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Sammanfattning 
Kryptering används för en mängd olika ändamål idag, till exempel för att elektroniskt signera 
dokument, autentisera en person och skydda hemlig information. För att detta skall fungera 
krävs att krypteringsnyckeln hålls hemlig och är lagrad på ett säkert sätt. Denna rapport 
redogör för hur krypteringsnycklar idag lagras och hur säkra det olika sätten är. 
Lagringssätten som behandlas är bland annat aktiva kort, bankdosor och datorfil. Det redogörs 
även för ett antal olika typer av hot såsom social engineering, malware och avlyssning för att 
slå fast vilka hot som är möjliga mot vilka system. Syftet med denna rapport är alltså att 
utvärdera hur säkra dagens sätt att lagra krypteringsnycklar är och vilka brister det finns med 
dessa. Syftet är även att få läsaren att förstå att hur man som användare beter sig spelar in på 
säkerheten i dessa system.  

Det visar sig att alla de behandlade systemen har brister som gör att krypteringsnyckeln kan 
hamna i orätta händer. Vissa av systemen har fler och större brister än de andra. Säkrast 
verkar bankdosor och aktiva kort vara då de egentligen bara är möjligt att attackera dessa om 
bedragaren kan få fysisk kontakt till dem. Vid fysisk kontakt har dessutom alla systemen 
brister som gör det möjligt att få ut krypteringsnyckeln. Det leder till slutsatsen att det är 
viktigt att användaren hanterar sin utrustning på ett säkert sätt och förhindrar obehöriga att få 
fysisk tillgång till dem. 

 

Abstract 
Cryptology is used for a lot of different purposes today. For example it is used for sign 
electronic documents, to authenticate a person and to protect secret information. In order for 
this to be secure the encryption key has to be kept concealed and stored in a secure way. This 
paper discusses how encryption keys are stored today and how secure it is. It discusses 
authentication tokens, smart cards and encryption keys in computer files. It also discusses 
some threats, like social engineering, malware and eavesdropping in order to understand 
which threats are dangerous to which systems. The purpose of this paper is to evaluate how 
secure the key storage is and to point out the security flaws in the systems. Another purpose is 
to make the reader understand that the behavior of a user will affect the security of the 
systems.  

All the discussed systems have security flaws which can lead to that the encryption key can 
end up in wrong hands. Some of the systems have larger flaws than others. The most secure 
systems seem to be authentication tokens and smart cards. It is only possible to attack those 
systems when physical access to the equipment can be obtained. Actually none of the 
discussed systems has good protection for physical access attacks. This leads to the 
conclusion that it is very important that a user handle his equipment in a secure way and 
prevent unauthorized persons to access them.  

 

  



 
 



 
 

Förord 
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fram 10 juni 2009.  

Ämnet i denna rapport är i allra högsta grad aktuellt idag då allt fler tjänster utförs via internet 
och det har medfört en ökad mängd av tekniska bedrägerier. Det finns många system som 
användarna idag tror är helt säkra men i verkliga fallet kan vara rent osäkra beroende på hur 
de används och hur systemens miljö sköts. Det som gjorde att jag valde detta arbete var för att 
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intresse och min kunskap inom detta område.  

Sedan vill jag tacka Louise Gillberg Sausins som, vid tillfället för skrivandet av denna 
rapport, är en student vid Lärarprogrammet vid Linköpings Universitet. Hon har bidragit med 
viktig korrekturläsning och språkliga synpunkter som höjt kvaliteten på denna rapport 
avsevärt.  
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1 Inledning 
Tekniken går idag framåt med en rasande fart och allt mer i dagens samhälle blir digitaliserat. 
Till exempel är behovet av vanlig postgång och fysiska bankkontor på väg bort och ersätts 
istället med e-post och internetbanker. Det leder till att det ställs allt högre krav på säkerheten 
i system som är anslutna till internet. Systemen måste förlita sig på en rad tekniska lösningar 
för att skydda dess användare mot dagens hot. Denna rapport handlar om hur kryptering 
används för att öka säkerheten i sådana system och hur pass säkert krypteringsnycklarna 
lagras i systemen. Rapportern är utformad på ett sådant sätt att det, för förståelsen, är mest 
lämpligt att läsa den från början till slut och inte hoppa fram och tillbaka eller slå upp vissa 
enskilda delar. Kort kan det sägas att det är rapportens helhet som ger en informativ bild av 
resultatet.  

1.1 Bakgrund 
Tekniken har idag kommit väldigt långt och de flesta människor, åtminstone i västvärlden, 
kommer i kontakt med internet på ett eller annat sätt varje dag. Detta har lett till att många 
miljoner människor idag använder internet till ett antal vardagliga uppgifter som de tidigare 
inte gjort. Till exempel så tillhör det mer eller mindre vardagen att skicka brev, handla varor 
och betala räkningar via internet. Detta har på många sätt underlättat vår vardag men har 
samtidigt öppnat helt nya möjligheter till brott och bedrägerier. Många av de tjänster vi idag 
använder via internet hade tidigare krav på att man möttes personligen och att man kunde 
legitimera sig, signera eller på något annat sätt intyga att man verkligen är den man uppger sig 
för att vara. Därför ställs det rimligtvis samma krav när man utför dessa tjänster via internet. 
Hur kan man åstadkomma detta? Det är idag vanligt att man använder någon form av 
kryptering för dessa ändamål. 

Idag används kryptering till att öka säkerheten vid användningen av internet. Bland annat 
används det för att skydda mot avlyssning, för autentisering och signering av kontrakt och 
köp. Då de flesta av krypteringsalgoritmerna som används idag kan räknas som säkra så är 
detta i teorin en bra lösning på problemet med bedrägerier och attacker via internet. Dock så 
spelar det ingen roll hur säker en krypteringsalgoritm är om någon obehörig får tag i 
krypteringsnyckeln. Det vill säga om någon kommer åt din krypteringsnyckel kan den 
personen till exempel läsa dina hemliga filer, avlyssna din internettrafik, uppge sig för att vara 
dig eller ta ut pengar från din bank.   

Man kan sammanfatta det med det gamla ordspråket ”kedjan är aldrig starkare än dess 
svagaste länk”. Om nu krypteringsnyckeln är så viktig, hur hanterar vi våra 
krypteringsnycklar idag? 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att den skall fungera som en utvärdering av hur man idag lagrar 
och hanterar krypteringsnycklar ur ett säkerhetsperspektiv. Målet är att efter man har läst 
denna rapport skall ha fått en bredare förståelse för att lagringen av krypteringsnycklar är en 
ytterst kritisk punkt för säkerheten i system som använder sig av kryptering. Syftet är också 
att man, efter att ha läst rapporten, skall förstå att hur man som användare beter sig kan 
påverka säkerheten och man skall ha fått en förståelse för vad som är viktigt tänka på när man 
använder känsliga system idag för att inte försämra säkerheten och utsätta sig och systemen 
för onödiga risker. 
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1.3 Problemställning 
Frågeställningen som rapporten bygger på är:  

Hur lagras krypteringsnycklar för olika system idag och hur säkert är detta?  

Det är huvudfrågeställningen men det leder till följdfrågor som:  

Vilka brister och vilka styrkor medför de olika lagringssätten samt hur påverkar 
lagringssättets mjuk- eller hårdvarukonstruktion säkerheten? 

1.4 Avgränsning 
På grund av områdets stora omfattning och projektets strama tidsplan så har några 
avgränsningar gjorts. För det första så har förklaringen av vissa begrepp och tekniker inom 
området inte förklarats i någon större utsträckning. I vissa fall finns en mindre förklaring i 
texten eller i ordlistan men i andra fall används bara begreppet utan förklaring. Det har lett till 
att en viss bakgrundskunskap inom området krävs för att kunna förstå rapporten fullt ut. För 
det andra så har enbart, den för rapporten, väsentligaste informationen redogjorts. Detta rör 
mest kapitel 2, där det kan finnas fler användningsområden för kryptering än vad som 
redogörs för och kapitel 4 där det kan finnas fler hot och attacker mot system än vad som 
redogörs för. Valet av vad som är mest väsentligt kan kanske anses vara en aning subjektivt 
men det hänvisas även då till att en viss bakgrundskunskap bör komplettera innehållet i denna 
rapport. 

1.5 Metod 
Då detta projekt är ett är rent teoretiskt arbete utan något praktiskt moment så har 
informationsinsamling och bearbetning av information varit en stor del av arbetet. Mestadels 
har böcker använts för att finna information men även ett fåtal internetsidor och rapporter har 
varit till stor nytta. Ett antal exempel har används för att förtydliga problem och tekniker. I 
många fall har figurer skapats för att ge en illustrativ överblick av exemplen. I de flesta av 
dessa exempel har de, inom datasäkerhet, kända paret Alice och Bob använts. Även den elaka 
Eve (the Eavesdropper) förekommer i vissa exempel. Alla bilder och figurer är skapade av 
författaren själv. 
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2 Varför och hur används kryptering? 
Som tidigare redogjorts så används kryptering till många ändamål idag. Så vad är det 
egentligen man åstadkommer med kryptering och vad är det man vill säkerställa? Det finns 
inom datasäkerhet ett vida känt begrepp som kallas CIA och står för Confidentiality, Integrity 
och Availability, det vill säga sekretess, tillförlitlighet och tillgänglighet. Dessa områden 
brukar anses vara några av grundpelarna i datasäkerhet men även autentisering brukar nämnas 
som en punkt av yttersta vikt (Gollman, 2006). Så på vilket sätt kan kryptering användas för 
att säkerställa sekretess, tillförlitlighet, tillgänglighet och autentisering? Nedan förklaras ett 
par viktiga begrepp inom kryptologi och en närmare förklaring på vad som menas med några 
viktiga begrepp inom datasäkerhet och på vilket sätt kryptering kan användas för att uppnå 
dessa. 

2.1 Symmetrisk kryptering 
Symmetrisk kryptering är en teknik inom kryptologi som även kallas ”delad nyckel 
kryptering”. Tekniken går ut på att man endast har en nyckel som används för att både 
kryptera och dekryptera data (Schneier, 1996). Denna typ av kryptering har en stor svaghet, 
nyckeldistribuering. Eftersom alla behöriga parter måste ha tillgång till nyckeln är det svårt att 
hålla nyckeln hemlig för obehöriga. Man måste även förhållandevis ofta byta 
krypteringsnyckel för att säkerhet skall kunna garanteras. Nyckeln måste alltså på något säkert 
sätt distribueras till alla behöriga parter varje gång en ny nyckel börjar användas. Värt att 
notera är även att för varje part man säkert vill kunna dela data med så måste en separat 
nyckel användas. Detta gör att i ett stort system med många parter så växer antalet nycklar 
man behöver mycket fort (Schneier, 2000). 

Nyckeldistribuering har länge varit, och är i viss mån fortfarande, ett stort problem inom 
kryptologi då det är svårt att distribuera en nyckel med tillräcklig säkerhet. Symmetrisk 
kryptering kan med fördel användas till att kryptera hårddiskar och liknande där nyckeln inte 
behöver lämnas ut till en mottagande part. Det finns idag en rad symmetriska 
krypteringsalgoritmer som till exempel AES (Trappe & Washington, 2006). 

