Det känns nästan som en omöjlighet
att gå över till att manuellt hantera informationen. Hade ett bra skydd funnits hade man sparat
arbete som annars gått åt till att återskapa förlorad information.

När det finns en dator och den kanske är uppkopplad mot Internet, finns automatiskt hot. Som
det står att läsa i teorin, finns det olika typer av hot så fort information datalagras. Man ska
beakta alla dessa typer av hot i och med att ingen med säkerhet kan säga att datorn är säker.
Finns det en minsta svaghet hos en IT-resurs så är den sårbar och därmed blir också risken för
hot större.

Det finns inget som säger att ett hot skulle vara vanligare än något annat. Det som man hör
talas om mest är virusattacker, och nu även på senare tid dataintrång. En logisk bomb kan ses
som en form av en trojansk häst, vilket kan vara orsaken till att vi inte har hittat någon
tidningsartikel där det hotet nämns. Men det är ett hot som finns och som kan göra stor skada.
Ett stort problem, som vi kan se, med logisk bomb är att dataanvändaren inte har en aning om
att de fått en logisk bomb i systemet. Därför att den inte vållar någon skada förrän den startats
efter en given signal av användaren eller vid en viss tidpunkt. Vilken den givna signalen är
eller vid vilken tidpunkt den logiska bomben startas är något användaren inte vet, utan det är
något som skaparen av logiska bomben lagt in.

Virusattacker har funnits en längre tid. När man hör talas om att det florerar ett virus ute på
Internet tänker säkert många på att vara extra försiktiga med till exempel vad de hämtar från
nätet och vad de får för e-post. Detta förfarande är det vanliga sättet man tänker på när man
hör talas om virus. Det nya som har hänt med virus är att man har börjat använda virus till
utpressning vilket vi tagit upp i empirin (Virussmittade hemdatorer används för utpressning),
för att få pengar. De som kom på och skapade virus från början, deras intentioner var inte att
tjäna pengar, utan snarare att se om de kunde lyckas skapa något. Att viruset sedan kom att
skada och förstöra en hel del, det tycker virusmakarna (”hackarna”) är en bisak. Som i fallet
med den 19-åriga kvinnan, som säger att det inte är hennes problem, att hon bara skapar virus
och inte sprider dem vidare. Det är hennes problem i allra högsta grad. Genom att hon lägger
ut virusen på hemsidan och låter andra få tillgång till dem så sprider hon dem vidare anser vi.

När virus kommer på tal kan det även vara fråga om en mask. Därför att oftast tros virus och
mask vara samma sak, men som vi tagit upp i teoridelen är det skillnad dem emellan. Masken
använder sig av e-post för att sprida sig vidare. I och med att masken är självständig och tar
kopior av sig kan masken upplevas farligare än virus. Masken Netsky.B som drabbade företag
i Sverige som vi nämnt i empirin, spred sig inte till nästa dator i nätverket utan väntade
liggande gömd i ett e-postmeddelande med ett intressant namn tills nyfiken personal öppnade
brevet. Just därför var företagen tvungna att hitta den smittade datorn och eliminera masken.

Trojanska hästar är inte kul att drabbas av eftersom hackare kan använda sig av detta hot för
att lyssna av vad du gör med din dator och även ta kontroll över datorn. En typ av trojansk
häst var Trinity v.3 som sänkte trafiken för stora hemsidor t.ex. Yahoo genom att trojanen
skickade trafik till en given Internetadress tills hemsidan inte fungerade längre.
I dataintrånget som drabbade Telia, använde sig troligen förövarna av en trojansk häst för att
lyssna av Telias system och på så vis få tillgång till kundernas kontonamn och lösenord. I och
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med åtkomsten av användarnas kontonamn med tillhörande lösenord kunde hackarna surfa på
andras bekostnad.

Att analysera, titta på risken för hot och att göra detta innan ett system tas i bruk tycker vi
känns extra angeläget med tanke på de hot som finns. Samtidigt som företaget vill att det ska
vara enkelt för kunden att utnyttja systemet, så måste de beakta säkerheten, och att balansera
tillgängligheten jämte säkerheten kan vara svårt. Det är också en fråga om pengar. Vilka
resurser har man att lägga på säkerheten? Kan man förhindra att t.ex. en hackare tar sig in
systemet och förstör är det bra, men samtidigt kan systemet i och med skyddet bli för
svårtillgängligt för kunden och då finns risken att kunden väljer en konkurrent i stället.