2.2 Asymmetrisk kryptering 
Asymmetrisk kryptering är även det en teknik inom kryptologi. I denna krypteringsteknik har 
man två krypteringsnycklar, en privat och en publik. Den privata nyckeln är hemlig och den 
skall bara personen själv ha kunskap om medan den publika nyckeln inte behövs hålla hemlig 
utan kan publiceras så att vem som helst kan få tag i den. Dessa nycklar ska ha egenskaperna 
att data som är krypterat med den publika nyckeln enbart kan dekrypteras med den privata 
nyckeln och vice versa. Det ska inte heller, under några omständigheter, gå att räkna ut den 
andra om man har tillgång till den ena, det vill säga man skall inte kunna räkna ut den privata 
nyckeln från den publika nyckeln (Schneier, 2000). 

Nycklarna till denna typ av kryptering räknas fram med hjälp av så kallade envägsfunktioner. 
Det är matematiska beräkningar som är lätta att beräkna åt ett håll men oerhört svåra och 
tidskrävande att räkna ut åt andra hållet. Ett exempel på envägsfunktion är multiplicering av 
två stora primtal, det är lätt att multiplicera talen med varandra men det är svårt och 
tidskrävande att faktorisera och få fram vilka två tal det var som multiplicerades genom att 
bara ha produkten av talen (Schneier, 2000). 

Den stora fördelen men denna teknik är att till skillnad från symmetrisk kryptering så uppstår 
aldrig något problem med nyckeldistribuering eftersom man kan publicera sin publika nyckel 
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Kryptering i sig förhindrar inte att en obehörig part kommer över information men kryptering 
gör informationen oläslig så länge man inte har krypteringsnyckeln att dekryptera 
informationen med. Det innebär att sekretessen upprätthålls genom att göra informationen 
obrukbar så den inte är till någon nytta för eventuella obehörig parter.  

2.4 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet inom datasäkerhet kan även kallas för integritet men man bör då förstå att det 
inte handlar om en persons integritet utan datas integritet det syftas på. Tillförlitlighet är ett 
lite mer komplext begrepp än sekretess och kan ha olika betydelse inom olika system. Det kan 
dock beskrivas någorlunda bra som att det innebär att information är oförändrad, korrekt och 
att det verkligen kommer från den angivna källan. Det vill säga att man vill se till att data inte 
ändras utan är i sitt ursprungliga skick när det används som när det lagrades (Gollman, 2006). 

För att förtydliga vad som menas ges följande exempel. Låt säga att Alice vill skicka ett 
kärleksmeddelande till Bob. Alice skriver ”Jag älskar dig!” och skickar det till Bob. Mellan 
Alice och Bob sitter Eve som vill förstöra mellan dem. Hon lyckas fånga upp meddelandet 
och ändrar det till ”Jag hatar dig!” innan hon skickar det vidare till Bob. När Bob får brevet 
blir han förkrossad för att Alice hatar honom. I det här exemplet har meddelandets integritet 
skadats eftersom Eve har ändrat det men det ser fortfarande ut som det kommer från Alice. Så 
hur kan Alice och Bob skydda sina meddelandens tillförlitlighet? 

Än en gång är kryptering en bra lösning på problemet och det medför i vissa fall även att 
sekretess uppnås då informationen som krypteras blir oläslig. Om till exempel symmetrisk 
kryptering används och Alice och Bob har en gemensam nyckel som de är säkra på att bara de 
vet om så kan enbart de två kryptera och dekryptera sina meddelanden. Det leder till att om de 
får ett meddelande som blir läsbart när de dekrypterar det med sin nyckel så vet de att enbart 
den andre kan ha krypterat det. De kan då dra slutsatsen att meddelandet är intakt och 
verkligen kommer från den andra parten (Wobst, 2007). 

Som tidigare nämnts kan symmetrisk kryptering leda till problem med distribueringen av 
krypteringsnyckeln. Man kan då istället använda asymmetrisk kryptering för att säkerställa 
tillförlitlighet. Det lättaste sättet att göra detta är att Alice helt enkelt krypterar meddelandet 
med sin privata nyckel, det vill säga enbart hennes publika nyckel kan dekryptera 
meddelandet. När Bob får meddelandet så hämtar han Alice publika nyckel och dekrypterar 
meddelandet. Om ett läsligt meddelande fås fram så vet Bob att det var Alice som skapat 
meddelandet eftersom enbart Alice har tillgång till sin privata nyckel (Schneier, 1996). Det 
finns dock ett par problem med den metoden. Till exempel så kan vem som helst dekryptera 
meddelanden eftersom de enbart behöver Alice publika nyckel. Så om Eve fångar upp Alice 
meddelande, dekrypterar det och sedan krypterar det med sin privata nyckel och skickar det 
vidare till Bob så verkar det som om det faktiskt var Eve som skickade meddelandet och inte 
Alice. Värt att notera är också att ingen sekretess uppnås på det sättet eftersom vem som helst 
kan komma åt Alice publika nyckel.  

Ett något mer komplicerat men lämpligare sätt att säkerställa tillförlitlighet med hjälp av 
asymmetrisk kryptering illustreras i figur 2. I det fallet så krypterar Alice först meddelandet 
med sin privata nyckel, AKpriv, och sedan krypterar hon en gång till fast den här gången med 
Bobs publika nyckel BKpubl innan hon skickar meddelandet till Bob. Det leder till att enbart 
Bob kan dekryptera det första lagret av kryptering med sin privata nyckel vilket gör att Eve i 
mitten inte kan göra något. Sedan kan Bob dekryptera meddelandet med Alice publika nyckel 
och kan då dra slutsatsen att meddelandet verkligen kommer från Alice och att det är 
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däremot inte säkert att använda den längre eftersom känslig information sänds över internet i 
läsbar form.  

Det som nämns ovan är ett svårlöst problem eftersom i många fall är användarvänlighet och 
säkerhet raka motsatser (Gollman, 2006). Det är svårt att göra ett system mer lättåtkomligt 
utan att förlora i säkerhet och vice versa. Det finns ingen riktigt standardlösning på detta 
problem utan varje enskilt fall måste analyseras så att en lämplig nivå av säkerhet och 
användarvänlighet uppnås. Man bör då tänka på att desto mer sällan informationen eller 
systemet används desto högre säkerhet kan man eftersträva utan att det förstör 
användarvänligheten allt för mycket. Dock bör man också tänka på att desto större skada en 
eventuell säkerhetsbrist kan åstadkomma för systemet desto högre säkerhet bör man 
eftersträva och då lägga mindre vikt vid användarvänligheten. 

Kryptering löser oftast inte problem med tillgängligheten utan kan i många fall bara försämra 
den. Dock kan det vara ett nödvändigt ont i många fall för att göra system tillräckligt säkra.  

2.6 Autentisering 
Autentisering tillsammans med identifiering är idag oerhört viktigt och de flesta 
datoranvändare kommer i kontakt med det flera gånger om dagen. Med identifiering menas att 
man uppger vem man är och med autentisering menas, precis som det låter, att man bevisar att 
man verkligen är den man uppgav sig för att vara (Schneier, 2000). Det vanligaste exemplet på 
identifiering och autentisering är idag inloggning med användarnamn och lösenord. Då 
identifierar man sig som en viss användare och autentiserar sig genom att uppge det 
tillhörande lösenordet som bara den användaren skall känna till. Vanligtvis kan man 
autentisera sig på minst tre olika sätt, någonting man vet, någonting man är eller någonting 
man har (Schneier, 2000). 

Någonting man vet är oftast ett lösenord eller liknande och är den vanligaste använda 
autentiseringsmetoden. Denna metod är dock inte så säker som allmänheten gärna tror. 
Metodens stora brist är att oftast används för dåliga lösenord så att så kallade dictionary 
attacker eller liknande kan forcera lösenord på nästan ingen tid alls. För att ett lösenord idag 
skall vara riktigt säkert bör det vara minst 20-30 tecken långt och bestå varierande av 
gemener, versaler, siffror och specialtecken. I övrigt bör ingen personlig information, så som 
husdjursnamn eller telefonnummer, ingå i ett lösenord. Idag används ofta lösenord som bara 
är 8 tecken långa och det kan anses vara tillräckligt säkert, förutsatt att det i övrigt är ett starkt 
lösenord, beroende på hur stort krav på säkerhet systemet har (Schneier, 2000). Om man då 
kan göra förhållandevis säkra lösenord, varför är det så många som använder osäkra? Svaret 
är helt enkelt att långa och ologiska lösenord är svåra att komma ihåg. Lägg där till att 
eftersom det är olämpligt att ha samma lösenord på flera olika system och att lösenord bör 
bytas med jämna mellanrum så måste en vanlig datoranvändare idag minnas ett flertal olika 
lösenord. Det är helt enkelt inte troligt att vanliga användare skulle komma ihåg ett flertal 
riktigt säkra löseord likande detta: fgTe3iO!f32Yo0_jk?vr5:Jq7.  

Problemet med att minnas säkra lösenord leder ofta till att användare istället skriver ner dessa 
om de tvingas till att använda komplicerade lösenord. Man har då flyttat över autentiseringen 
från något man vet till något man har och det medför andra säkerhetsrisker som förklaras 
nedan (Schneier, 2000). 

Vid autentiseringsmetoden med något man är används biometri. Det vill säga man autentiserar 
sig med en egenskap man har, till exempel fingeravtryck, röst eller irishinnan. Denna metod 
används inte i samma utsträckning som lösenord idag och det är mycket beroende på att extra 
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utrustning krävs för att kunna läsa av biometri. Ett annat stort problem med att använda 
biometri är att det inte kan användas exakt. En persons röst kan till exempel ändras lite på 
grund av sjukdom eller ålder. Så om man kräver för hög noggrannhet så är risken stor att 
behöriga användare i vissa fall inte accepteras. Om man istället kräver för låg noggrannhet så 
är det en stor risk att obehöriga användare av misstag accepteras. Att hitta en lämplig gräns 
för kravet på noggrannhet är svårt och det är ett hinder för att biometri skall användas i stor 
utsträckning (Schneier, 2000). 

Någonting man har som autentisering bygger på att man innehar något som enbart man själv 
skall ha tillgång till, till exempel ett inpasseringskort eller en bankdosa. Detta 
autentiseringssätt har den stora bristen att då det är ett fysiskt objekt man autentiserar sig med 
så kan detta bli stulet. Så om någon stjäl objektet av dig så kan personen autentisera sig som 
dig (Schneier, 2000). 

Då alla dessa tre autentiseringsmetoder har brister så använts ibland en blandning av några, 
eller alla, av dessa metoder för att uppnå högre säkerhet. Ett bra exempel på detta är bankkort 
som är en blandning av metoden att veta något och att inneha något. Det vill säga för att 
kunna ta ut pengar ur en bankomat behöver du både kortet och PIN koden. Detta leder till att 
skadan vid ett stulet kort inte blir lika stor som om ingen kod funnits och det behöver inte 
ställas lika höga krav på koden eftersom det krävs ett kort också. 

Hur används då kryptering vid autentisering? Som redan nämnts så kan innehavet av en 
krypteringsnyckel fungera som autentisering. Om två parter, Alice och Bob, använder sig av 
symmetrisk kryptering och har en gemensam krypteringsnyckel så kan Alice till exempel 
autentisera sig genom att Bob skickar en fråga, ofta ett genererat slumptal, till Alice och hon 
krypterar då svaret och skickar det till Bob. Om Bob kan dekryptera det så är det krypterat 
med deras nyckel och han vet då att det är Alice. Om de istället använder sig av asymmetrisk 
kryptering så kan Alice kryptera svaret med sin privata nyckel och skicka det till Bob. Om 
Bob då kan dekryptera det med Alice publika nyckel vet han att det verkligen är Alice. 
Autentisering med kryptering är förhållandevis säkra och lätta använda och därför finns det 
protokoll som stödjer detta. Ett exempel på ett vanligt sådant protokoll är Kerberos.  

Kerberosprotokollet bygger på en tredje betrodd part, en så kallad Kerberosserver, som 
känner till de två parternas nycklar. Låt säga att Alice vill autentisera sig för Bob. Hon skickar 
då en begäran att få autentisera sig för Bob till Kerberosservern. Kerberosservern skickar då 
tillbaka en tidsbegränsad sessionsnyckel som ska fungera mellan Alice och Bob. 
Sessionsnyckeln är krypterad med Alice nyckel som Kerberosservern känner till. Alltså kan 
enbart Alice dekryptera sessionsnyckeln. Servern skickar även tillbaka en så kallad biljett som 
Alice ska ge till Bob för att autentisera sig. Biljetten är krypterad med Bobs nyckel så bara 
Bob kan dekryptera den. Biljetten består av den tidsbegränsade sessionsnyckeln, vilka parter 
den gäller för (alltså Alice och Bob), tiden den utfärdades och dess giltighetstid. Nästa steg är 
att Alice skapar en så kallad autentikator som bland annat består av hennes namn och tiden 
när den skapades. Hon krypterar sedan autentikatorn med sessionsnyckeln och skickar den 
tillsammans med sin biljett till Bob. Bob tar emot dessa och dekrypterar biljetten med sin 
nyckel. Bob vet då att biljetten är utfärdad av Kerberosservern eftersom endast han själv och 
servern har tillgång till hans nyckel. Så tack vare biljetten har nu även Bob tillgång till 
sessionsnyckeln och kan använda den för att dekryptera autentikatorn han fick från Alice. Om 
tiden då autentikatorn skapades ligger inom tidsbegränsningen för sessionsnyckeln så 
accepterar han autentikatorn. Han vet då att det verkligen är Alice eftersom bara hon och han 
själv har tillgång till sessionsnyckeln. Bob skickar avslutningsvis ett meddelande bestående av 
autentikatorns tid plus ett till Alice men först krypterar han det med sessionsnyckeln. Alice 
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kan då dekryptera detta meddelande och konstatera att det är Bob på andra sidan. Alltså 
medför detta protokoll en ömsesidig autentisering (Schneier, 1996). 

Sammanfattningsvis kan man säga att Kerberos bygger på att en part ständigt behöver 
autentisera sig genom att skicka data som är krypterat med den förväntade nyckeln. Det gör 
det väldigt sannolikt att det är parten den uppger sig för att vara eftersom enbart rätt part har 
tillgång till krypteringsnyckeln. Värt att notera är dock att eftersom nya krypteringar och 
beräkningar måste utföras så fort tidsbegränsningen överskrids så krävs någon sorts mjukvara 
eller extern hårdvara för att klara av dessa processer. I och med det så är denna 
autentiseringsmetod autentisering via något man har.  

Kryptering kan även användas till att skydda den lagrade autentiseringsinformationen. Oavsett 
om man använder sig av lösenord, biometri eller någon sak så måste det data man autentiserar 
sig med sändas till mottagaren som på något sätt måste ha samma data för att verifiera att det 
stämmer. Dessa data bör då lagras krypterat så att ingen obehörig kan komma åt det och 
därmed få tag i alla användares autentiseringsinformation. I vissa fall används en 
envägshashfunktion för att beräkna ett lösenords hashvärde och lagra detta istället för 
lösenordet i sig (Wobst, 2007). Data bör inte heller sändas i klartext då någon som avlyssnar 
detta senare kan autentisera sig som avsändaren. Det finns även digitala signaturer som 
bygger på kryptering eller hashning och som används för att autentisera en användare. Dessa 
beskrivs noggrannare nedan.  

2.7 Signering 
Signaturer har länge varit accepterat i samhället för att dels autentisera en person och dels som 
ett bevis på att en person har samtyckt med informationen som signerats. Till exempel 
används signaturer till att godkänna avtal eller för att godkänna att pengar dras från ett konto 
när man handlar med betalkort. Idag när internet används i så stor utsträckning som det gör 
har det vuxit fram ett behov att kunna signera dokument på ett digitalt sätt. Hur kan man då 
göra detta? Att helt enkelt bara öppna dokumentet i en ordbehandlare och skriva sitt namn är 
ingen bra lösning eftersom vem som helst som kan ditt namn kan förfalska den signaturen. 
Det som behövs är alltså ett smidigt sätt att skapa en digital signatur som är, eller i alla fall 
näst intill, omöjlig att förfalska. Det är här kryptering och hashfunktioner kommer in i bilden. 

Digitala signaturer bygger oftast på asymmetrisk kryptering. Man kan kortfattat säga att den 
privata nyckeln fungerar som signatur. Faktiskt så kan exemplet i figur 2 anses vara en digital 
signatur som används för autentisering. Asymmetrisk kryptering är lämpligt för att man 
använder sin privata nyckel för att signera och de som vill kontrollera en signatur använder 
den publika nyckeln för att kontrollera att det verkligen är personens privata nyckel som 
använts och på så sätt också vet att det är personen ifråga som har signerat (Schneier, 1996). 
En stor nackdel är, som tidigare nämnts, att asymmetrisk kryptering är prestandakrävande och 
långsamt. Det leder till att det inte är lämpligt att använda denna metod för att signera stora 
dokument eller stora mängder data.  

För stora dokument bör man istället använda en metod som innefattar både 
envägshashfunktioner och asymmetrisk kryptering (Wobst, 2007). Hur fungera då detta? Säg 
att Alice har ett stort dokument hon skall skicka till Bob och som hon behöver signera. Figur 3 
illustrerar hur hon kan gå tillväga för att signera dokumentet. Det första steget hon gör är att 
hon använder en envägshashfunktion och beräknar hashvärdet för sitt dokument. Hon 
krypterar sedan hashvärdet med sin privata nyckel, AKpriv. Det krypterade hashvärdet är sedan 
hennes signatur. Nästa steg är att skicka dokumentet och den skapade signaturen till Bob.  
Bob tar emot dessa och börjar med att använda samma envägshashfunktion och beräknar 
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3 Lagring av krypteringsnycklar 
Om nu kryptering används på så många sätt och till så mycket som det redogjorts för i 
föregående kapitel, hur hanteras och lagras då krypteringsnycklarna? Dagens 
krypteringsalgoritmer är så avancerade och krypteringens användningsområde är av den sort 
att det så gott som alltid krävs någon sorts utrustning som har hand om krypterings- och 
dekrypteringsprocessen. I många fall är det en dator som på något sätt utför beräkningarna 
men det finns även fall där extern hårdvara används för att göra beräkningen, till exempel som 
en bankdosa. I dessa fall måste hårdvaran ha tillgång till krypteringsnyckeln för att kunna 
utföra processen. Så hur lagras då krypteringsnyckeln så att den kan användas? Det finns flera 
varianter på lagringssätt för olika system och nedan redogörs hur dessa fungerar.  

3.1 Bankdosa 
Bankdosor är kanske, den av allmänheten, mest kända varianten av extern 
krypteringshårdvara. Mer eller mindre alla banker erbjuder idag banktjänster via internet och 
de flesta bankerna använder sig av någon sorts bankdosa för att kunderna ska kunna 
autentisera sig och signera betalningar på ett säkert sätt. Det finns vanligtvis två varianter på 
sådana bankdosor. En variant med bara en startknapp och display och en variant med display 
och ett numeriskt tangentbord. Den första varianten är osäkrare och är därför inte speciellt 
vanlig som bankdosa utan används istället ofta till andra system där inte lika högt krav på 
säkerhet ställs. Det här avsnittet fokuserar mest på varianten med tangentbord.  

Eftersom dessa bankdosor fungerar för autentisering så är de personliga och ingen annan än 
den korrekta ägaren skall kunna använda den. Därför är dessa vanligtvis skyddade med en 
fyrsiffrig PIN-kod. En kod på fyra tecken med enbart siffror ger bara 10 000 möjliga 
kombinationer vilket inte tar allt för lång tid att testa alla. Därför är dessa oftast 
programmerade att låsa sig efter tre misslyckade inloggningsförsök vilket avsevärt reducerar 
risken för att någon obehörig kan gissa rätt kod (Halvarsson & Morin, 2000). 

Så hur går användningen av typisk sådan bankdosa till? Steg ett är givetvis att användaren 
startar sin bankdosa och loggar in med korrekt PIN-kod. Sedan fås en teckensträng från 
internetbanken när man har identifierat sig, det sker vanligtvis genom att man uppger sitt 
personnummer. Teckensträngen knappar man in på bankdosan som då genererar ett 
engångslösenord som är giltigt en kort stund. Det lösenordet används sedan för att autentisera 
sig och logga in på internetbanken.  

Frågan är då, hur fungerar tekniken? Hur genereras engångslösenorden och hur vet 
internetbanken om det är ett korrekt lösenord och att det inte tidigare använts? Det finns 
givetvis flera olika tekniker beroende på vilken tillverkare som har tillverkat bankdosan men 
generellt bygger de flesta på challenge-response teknik (Feghhi, Feghhi, & Williams, 1999). 
Bankdosan har en förprogrammerad krypteringsnyckel i sig som är unik för just den 
bankdosan. Denna nyckel finns endast i bankdosans minne och hos banken. Tanken är att den 
ska skyddas så att den varken kan tas ut ur bankdosan eller från banken. Internetbanken ställer 
sedan en utmaning i form av ett stort slumptal, det är teckensträngen som benämns ovan. 
Slumptalet knappas in på bankdosan. Processen som sedan sker i bankdosan kan också variera 
men en vanlig variant är att den hemliga nyckeln används som krypteringsnyckel och en 
krypteringsalgoritm används för att kryptera slumptalet. En annan vanlig variant är att 
nyckeln och slumptalet slås samman och bankdosan sedan utför en hashning med en bra 
envägshanshfunktion. Det finns även varianter där även den aktuella tiden slås samman med 
slumptalet för att generera olika svar även om inputen är den samma. Oavsett vilken variant 
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så är det chiffret eller hashvärdet som fungerar som engångslösenord. Internetbanken utför 
sedan samma process och får således fram samma engångslösenord och kan kontrollera om 
svaret är korrekt (Feghhi, Feghhi, & Williams, 1999). Dessutom har slumptalet en begränsad 
levnadstid så om ett svar fås in efter tidsbegränsningen har överskridits så accepteras det inte. 
Fördelen med denna typ av bankdosor är att enbart engångslösenordet överförs över nätet och 
aldrig själva krypteringsnyckeln. Alla banker använder sig dessutom av SSL idag och 
överföringen kan därför anses vara förhållandevis säker (Feghhi, Feghhi, & Williams, 1999). I 
figur 4 nedan ses en variant av bankdosa som idag används av Swedbank. Den är av fabrikatet 
Vasco och modellen Digipass 300 Comfort och bygger på 3DES kryptering (Vasco, 2009). 