För att slippa virus, maskar och trojanska hästar är antivirusprogram nödvändiga om man har
datorer som är kopplade mot Internet. Det man ska komma ihåg är att det är viktigt att göra
regelbundna uppdateringar av programmet. För att vara säker på att obehöriga inte ska kunna
läsa personliga meddelanden som kan innehålla hemlig information t.ex. känslig
företagsinformation som skickas över Internet ska man använda sig av kryptering. Som vi har
nämnt i teorin finns det två olika krypteringsmetoder. Asymmetrisk som kräver större
datorkraft och därför är lättare att forcera lämpar sig bra för vanliga data användare.
Symmetrisk däremot passar för dem som har högre säkerhetskrav som t.ex. inom hemliga
myndigheter. En brandvägg är användbar när man vill ta bort så mycket som möjligt av
oönskade "element", både vid inkommande men även vid utgående trafik till både privata
datoranvändare och företagsnätverk.

Vi tror att det är ganska lätt idag att hacka. Har man bara lite datorvana och kommer åt
hackarnas mötesplatser på Internet så får man med stor säkerhet tillgång till information som
kan användas till olagligheter. Det finns idag också litteratur i ämnet hacking.

I fallet med studenten (brottsfall 2) som kommit åt andras konton, kan man likställa studenten
vid en hackare då sättet han gjorde det på stämmer in på ett av de sätt man kan hacka på,
protokollutnyttjande. Studenten upptäckte en svaghet i systemet och utnyttjade den svagheten
och fick på så vis tillgång till mer än vad som var tillåtet.

Dataintrång är ett stort och högst aktuellt problem. Dataintrång som vi tagit upp i teorin delas
in i två olika varianter externa och interna. Brottsfall 4 är ett exempel på ett internt
dataintrång, där en anställd inom företaget Ericsson med hjälp av ett program, som den
anställde säkerligen hämtat från en mötesplats på Internet som tillhör hackare, använde sig av
för att lista ut lösenord tillhörande anställdas användarnamn. Brottsfallet, där en sjuksköterska
olovligen tittade i andras patientjournaler (brottsfall1), är ett interntdataintrång då det hela
skedde på arbetsplatsen dvs. inom sjukhusets väggar. Även polismannen (brottsfall3) som
gjorde sökningar i polisens register utan att han behövde det är att betrakta som ett internt
dataintrång. Det externa dataintrång som vi tagit upp i empirin är (brottsfall2) där studenten
använde sig av sin moders telefonlinje för att utföra brottet och dataintrånget som drabbade
Telia. Att de interna databrotten inte anmäls i så stor utsträckning som de externa beror på att
de brotten oftast löses av företagen själva för de vill inte få t.ex. dåligt rykte.

När det gäller att hitta förövaren till ett dataintrång så kan man i brottsfall 4 läsa att den
säkerhetsansvarige hittade personen som gjorde intrånget genom att en signal om att ett
rödflaggat program användes och kunde med hjälp av meddelandet lokalisera vilken dator
intrånget skett på.
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Om universitetet (brottsfall 2) gjort ett intrångstest på systemet hade säkerligen intrånget
aldrig skett, då intrångstest är till för att hitta luckor i systemet. Vi antar att något intrångstest
inte gjorts. I och med att det skedde ett dataintrång så blev högskolan uppmärksam på att dess
system hade säkerhetsluckor, därför tycker vi att NN i det fallet gjorde dem en tjänst, så att då
kräva skadestånd tycker vi inte var rätt. Om mer pengar från början lades på systemets
säkerhet kanske storleken på skadeståndet inte blivit så högt, eller till och med aldrig kommit
på tal.

Problemet dataintrång är komplicerat och det finns ingen enkel lösning för att motverka att
sådana brott sker. Ökningen av brott kan bero på att det finns en ökad skicklighet hos
förövarna samtidigt som skyddet är svagt. För att komma åt dem som utför brotten bör lagen
ses över och vad gäller den svaga säkerheten så får datoranvändarna se över skyddet.
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