 

Figur 4 - Bankdosa från Vasco 

Ovan nämndes det att tanken är att det inte skall vara möjligt att få ut krypteringsnyckeln ur 
bankdosans minne. Är bankdosorna skyddade så att detta är omöjligt? Det finns inget helt 
säkert sätt att hindra att krypteringsnyckeln fås ut ur en bankdosa. Dock har många varianter 
extra säkerhetslösningar för att försvåra detta. De flesta bankdosor har nyckeln och annan 
känslig information lagrat i ett sådant minne vars innehåll raderas om strömmen till minnet 
bryts. Detta utnyttjas och många dosor är byggda på sådant sätt att om dosan öppnas så bryts 
strömmen och minnesblocket med dess hemliga nyckel raderas (Feghhi, Feghhi, & Williams, 
1999). Dessa små fällor går givetvis att ta sig förbi om man känner till dosans konstruktion. 
Får man upp bankdosan är det idag inga problem att med rätt utrustning kunna läsa av vad 
som finns i minnet (Anderson, 2008). Minnets innehåll raderas inte heller direkt när strömmen 
bryts utan kan finnas kvar i ett par sekunder. Om man dessutom kyler ner minnet till en låg 
temperatur innan strömmen bryts så kan minnets innehåll finnas kvar i åtminstone flera 
minuter vilket är tillräckligt för att hinna läsa av innehållet. Detta brukar kallas för en Cold 
Boot Attack (Halderman, o.a., 2008). 

Värt att notera är att även om de kallas för bankdosor i denna rapport så är det inte bara 
banker som använder dosor. Det finns andra större företag som också använder sådan teknik 
och givetvis kallas de då inte för bankdosor (Vasco, 2009). Det finns en rad andra 
benämningar på sådana dosor, till exempel autentiseringsdosa eller säkerhetsdosa men oavsett 
namn så fungerar de på ungefär samma sätt.  

3.2 Smart card 
Smart card, eller aktiva kort som de också kallas, är ofta ett plastkort som i form och utseende 
kan liknas vid ett vanligt kreditkort. Dock är aktiva kort utrustade med ett chip bestående av 
en mikroprocessor med tillhörande minne. I kortets minne finns en hemlig krypteringsnyckel 
lagrad som är unik för just det kortet. Mikroprocessorn är ofta förprogrammerad för att enbart 
utföra vissa beräkningar såsom olika krypterings- eller hashfunktioner. Mikroprocessorn har 
även stöd för någon sorts in- och utmatning för att kunna ta in information, behandla den och 
sedan mata ut den igen. Aktiva kort är oftast kombinerade med en PIN-kod för att öka 
säkerheten på dessa (Halvarsson & Morin, 2000). 
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För att använda ett aktivt kort behövs en kortläsare som kan kommunicera med 
mikroprocessorn på kortet och som ger ström åt mikroprocessorn. Kortläsaren kan i sin tur 
vara kopplad till systemet som det aktiva kortet används till. Hur används då ett aktivt kort för 
att till exempel autentisera en användare? Det fungerar vanligtvis precis som en bankdosa 
men utan användarens inmatningsdel. Det vill säga, kortet sätts i kortläsaren, användaren 
identifierar sig och uppger sin PIN-kod. Är den rätt så kan systemet skicka ett slumptal till 
mikroprocessorn på det aktiva kortet via kortläsaren. Mikroprocessorn tar emot slumptalet 
och krypterar det med den hemliga nyckeln eller slår samman nyckeln och slumptalet och 
hashar det. Svaret skickas sedan tillbaka till systemet. Samtidigt har systemet genomfört 
samma process och kan kontrollera om svaret är korrekt. Om svaret stämmer överrens med 
det beräknade värdet så dras slutsatsen att det är rätt aktiva kort och eftersom användaren 
innehar kortet och dessutom har rätt PIN-kod så är det troligt att det verkligen är den korrekta 
användaren (Feghhi, Feghhi, & Williams, 1999).  

Det finns även lösningar när ingen kortläsare behöver vara fysiskt bunden till systemet. Dessa 
brukar kallas för CAP:s och det står för Chip Authentication Program. Det kan liknas vid en 
blandning av att använda en typ av bankdosa och ett aktivt kort. En CAP-läsare ser ofta ut 
som en bankdosa men har en inbyggd kortläsare för det aktiva kortet. De fungerar så att kortet 
sätts i, CAP-läsaren startas och kortets PIN-kod uppges via det lilla tangentbordet. 
Utmaningen som sedan fås knappas in på tangentbordet och överförs från läsare till det aktiva 
kortet som utför beräkningen och skriver ut svaret på displayen. Svaret avläses av användaren 
och ges till systemet. I många fall är dessutom CAP-läsaren bunden till ett specifikt aktivt kort 
så att enbart den läsaren kan användas med det kortet (Feghhi, Feghhi, & Williams, 1999). 

Ett problem med aktiva kort är precis som bankdosor att krypteringsnyckeln skall vara lagrat i 
mikroprocessorns minne utan att den ska gå att komma åt. Om krypteringsnyckeln går att få 
ut ur kortet så kan en eventuell bedragare använda denna för att till exempel programmera ett 
nytt aktivt kort med samma funktion och krypteringsnyckel men med en egen PIN-kod 
(Anderson, 2008). Det finns idag ett antal kända och fungerande tekniker för att få ut 
information, såsom krypteringsnycklar, ur aktiva kort. En variant på attack som fungerar 
förvånansvärt bra är så kallad DPA attacker. Det står för Differential Power Analysis och 
bygger på att mäta energiförbrukningen för en arbetande mikroprocessor (Anderson & Kuhn, 
1996). Olika beräkningar och instruktioner förbrukar olika mängd energi och tar olika lång tid 
för att utföra. Detta kan mätas med ett oscilloskop och med en stor mängd mätningar är det 
möjligt att dra slutsatser om vad som mikroprocessas vid vilken tid och i många fall även 
vilken nyckel som används vid krypteringsprocessen (Kocher, Jaffe, & Jun, 1998). 

Varianter med aktiva kort, med eller utan CAP, används idag av många banker. Såväl till 
autentisering och signering i internetbanker som till E-legitimation. Dock är det även många 
företag som idag använder sig av aktiva kort för att anställda till exempel ska kunna 
autentisera sig och logga in på datorsystem. Även mobiltelefoner använder idag en typ av 
aktivt kort. SIM-kortet som insätts i mobiltelefonen är en typ av aktivt kort som bland annat 
innehåller mobiltelefonnumret och krypteringsnycklar för att kryptera samtalen. I figur 5 ses 
ett SIM-kort som är ett exempel på ett aktivt kort.  

 

Figur 5 - Smart Card i form av ett SIM-kort 
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3.3 Lagring på papper 
Lagring på papper är en äldre variant som i viss mån fortfarande används. Så sent som vid 
årsskiftet 2007-2008 använde till exempel en av Sveriges större banker denna metod för 
autentisering och signering vid deras internetbank. Det går ut på att ett antal engångskoder 
räknas fram och trycks på papper eller annan läsbarform och distribueras sedan till 
användaren på något sätt, till exempel via brev (Wobst, 2007). Användaren kan sedan 
autentisera sig med engångskoderna kombinerat med en PIN-kod. Engångskoderna ska inte 
ses som krypteringsnycklar i sig utan är resultatet av en krypterings- eller hashfunktion. Det 
leder alltså till att det i sig bara är parten som beräknar engångskoderna som har 
krypteringsnyckeln lagrad, om en krypteringsnyckel ens behövs beroende på vilken teknik 
som används. Dock är engångskoderna det viktiga eftersom dessa är de som används vid 
autentiseringen. Så hur genereras då dessa engångskoder i det här fallet och hur har den andra 
parten koll på dessa? Ett vanligt sätt är att en envägshashfunktion används för att generera 
koderna. Det börjar med att ett slumptal genereras som blir den första engångskoden, låt oss 
kalla den för K1. Nästa kod, K2, beräknas då genom att utföra en hashning med den valda 
hashfunktionen så att K2 är hashvärdet av K1. Nästa kod blir således hashvärdet av K2 och så 
vidare (Wobst, 2007). Alltså: 

Ki = Hashvärdet av Ki-1  

När ett antal sådana engångskoder har räknats fram, säg 10 stycken som exempel, så skickas 
alla utom den sista, K10, till användaren. Den sista är den enda som den andra parten sparar. 
När sedan användaren vill autentisera sig så skickar den K9 till den andra parten som hashar 
det och jämför om hashvärdet är lika med K10. Om så är fallet accepteras autentiseringen och 
då lagrar parten K9 istället för K10. Nästa gång användaren vill autentisera sig så används K8 
på samma sätt (Wobst, 2007). 

En stor nackdel med denna teknik är att varje gång engångskoderna tar slut måste nya 
genereras och på något säkert sätt distribueras till användaren. Dock så är en fördel att alla 
engångslösenord inte behöver finnas lagrade hos båda parterna utan det räcker med ett 
lösenord, det med högst index som ännu inte använts, hos den ena parten. Som tidigare 
nämndes är det vanligt att denna metod kombineras med en PIN-kod och då krävs både att 
PIN-koden och engångskoden är korrekt för att autentiseringen skall godkännas (Wobst, 
2007). 

3.4 Lagring på fil 
Det finns idag flera varianter av system där krypteringsnyckeln lagras som en fil på en dator 
eller i ett datorsystem. Till exempel använder banker sig idag av varianter av E-legitimation 
som lagras som en fil på personens dator. Det finns massvis av olika lösningar på denna 
teknik men grundtanken är att filen inte skall gå att använda utan att gå via ett tillhörande 
säkerhetsprogram som styr dess accessrättigheter (Halvarsson & Morin, 2000). I vissa fall är 
filen i sig krypterad och programmet innehar krypteringsnyckeln så att enbart programmet 
kan dekryptera filen och få tag på krypteringsnyckeln som skall användas. För att inte vem 
som helst skall kunna använda filen är den vanligtvis lösenordsskyddad. Det vill säga att en 
användare måste ha en specifik fil och ett säkerhetsprogram på datorn som användaren 
identifierar och autentiserar sig för genom att uppge namn och lösenord. Sedan används 
programmet för att kunna använda filen med krypteringsnyckeln för att kunna autentisera sig 
för systemet (Halvarsson & Morin, 2000). 
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3.5 Lagring på externt lagringsmedia 
Denna variant av system bygger på lagring på fil som det tidigare nämnts. Istället för att filen 
lagras på en dator eller i ett datorsystem så kan filen lagras på ett externt lagringsmedia såsom 
ett minneskort eller ett USB-minne. Det innebär alltså att filen som används för autentisering 
kan tas med och användas från flera olika datorer och datorsystem (Feghhi, Feghhi, & 
Williams, 1999). Dock måste fortfarande ett säkerhetsprogram användas för att kunna utnyttja 
filen.  

Det finns ur säkerhetsperspektiv både för- och nackdelar med att ha filen på ett externt 
lagringsmedia. Bland annat är det positivt att filen inte finns lagrad på en dator som konstant 
har kontakt med internet då detta minskar risken för att filen skall kunna kommas åt över 
internet. Dock finns det möjlighet att det externa lagringsmediet kopplas in och filen används 
på en sämre skyddad dator, till exempel en offentlig dator på ett internetcafé, än användarens 
hemmadator. Det kan leda till att säkerhetsbrister i systemet där lagringsmediet kopplas in kan 
äventyra säkerheten för filen. (E-legitimation, 2009). 

Precis som det redogjordes för tidigare så kan krypteringsnyckeln hamna i temporära filer på 
datorn, till exempel i växlingsfiler. Det gäller även då filen finns lagrad på ett externt 
lagringsmedia. I sådana fall hamnar det på datorn där det externa lagringsmediet är inkopplat. 
Även kopiering och flyttandet av filen, till exempel till och från lagringsmediet kan lämna 
känslig information i temporära filer på datorn (Honeynet, 2004). Detta är givetvis ännu 
känsligare då det kan handla om en offentlig dator eller annan dåligt skyddad dator istället för 
användarens personliga dator.   
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4 Hot och attacker 
I och med de olika systemens konstruktion och funktionalitet som redogjordes för i 
föregående kapitel så finns det flera olika hot och möjliga attacker för att komma åt 
krypteringsnyckeln eller på annat sätt kunna forcera systemens säkerhet. I det här kapitlet ges 
en överblick av vilka hot och attacker som finns, hur de fungerar och vad deras syfte är för att 
senare kunna analysera de olika systemens säkerhet.   

4.1 Malware 
Malware är ett samlingsnamn för all skadlig kod som kan drabba en dator eller ett 
datorsystem. Ordet är en sammanslagning av engelskans två ord malicious och software, det 
vill säga elaksinnad och program. Ofta används begreppet virus som synonym till malware 
men det är egentligen fel då datavirus enbart är en av flera sorters malware som finns. Dock 
kan gränsen mellan olika typer av malware vara hårfin och vissa malware kan ibland klassas 
som flera av typerna (Filiol, 2005). 

Malware är funnits länge och var från början oftast skapade som ett skämt eller för att någon 
person ville testa sina kunskaper. Dessa malware var irriterande och kunde i vissa fall ta bort 
filer från en smittad dators hårddisk eller liknande (Fåk, 1990). Förhållandevis nyligen har 
dock ett nytt motiv för malware kommit fram och dessa malware är idag de mest spridda. Det 
nya motivet som växt fram är att malwareskaparen vill ha någon sorts vinning av det, oftast 
ekonomisk eller brottslig. Det är till exempel vanligt att malware låter skaparen ta över den 
smittade datorn så den kan användas för lagring av illegalt material, för att skicka spam eller 
för att komma över känsligt data såsom information om bankkort eller lösenord (Kaufman, 
2002). Det är denna typ av malware det här stycket inriktar sig på. Nedan förklaras en rad 
olika typer av malware. 

4.1.1 Datavirus 
Ett datavirus är ett program som smittar genom att själv kopiera sig till andra program eller 
filer det kan nå. Ett program som blivit infekterat och innehåller ett virus brukar kallas för 
värdprogram. När sedan värdprogrammet exekveras så exekveras dataviruset också och kan 
då utföra vad det är programmerat att göra (Fåk, 1990). 

Många datavirus kopierar sig till filer och program som tillhör operativsystem då de i många 
fall exekveras ofta och är en gemensam nämnare för alla datorer som använder sig av just det 
operativsystemet (Hruska, 1990). Då skaparna av virus ofta vill infektera så många datorer 
som möjligt så är de flesta datavirus anpassade för Microsoft Windows eftersom de ännu är de 
mest använda operativsystemen (F-secure, 2009). 

Datavirus brukar klassas in i tre kategorier, bootvirus, filvirus eller makrovirus, beroende på 
vad de gömmer sig i. Bootvirus kopierar sig själv till bootsektorn på hårddiskar, det vill säga 
den del av hårddisken som körs när datorn startas upp. Det leder till att varje gång en 
infekterad dator startas så körs viruset. Filvirus är virus som gömmer sig i filer eller program, 
ofta systemfiler, och exekveras när filerna eller programmen används. Makrovirus är virus 
som sprids via olika makro (Filiol, 2005). Ett makro är ett script eller på något annat sätt en 
samling instruktioner för att underlätta vanliga uppgifter i ett program. Till exempel använder 
sig ordbehandlare såsom Microsoft Word ofta av makron för att underlätta att formatera en 
text. Anledning till att denna typ av virus har blivit så vanlig är att de kan spridas med vanliga 
Word- eller PDF-dokument istället för via exekverbara filer som andra virus. Dagens 
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makrospråk är dessutom väldigt kraftfulla och förhållandevis lätta att använda sig av vilket 
gör dem lämpliga att skriva virus i (Filiol, 2005). 

I och med att virusskaparna blir mer och mer påhittiga och att programmeringsspråken blir 
allt kraftfullare så kan virus idag göra väldigt varierande uppgifter. Allt från att radera 
hårddiskar, programmera om delar av operativsystemen, skriva ut irriterande meddelanden till 
att öppna bakdörrar in till system eller stjäla privata filer är vanligt idag. Ett exempel på ett 
omskrivet och välkänt datavirus är Melissa viruset som först upptäcktes 1997 och var ett 
makrovirus som spreds via Microsoft Word dokument (F-secure, 2009). 

4.1.2 Maskar 
Maskar är precis som virus också skadlig kod som fortplantar sig genom att kopiera sig själv. 
Maskar behöver, till skillnad från virus, inget program eller fil att klamra sig fast vid utan 
klarar sig själva. De behöver heller inte startas av en användare utan utnyttjar oftast något 
säkerhetshål för att sprida sig via ett nätverk eller internet vidare till andra datorer (Fåk, 1990). 

Många maskar gör inget annat än att bara sprida sig vidare men det finns givetvis mer 
aggressiva varianter också. Värt att notera är ändå att de maskar som bara sprider sig vidare 
också är skadliga eftersom de använder mycket bandbredd och prestanda för att leta efter nya 
mål och det kan få hela nätverk att haverera. De mer aggressiva varianterna kan precis som 
virus ta bort filer, försöka få tag på lösenord eller öppna bakdörrar in till datorer (Hruska, 
1990). Ett vanligt aggressivt beteende för en mask är att öppna en bakdörr in till ett system så 
att maskskaparen kan skapa en så kallad zombiedator som kan fjärrstyras och till exempel 
användas vid denial-of-service attacker (Honeynet, 2004). 

Ett exempel på en mask som blivit välkänd är den så kallade Downadup masken som först 
upptäcktes 2008. Downadup sprider sig själv genom att utnyttja ett säkerhetshål i Microsoft 
Windows Server Service. Det finns en rad olika varianter på denna mask och det är, vid tiden 
för skrivandet av denna rapport, inte exakt känt vad de olika varianterna gör för skada  
(F-secure, 2009). 

4.1.3 Trojanska hästar 
Trojanska hästar kallas ibland också enbart för trojaner. Trojanska hästar har fått sitt namn 
från Homeros verk Illiaden där grekerna lurar trojanerna genom att gömma sig i en stor 
trähäst så att trojanerna själva släpar in dem inför stadsmurarna. Det är på samma sätt 
trojanska hästar fungerar. Skadlig kod bäddas in i ett i vanligt och fungerande program, fil 
eller dokument och som en ovetande användare sedan laddar ner och använder. Vanligtvis 
kan programmet exekveras eller filen och dokumentet öppnas och användas utan att något fel 
upptäcks, dock så kan den skadliga koden köras samtidigt. Trojaner kan också vara 
programmerade att startas efter en viss förbestämd tid eller när något annat specifikt villkor 
uppfylls på den infekterade datorn (Fåk, 1990). Till skillnad från datavirus och maskar så 
kopierar inte trojaner sig själva och är på så viss oftast inte smittsamma på annat sätt än att 
användaren kan råka föra dessa vidare utan att veta om att det är en trojansk häst (Kizza, 
2005). 

Trojanska hästar kan åstadkomma ungefär samma skador som virus och maskar, till exempel 
kan de radera filer, samla in lösenord eller öppna bakdörrar till system. Lite speciellt med 
trojaner är att vissa av dem kan efter att ha utfört sitt uppdrag försöka ta bort sig själva för att 
dölja att de har funnits på en dator. Detta gör oftast inte virus eller maskar då de oftast 
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försöker sprida sig vidare till andra datorer och system som den infekterade datorn kan få 
kontakt med (Honeynet, 2004). 

Ett exempel på en välkänd trojansk häst är den så kallade Bibrog-B trojanen. Den upptäcktes 
första gången 2003. Trojanen var inbäddat i ett litet spel som snabbt spreds via internet till en 
stor mängd datorer. Trojanen försökte sedan samla in användares lösenord till hemsidor som 
till exempel Hotmail och Yahoo (F-secure, 2009). 

4.1.4 Keyloggers 
En keylogger är ett program som loggar alla tangenttryckningar på den dator som programmet 
är installerat på. Många keyloggers är skapade så att loggen kan skickas över ett nätverk eller 
via e-post till en annan dator. Keyloggers är i grunden inget malware och inte skapat för att 
göra skada men har ibland kommit att användas till skadliga syften. Den egentliga 
användningen för keyloggers är för att administratörer skall kunna kontrollera vad som görs 
och skrivs på systemets datorer eller för att föräldrar skall kunna ha koll på vad deras barn gör 
på nätet (McClure, ScamBray, & Kurtz, 1999). 

Eftersom en keylogger loggar alla tangenttryckningar oavsett om det som skrivs är 
användarnamn, lösenord eller bankkortsinformation så har det blivit vanligt att de används 
som malware. Med andra ord gör dess program det väldigt lätt att samla in stora mängder 
känslig information. Fundera själv på hur mycket känslig information du varje dag skriver på 
ditt tangentbord, skulle du vilja att någon annan kunde läsa det i klartext?   

Keyloggers sprids ofta som trojanska hästar och installeras på en dator när filen eller 
programmet används. Det finns även vissa virus eller maskar som fungerar som keyloggers 
eller som öppnar bakdörrar till en dator så att keyloggers kan installeras (Honeynet, 2004). 

4.2 Social engineering 
Social engineering är ett sätt att försöka komma över känslig information. Det bygger på att 
man på något sätt försöker lura personer att ge ut känslig information. Det är egentligen ingen 
teknisk attack utan utnyttjar istället användares okunskap och vilja att hjälpa till. Det leder till 
att det är väldigt svårt att skydda system mot detta eftersom en legitim användare alltid 
kommer behöva veta en del känslig information för att kunna utföra sitt arbete (Mitnick, 
2003). Det enda man kan göra för att skydda sig mot social engineering är att utbilda 
användarna men enligt säkerhetsexperten Bruce Schneier så väljer alltid en människa 
”dansande grisar” istället för säkerhet (Schneier, 2000). Det han menar är att oavsett hur 
mycket man utbildar sin personal finns det alltid en överhängande risk att när de blir lockade 
med något intressant så glömmer de bort säkerheten och det är de som utnyttjas vid social 
engineering.  

Det vanligaste målet med social engineering idag verkar vara att få tag i lösenord, 
bankkortinformation eller inloggningsuppgifter till internetbanker. Social engineering 
innefattar allt från halvtekniska bedrägerier till att bara fråga några oskyldiga frågor till olika 
personer som i sin helhet kan vara till nytta. Det finns alltså en mängd olika varianter på 
social engineering som på olika sätt utnyttjar användares oförsiktighet för att komma åt 
information och identiteter (Mitnick, 2003). Nedan följer en redogörelse för några av dessa för 
att närmare förstå hur det kan vara hot mot olika system och hur de fungerar.  
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4.2.1 Phishing 
Phising, eller nätfiske som det också kallas, är en typ av social engineering som utnyttjar olika 
nätapplikationer för att försöka lura av användare deras information. Det finns flera varianter 
av nätfiske till exempel e-post som ser ut som om det kommer från en riktig källa, förfalskade 
välgörenhetssidor eller falska försäljningar på auktionshemsidor (Mitnick, 2003). 

Den vanligaste varianten av nätfiske är idag falsk e-post eftersom det lätt går att nå en väldigt 
stor skara möjliga offer. Vanligt är att e-posten är gjort så att det ser ut som det kommer från 
en bank eller någon annan betalningssida. Ett vanligt ämne i sådan e-post är att företaget ska 
uppdatera sin databas med kunduppgifter så de ber alla kunder att gå in via en bifogad länk 
och uppge sina korrekta uppgifter för att deras betalningar ska kunna fortsätta att fungera. 
Syftet med dessa e-brev är att få användare att följa den falska länken och komma till en sida 
som ser äkta ut men när man fyller i sina uppgifter så skickas de inte till banken som offret 
tror utan till bedragaren istället (Mitnick, 2003). 

I bilaga 1 ses ett riktigt e-brev som är ett bra exempel på ett försök till nätfiske. Från det e-
brevet kan man förstå att enbart ett fåtal som får det kommer att bli lurade eftersom den större 
delen av de som får brevet antagligen inte har deltagit i det lotteriet, om det ens existerar på 
riktigt. Detta är vanligt just med nätfiske via e-post men eftersom det är lätt att skapa och 
skicka ut sådana brev till stora mängder slumpade e-postadresser så räcker det oftast med att 
ett fåtal blir lurade för att finansiera denna typ av nätfiske.   

4.2.2 Vhishing 
Vhishing är en nyare variant av social engineering som har många liknelser med phishing. 
Vhishing kallas också för voice phishing eller telefiske. Den vanligaste varianten av vhishing 
är att e-post som verkar komma från en riktig källa skickas ut, precis som vid nätfiske. Till 
skillnad från nätfiske så uppmanas inte offret att följa en länk till en falsk hemsida, istället så 
uppmanas offret att ringa ett telefonnummer. Numret är då vanligtvis kopplat till en 
automatisk inspelning där det oftast ges instruktioner för att offret ska luras uppge sina 
personuppgifter och bankinformation. Denna typ av bedrägeri är i många fall mer lyckat än 
nätfiske eftersom människor idag är verkar vara mindre uppmärksammade på att telefonen 
kan användas för bedrägerier än att internet kan göra det (Mitnick, 2003). I bilaga 2 ses ett 
riktigt e-brev som är ett exempel på ett försök till vhishing.  

Vhishing kan även fungera helt utan inblandning av en dator, till exempel utsattes många av 
en svensk banks kunder under hösten 2008 för en sådan typ av vhishing. Det gick till på så sätt 
att någon eller några hade fått tag på namn på kunder vid just den banken och tagit reda på 
deras telefonnummer. Bedragaren ringde sedan, från en telefon som inte gick att spåra till 
dem, sent på kvällen eller natten till något av offren. Tidpunkten valdes antagligen för att man 
ville väcka offren så att de inte skulle vara helt med på vad som hände. Bedragaren uppgav att 
han arbetade för banken och att det just vid tillfället för samtalet höll på att tas ut stora 
summor pengar från offrets konto. Vidare sa bedragaren att han behövde personnummer och 
några svar från offrets bankdosa för att stoppa dessa uttag. Bedragaren använde sedan dessa 
svar till att själv ta ut stora summor pengar från offrets bankkonto.  

Vhishing tillsammans med phishing har blivit väldigt vanligt och är bland det mest 
polisanmälda IT-relaterade brotten i Sverige idag. Många har blivit drabbade på grund av sin 
okunskap och för att de inte har varit tillräckligt försiktiga men som tur är så har dessa brott 
börjat uppmärksammas allt mer i media och på så sätt blir allt fler försiktiga (Svenska 
polismyndigheten, 2009). 
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4.2.3 Dumpster diving 
Dumpster diving går precis som det låter ut på att leta information i privatpersoners eller 
företags sopor. Metoden används framför allt för att samla in information för att kunna 
använda vid andra typer av social engineering senare. Det finns ofta förhållandevis mycket 
och känslig information i sopor eftersom många, så väl privatpersoner som anställda på 
företag, inte tänker på att sopor lätt kan kommas åt. Vanligt är till exempel att privatpersoner 
slänger gamla räkningar, bankpapper, lönespecifikationer, medicinrecept och så vidare. 
Sådana dokument kan tillsammans ge väldigt mycket information om en person. Till exempel 
får man antagligen fram en persons fullständiga namn, personnummer, telefonnummer och 
viss information om ens bankkonton. Företag kan dessutom ofta kasta ännu mer viktig 
information i soporna (Mitnick, 2003). 

4.2.4 Baiting 
Baiting är en teknik som ibland kallas för verklighetens trojanska häst. Det går ut på att det på 
ett extern lagringsmedia, så som en cd-skiva, ett minneskort eller ett USB-minne, lagras 
någon sorts malware som automatiskt startas när lagringsmedian kopplas till en dator. Sedan 
ser man till att lagringsmediet lämnas kvar på någon offentlig plats, till exempel på ett café, i 
en hiss eller på ett företags parkering. När sedan någon hittar mediet och startar upp det i sin 
dator så smittas datorn. Denna teknik bygger alltså på människors nyfikenhet och har visat sig 
vara väldigt effektiv för att få in ett malware i ett företags datorsystem (Mitnick, 2003). 

4.3 Avlyssning 
Det finns idag flera sätt att avlyssna internettrafik och väldigt mycket information sänds i 
klartext över internet. Det gör att via avlyssning kan man i vissa fall komma över mycket 
information såsom lösenord och användarnamn. Det finns även flera varianter för att dölja sitt 
eget IP-nummer eller för att få det att se ut som någon annans och detta kan användas vid ett 
antal olika attacker mot system. Nedan redogörs för några av dessa tekniker och attacker som 
kan användas för att attackera system för att få tag på känslig information (Kizza, 2005). 

4.3.1 Sniffing 
Sniffing är en teknik för att avlyssna internettrafik men kan även fungera som en grundattack 
som möjliggör ett antal andra olika nätverksattacker. Det är oftast väldigt lätt att få fram 
mycket information via den här tekniken. Varje gång en nätverksaktivitet utförs, till exempel 
en HTTP-förfrågan, så skickas ett paket över nätverket till mottagaren. I ett sådan paket finns 
information så som källans IP-nummer, destinationens IP-nummer och mycket mer. Alla 
dessa paket som skickas inom nätverket kan med hjälp av ett sniffingprogram fångas upp och 
ses av alla. Då mycket av informationen i dessa paket ofta står i klartext så kan egentligen 
vem som helst läsa den. Det inkluderar i många fall även lösenord och användarnamn när man 
loggar in på någon internetsida (Honeynet, 2004). 

Det finns idag ett antal sådana sniffingprogram som möjliggör att man kan se paket som 
överförs inom ett åtkomligt nät. Det finns många bra syften med dessa program och de 
används ofta av nätverksadministratörer som ett verktyg för att felsöka och testa ett nätverk. 
Dock ska man komma ihåg att de kan missbrukas och användas för att få tag på känslig 
information. Ett exempel på ett vanligt och väldigt användbart sådant program är Wireshark 
och i bilaga 3 ses en session av paketsniffning med just det programmet. I exemplet i bilagan 
kan man se att ett inloggningsförsök till ett forum har gjorts och man kan se användarnamnet, 
exempelnamn, i klartext. Man kan se att lösenordet är hashat med hashfunktion MD5. Man 
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kan även se lösenordets 32 tecken långa hashvärde, 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6. Så 
genom att fånga upp det paketet kan man utföra en så kallad dictionary attack för att försöka 
komma över lösenordet.  

4.3.2 IP spoofing 
IP spoofing är en teknik som går ut på att man förfalskar sin IP-adress så den ser ut som 
någon annans. Standardprotokollet för att sända information över internet är som bekant IP. 
Varje IP-paket har en header och i den finns bland annat avsändarens IP-adress. Det är denna 
adress som en mottagare kan se och möjligtvis skicka tillbaka information till. IP spoofing 
bygger alltså på att IP-paketets header skrivs om så att avsändaradressen ser ut som någon 
annans (Honeynet, 2004). Varför skulle man då vilja göra detta? Till exempel så kan det 
underlätta bedrägerier då man kan få paket att se ut som om de kommer från en korrekt källa. 
Värt att notera är att eftersom avsändaradressen skrivs om så kommer svarspaketet inte 
skickas till den riktige avsändaren utan istället till den förfalskade adressen. Alltså kan denna 
teknik inte användas lika lätt när bedragaren behöver ha tillbaka svarspaket från mottagaren. 
Istället används detta ofta vid så kallade denial-of-service attacker där attackeraren inte vill ha 
tillbaka svarspaket utan bara vill överbelasta det attackerade systemet (Schneier, 2000). 

4.3.3 Man-in-the-middle attack 
Man-in-the-middle attack är en attack som bygger på avlyssning. Det går ut på att en person, 
låt säga Eve, kan avlyssna och ändra all nättrafik mellan två parter, låt säga Alice och Bob. 
Om Alice och Bob inte använder sig av någon kryptering så räcker det för Eve att bara sniffa 
deras paket för att ta del av deras kommunikation. Med man-in-the-middle är målet att kunna 
ta del av kommunikationen även om asymmetrisk kryptering används. Det är detta som är 
farligt med denna attack eftersom parterna tror att de har en säker kommunikation tack vare 
krypteringen (Schneier, 2000). 

Hur går det då till? Figur 7 illustrerar följande situation som ett exempel, Alice vill skicka ett 
meddelande till Bob. Mitt i mellan dem sitter Eve och avlyssnar all nättrafik mellan de två. 
Alice skickar ett meddelande till Bob och ber om hans publika nyckel, KBpubl, för att använda 
för att kryptera meddelanden med. Hon skickar även med sin publika nyckel, AKpubl, så Bob 
kan använda den när han skickar meddelanden till henne. Detta meddelande fångar Eve upp, 
sparar Alices publika nyckel och ändrar sedan meddelandet så det innehåller hennes egna 
publika nyckel, EKpubl, istället för Alices innan hon skickar meddelandet vidare till Bob. Bob 
får då meddelandet och skickar ett svar med sin publika nyckel. Även detta meddelande 
fångar Eve upp, sparar Bobs publika nyckel och ersätter den med sin publika nyckel och 
skickar sedan meddelandet vidare till Alice.  
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Servern skickar sedan ett krypterat svar tillbaka för att bekräfta för användaren att betalningen 
lyckades. Svaret kommer till webbläsaren som dekrypterar det och ska skriva ut det. Här tar 
tillägget över och modifierar informationen till det som förväntas av användaren innan det 
skrivs ut. Användaren märker inte att något blivit fel och internetbanken har fått en korrekt 
signering. Båda parterna tror då att allt är som det ska (Gühring, 2007). 

Användaren autentiserar sig och signerar betalningen via en krypterad överföring, så varför 
fungerar denna attack? Svaret är egentligen ganska enkelt. Det fungerar för att attacken utförs 
på ett lager mellan användaren och de tekniska säkerhetslösningarna som innefattar kryptering 
och autentisering. Tillägget kan modifiera vad som signeras innan det krypteras och skickas. 
Likaså kan det ändra svaret efter att det dekrypterats men innan det visas för användaren. 
Attacken utnyttjar helt enkelt brister i dagens webbläsare. Så gott som alla av dagens större 
webbläsare kan drabbas och saknar bra lösningar mot denna typ av attack (Gühring, 2007). 
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5 Systemens sårbarheter och styrkor 
Det har i tidigare kapitel redogjorts för såväl olika system för lagring av krypteringsnycklar 
som för olika attacker. Vilka attacker kan då utföras för att komma över eller använda 
krypteringsnycklarna i de olika systemen? Nedan redogörs detta för var och ett av systemen.  

5.1 Bankdosa 
Bankdosor används som nämnts tidigare i stor utsträckning och de flesta användarna verkar 
ha uppfattningen att dessa är säkra. Är de då säkra eller kan en bedragare komma över 
krypteringsnyckeln? Den första fördelen med bankdosor är att de inte är fysiskt kopplade till 
systemet på något sätt. Det är inte heller möjligt att installera något på dessa. Det medför att 
det inte är möjligt att få in ett malware som kan komma över krypteringsnyckeln i systemet. 
Även om bankdosors svar kan lagras av ett malware på datorn de matas in på så är det inte 
möjligt utifrån bara svaren att kunna räkna fram krypteringsnyckeln (Feghhi, Feghhi, & 
Williams, 1999). 

En användare som innehar en bankdosa har själv ingen kunskap om sin krypteringsnyckel. 
Detta medför att till exempel phishing och vhishing inte fungerar för att komma över nyckeln. 
En användare som inte har kunskap om eller möjlighet att komma åt sin egen 
krypteringsnyckel kan inte luras att uppge denna (Mitnick, 2003). Givetvis kan phishing och 
vhising vara effektiv mot systemet då en användare kan bli lurad att uppge engångskoderna 
som dosan beräknar men själva krypteringsnyckeln är allt jämt skyddad mot detta.  

Bankdosan utför alla beräkningar för att skapa engångskoder och det är enbart 
engångskoderna som överförs via internet till parten som skall verifiera dessa. Det vill säga 
krypteringsnyckeln överförs aldrig (Feghhi, Feghhi, & Williams, 1999). En avlyssningsattack 
kan därför aldrig, oavsett om överföringskrypteringen forceras, leda till att krypteringsnyckeln 
kan kommas åt. Dock kan till exempel man-in-the-middle attacker leda till att engångskoden 
fångas in, vilket i sig kan innebära stora skador för systemet.  

Tidigare har det nämnts att vid fysisk konakt med dosan kan krypteringsnyckeln plockas ut ur 
dess minne på olika sätt. Det kan ske även om olika dosor har olika sorters skydd för att 
försvåra detta. Det vill säga att om någon kan komma över en bankdosa genom till exempel 
stöld så finns det inget säkert skydd för krypteringsnyckeln. Bankdosorna blir idag allt mindre 
och är gjorda för att vara portabla. Det medför att en dosa lätt kan stjälas om den inte hanteras 
med försiktighet och är ordentligt skyddad med till exempel låsta dörrar. Detta glöms ofta bort 
av användare då dessa ofta lägger allt för stort förtroende för PIN-kodens skydd. 

5.2 Smart card 
Aktiva kort är också ett system som används i väldigt stor utsträckning idag. Är korten då så 
säkra som det behövs? För att analysera vilka hot och attacker som är möjliga mot aktiva kort 
så skiljer vi på aktiva kort vars kortläsare är fysiskt kopplat till datorsystemet och de aktiva 
kort som används med fristående kortläsare. Det vill säga så kallade CAP. Aktiva kort som 
används tillsammans med fristående kortläsare har precis som bankdosor ingen fysisk 
koppling till en dator och kan inte heller smittas med malware. Aktiva kort vars kortläsare är 
fysiskt ihopkopplat med en dator kan dock inte heller smittas av malware även om datorn kan 
bli det. Detta på grund av att inget malware kan överföras från datorn till aktiva kortet och det 
finns inte heller något sätt för ett malware att få ut krypteringsnyckeln ur kortets minne. Alltså 
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skyddar båda varianterna mot att malware skall kunna komma åt den lagrade 
krypteringsnyckeln.  

Krypteringsnyckeln tas aldrig ut ur det aktiva kortets minne och alla beräkningar görs i 
mikroprocessorn. Det leder till att systemet aldrig får tillgång till själva krypteringsnyckeln 
och den överförs aldrig över internet (Feghhi, Feghhi, & Williams, 1999). Till följd av det så 
kan inte avlyssningsattacker hota lagringen av krypteringsnyckeln. Det gäller för såväl med 
fristående som med ihopkopplad kortläsare. Även social engineering attacker omöjliggörs 
eftersom krypteringsnyckeln inte lämnar kortet och användaren själv inte har någon kunskap 
om den.  

Det förklarades i kapitel 3 att vid fysisk tillgång till ett aktivt kort så finns det sätt att få ut 
krypteringsnyckeln ur kortets minne (Anderson, 2008). Således är fysisk kontakt ett hot vilket 
är ett stort problem för aktiva kort på grund av deras användningsområden. De andra 
systemen som diskuteras i denna rapport har egenskapen att de inte finns någon direkt vinning 
för den korrekta innehavaren att ta reda på sin krypteringsnyckel. Så kan också vara fallet 
med aktiva kort men det är dock inte säkert. Hur skyddar man ett aktivt kort från fysiskt 
kontakt om det är den korrekta användaren som är bedragaren? Varför skulle då en användare 
vilja få tag i krypteringsnyckeln i sitt egna kort? Det finns många anledningar på grund av 
kortens användning. Aktiva kort används idag ofta av företag som tillhandahåller en tjänst 
vars säkerhet bygger på kryptering med nyckeln i ett aktivt kort. Ett bra exempel är digital-TV 
där bolagen sänder sina signaler krypterade så att ingen obehörig skall kunna ta del av dessa. 
Deras kunder får ett aktivt kort som sätts i digitalboxen och som dekrypterar signalerna. Om 
en kund lyckas få ut krypteringsnyckeln kan kunden skapa nya aktiva kort och på så sätt låta 
andra illegalt ta del av bolagets sändningar (Anderson, 2008). Detta är ett stort problem för 
användningen av aktiva kort och saknar bra lösningar. Fysisk tillgång till aktiva kort är 
således ett stort hot mot dessa system.   

5.3 Lagring på papper 
Vid lagring på papper så har användaren tillgång till alla koderna i klartext. Detta öppnar 
möjligheten till social engineering eftersom användaren har koderna och sin PIN-kod. Det vill 
säga phising och vhishing är stora problem för säkerheten i system som använder sig av koder 
lagrat på papper. Detta är faktiskt en av de stora anledningarna att denna typ av lagring är på 
väg bort.  

En fördel med lagring på papper är att datorsystemet inte har fysisk tillgång till koderna förrän 
användaren använder en engångskod. Precis som bankdosor så kan inte ett malware på en 
dator få tillgång till koderna förrän de används. Vilket innebär att även om ett malware har 
möjliggjort fjärrstyrning av användarens dator så kan inte koderna utnyttjas då det inte finns i 
systemet. Dock kan ett malware, till exempel en keylogger, på datorsystemet där användaren 
använder sina koder lagra såväl koderna som användarens PIN-kod. Eftersom engångskoder 
på papper inte heller är tidsbegränsade så kan dessa utnyttjas om den skadliga koden ser till 
att dessa inte skickas till systemet så de inte blir förbrukade (Wobst, 2007). 

Denna variant av system har alltså inget lämpligt skydd mot varken malware eller social 
engineering. Hur är det då med avlyssning? Inte heller där verkar denna variant av system ha 
något bra skydd eftersom både PIN-kod och engångskoden matas in och överförs över nätet 
till systemet för verifiering. Vid till exempel en man-in-the-middle attack skulle bedragaren 
förses med engångskoder och PIN-kod. Dock så använder de flesta system SSL vid 
överföringen och det försvårar möjligheten för en bedragare att utföra attacken så länge 
parterna inte förlitar sig på icke verifierade certifikat (Schneier, 1996). 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att användning av nycklar lagrat på papper, eller i annan 
läsbar form, kan attackeras av ett flertal olika varianter av attacker. Detta ligger som grund för 
att denna typ av system är på väg bort. 

5.4 Lagring på fil 
Vid lagring av krypteringsnycklar på fil så har inte användaren själv kunskap om sin nyckel. 
Användaren kan endast använda den genom ett säkerhetsprogram och behöver inte bry sig om 
den specifika nyckeln. Det innebär att en social engineering attack, såsom phishing eller 
vhishing, inte kan lyckas med att få tag på krypteringsnyckeln. Precis som tidigare nämnts så 
kan en användare som inte har kunskap om sin krypteringsnyckel inte bli lurad att ge ut den 
till en bedragare (Mitnick, 2003). 

I kapitel 3 så redogjordes det att vid kryptering och dekryptering på en dator med nyckeln 
lagrad på en fil så kunde nyckeln hamna i temporära filer på datorn (Honeynet, 2004). Detta 
kan ett malware givetvis utnyttja genom att leta efter nycklar i temporära filer i den smittade 
datorn. Även om det kan vara svårt att urskilja vad som egentligen är en krypteringsnyckel ur 
informationen i de temporära filerna så är det långt ifrån omöjligt. Eftersom det idag är 
oerhört svårt att skydda sig helt mot malware är detta ett kritiskt hot mot system som förlitar 
sig på lagring på fil. Det finns även andra sätt som malware kan vara ett hot mot denna typ av 
system. En väldigt vanlig uppgift för malware är att öppna olika sorters bakdörrar in till 
datorer eller datorsystem. Dessa bakdörrar möjliggör att en bedragare kan ta sig in och 
utnyttja datorn precis som den korrekta användaren (Hruska, 1990). Vad innebär då detta? Då 
filen med krypteringsnyckeln enbart är skyddad med ett lösenord, som lätt kan kommas åt via 
en keyloggerfunktion i samma malware som öppnar bakdörren, så kan bedragaren således 
utnyttja filen med krypteringsnyckeln på precis samma sätt som den egentliga användaren 
skulle göra. 

Inte heller i den här varianten av system så sänds krypteringsnyckeln över internet utan enbart 
svaren skickas. Eftersom bra krypteringsalgoritmer används så är det inte heller möjligt att 
bara utifrån svaren kunna räkna fram krypteringsnyckeln. Alltså verkar det som avlyssning 
inte är ett hot mot just lagringen av krypteringsnyckeln i dessa system. 

Idag när allt fler använder bärbara datorer och dessa blir allt mindre är även stöld och fysisk 
kontakt till datorer en risk. Det enda en bedragare behöver göra om denna får fysisk kontakt 
till datorn där filen finns är att forcera lösenordet. Eventuellt kan bedragaren redan ha fått tag 
på det genom malware eller social engineering. Annars kan uttömmande sökning eller 
dictionary attacker ofta fungera väl. Detta på grund av att dessa system oftast inte har en spärr 
på antal gånger man kan uppge fel lösenord. Det innebär att svaga lösenord lätt kan forceras. 
Om istället ett bra lösenord har valts kan detta ofta finnas nerskrivet. Användare har dessutom 
ofta det nerskrivna lösenordet någonstans i närheten av datorn av bekvämlighetsskäl 
(Schneier, 2000). Fysisk kontakt är således ett hot mot lagringen av krypteringsnycklar i denna 
typ av system. 

5.5 Lagring på externt lagringsmedia 
Krypteringsnyckel lagrat på ett externt lagringsmedia kan i många avseenden liknas med 
lagring på fil. Båda varianterna har samma egenskaper som omöjliggör social engineering och 
avlyssningsattacker för att komma åt krypteringsnyckeln. De har även liknande svagheter som 
gör att malware är ett stort hot. Det vill säga att båda varianterna kan läcka 
krypteringsnyckeln till temporära filer på datorn som ett malware kan få tillgång till 
(Honeynet, 2004). Dock så är ett externt lagringsmedia mindre känsligt om det finns en 
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öppnad bakdörr till datorn. Detta på grund av att lagringsmediet inte är anslutet till datorn hela 
tiden och därför inte kan nås vid en fjärranslutning. Det är däremot en ökad risk för att 
drabbas av en malware attack då det externa lagringsmediet kan kopplas in på olika datorer 
och inte bara på användarens personliga dator. Andra datorer, till exempel offentliga, kan i 
många fall ha sämre säkerhet och man har som användare ofta mindre möjlighet att 
kontrollera dess säkerhet.  

Även vid fysisk kontakt har dessa två varianter samma risker. Dock är det rimligt att 
förutsätta att det är större risk att ett externt lagringsmedia blir stulet eftersom det är gjort för 
att kunna tas med och är mindre. En vanlig användare värderar dessutom oftast en dator högre 
än ett extern lagringsmedia vilket gör att användare troligen har bättre koll på datorn.  
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6 Slutsatser 
I föregående kapitel redogjordes det för att alla de behandlade systemen har någon form av 
brist som möjliggör att krypteringsnyckeln kan hamna i orätta händer. Innebär det att inget av 
systemen är säkra nog att användas idag? Det visade sig dessutom att vissa av systemen var 
säkrare mot vissa attacker än vad andra system är. Vad har då dessa system för egenskaper, 
som de andra saknar, som leder till en bättre säkerhet? Dessa frågor redogörs det för i det här 
kapitlet. 

6.1 System- och säkerhetsanalys 
Alla system som det redogjordes för tidigare hade någon brist som leder till att en bedragare 
kan komma åt krypteringsnyckeln. Detta är givetvis allvarligt och det bör kommas ihåg när 
man handskas med systemen. Är det så allvarligt att inget av systemen bör användas? Det är 
inte helt lätt att svara på den frågan eftersom det helt beror på vad de ska användas till. Man 
måste bland annat ta med i beräkningen hur stor skada det gör om systemet forceras och hur 
sannolikt det är att någon vill forcera systemet. Till exempel är det kanske inte lämpligt att 
använda krypteringsnycklar lagrade på papper som autentiseringsmetod för access till 
försvarshemligheter eller liknande. Även om det är svårt att säga om de olika systemen är 
tillräckligt säkra för alla tänkbara användningsområden så kan deras egenskaper jämföras med 
varandra. Vilka egenskaper har då systemen som gör de säkra mot vissa attacker?  

Bankdosor och aktiva kort har egenskapen att de är en egen utrustning som utför alla 
beräkningar. Det vill säga att de aldrig är kopplade till ett system som kan smittas med 
malware. Alltså verkar egenskapen att ha en separat utrustning som utför beräkningarna i en 
skyddad miljö vara en bra egenskap som de andra systemen saknar. Vidare så har alla 
systemen, utom lagring på papper, egenskapen att de fungerar utan användarens kunskap om 
sin egen krypteringsnyckel. Detta förhindrar social engineering attacker på ett lämpligt sätt. 
Dessa är bra egenskaper som höjer säkerheten för krypteringsnyckeln i systemen. Dock har 
inget av systemen något tillförlitligt skydd då fysisk tillgång till systemet finns. Detta är ett 
stort problem för alla systemen. Det vill säga det är viktigt att en användare skyddar sitt 
system från fysisk tillgång. En bankdosa eller ett aktivt kort får inte lämnas oskyddat på en 
plats där de kan kommas åt. Lika så skall en dator som innehar filer med krypteringsnycklar 
aldrig lämnas olåst. Dock finns det användningsområden där det inte går att skydda systemet 
mot fysisk kontakt. Till exempel, som tidigare nämnts, aktiva kort för digital-TV. I dessa fall 
måste man överväga hur lätt det är att utföra attacken och hur stor skadan blir om den lyckas. 
I fallet med digital-TV så krävs det såväl teknisk utrustning som kunskap för att lyckas med 
en sådan attack. Det tillsammans med att det inte finns någon lämpligare lösning gör att 
tekniken med aktiva kort trots allt är mest lämpligt att använda.  

Förutom att vara säkra så måste systemen dessutom ha en rimlig nivå av användarvänlighet 
för att kunna användas i någon större utsträckning. En gräns för vad som är acceptabelt 
användarvänligt och tillräcklig säkerhet är svårt att hitta och beror mycket på hur stort krav 
det är på säkerheten. Givetvis är det bekvämt för en användare att ha sin krypteringsnyckel 
lagrad i en fil då det enda användaren behöver göra är att ange sitt lösenord så sköter datorn 
resten. En bankdosa däremot kräver mer arbete av själva användaren. Det vill säga 
användaren behöver uppge PIN-koden, mata in utmaningen i dosan och knappa in svaret på 
datorn. Trots detta så har de flesta internetbanker idag bankdosor och inte en fil för 
autentisering och det är för att det är säkrare och har en accepterad nivå av användarvänlighet. 
Alla systemen som behandlats i den här rapporten har en accepterad nivå av 
användarvänlighet och därför bör man istället för att lagra krypteringsnycklar i en fil på en 
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dator eller ett externt lagringsmedia använda bankdosor eller aktiva kort som är bättre 
skyddade mot malware.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att för säkerheten vid lagring av krypteringsnycklar 
är bankdosor och aktiva kort lämpligast då de skyddar mot de flesta attackerna. Det är 
egentligen bara vid fysisk kontakt som dessa har några egentliga brister. Deras hårdvara och 
arkitektur är dessutom utformade på ett sådant sätt att det är förhållandevis svårt att få ut 
nyckeln ur dessa. Det kräver både teknisk kunskap och utrustning för att lyckas vilket gör att 
inte vilken bedragare som helst kan lyckas med sådana attacker. 

6.2 Slutdiskussion 
Eftersom kryptering används i så stor utsträckning idag är det allvarligt att det inte finns något 
sätt att lagra och hantera krypteringsnycklarna helt säkert. I denna rapport har det påvisats ett 
par säkerhetsbrister med systemen som behandlats. Den värsta bristen, som inget av systemen 
har bra skydd emot, verkar vara fysisk kontakt till enheten som innehar krypteringsnyckeln. 
Även andra brister har påvisats där till exempel malware utgör ett stort hot mot vissa system. 
Dessa system används i stor utsträckning idag och kommer antagligen fortsätta att göra det ett 
tag till. Därför är det viktigt att förstå att inget system är helt säkert. Det vill säga att alla 
krypteringsnycklar kan hamna i orätta händer och man bör ta hänsyn till detta när man 
använder systemen.  

Avlyssningsattacker har uppmärksammats mycket de senaste åren och det varnas i såväl 
pressen som på internet för detta. Dessa attacker är stora hot mot säkerheten när man 
använder sig av internet, inte minst när man gör bankärenden. Det har dock framgått i denna 
rapport att dessa attacker inte har någon framträdande roll som hot mot lagringen av 
krypteringsnycklar. Det kan ses som ett tydligt påvisande att det finns hot som inte rör 
krypteringsnyckeln men ändå kan vara ett stort hot. För det är en ytterst viktig del att förstå att 
denna rapport enbart har behandlat säkerheten för lagring av krypteringsnycklar. Det har 
redogjorts att vissa av varianterna av lagring är skyddade mot vissa attacker. Det innebär inte 
att system som använder sig av dessa varianter av lagring inte kan ta skada av dessa hot och 
attacker. Till exempel är man-in-the-browser attacker ett oerhört stort hot mot internetbanker 
idag och varken bankdosor eller aktiva kort kan skydda mot denna attack. Även attacker där 
bedragare kommer över engångskoderna som en bankdosa genererar, är stora hot och kan leda 
till stora skador. Dock är krypteringsnyckeln allt jämnt säker mot detta. Ett systems säkerhet 
bygger således inte enbart på att krypteringsnyckeln är säker, även om det är en viktig del.  

Alla behandlade system har brister, så kan man tänka sig något system som inte har det? Hur 
är det till exempel om användaren memorerar krypteringsnyckeln? Detta är ingen lämplig 
variant dels för att användarvänligheten är dålig eftersom det inte är lätt att minnas en 
tillräckligt lång och säker krypteringsnyckel. Denna teknik möjliggör också en hel del attacker 
såsom social engineering och malware eftersom krypteringsnyckeln måste knappas in på en 
dator som ska göra beräkningarna. Det verkar vara så att de behandlade systemen för lagring 
av krypteringsnycklar är de bästa som används i någon större utsträckning idag. Detta är dock 
ett område som det forskas mycket inom, delvis för att det finns brister med dagens system, så 
nya varianter kan börja användas inom en någorlunda snar framtid. Är bristerna så allvarliga 
att man inte bör använda sig av detta förrän nya varianter är framtagna? Nej, till exempel 
bankdosor är ett tillräckligt säkert sätt att lagra krypteringsnycklar för de flesta ändamål. Det 
finns fler och värre hot mot användandet av sådana system än mot lagringen av 
krypteringsnycklarna och de flesta attackerna riktas mot detta. Det viktigaste verkar idag vara 
att få användaren att förstå att det finns brister med systemen som gör att användarens 
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beteende är en avgörande faktor för säkerheten. Om en användare aldrig lämnar sin bankdosa 
obevakad så kommer en bedragare aldrig kunna få ut krypteringsnyckeln ur denna. Kort sagt 
så är det användarens okunskap som är den svagaste länken i säkerhetskedjan.  
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7 Ordlista 
AES – Står för Advanced Encryption Standard och är en symmetrisk krypteringsalgoritm. 
Algoritmen är även känd under namnet Rijndael. Namnet kommer från dess skapare, Vincent 
Rijmen och Joan Daemen. Algoritmen tillåter nycklar av storleken 128, 192 eller 256 bitar och 
räknas idag som mycket säker (Trappe & Washington, 2006). 

Asymmetrisk kryptering – Det är en teknik inom kryptologi som även kallas ”publik nyckel 
kryptering”. Tekniken bygger på att två nycklar används, en publik och en privat. Nycklarna 
hör samman så att enbart den privata nyckeln kan dekryptera data som är krypterat med den 
publika nyckeln och vice versa. Fördelen med detta är att man undviker problem med att 
distribuera krypteringsnycklar eftersom den publika nyckeln inte behövs hållas hemlig 
(Schneier, 1996). 

Bakdörr – En bakdörr är en öppning för att kunna ta sig in i ett datorsystem genom att 
undvika systemets vanliga säkerhetsprocesser, såsom autentisering med lösenord. En bakdörr 
kan öppnas genom att ett specifikt program installeras eller ett redan befintligt program 
modifieras så säkerhetskontrollerna kan kringgås. Bakdörrar skapas ofta av olika typer av 
skadlig kod, såsom datavirus, maskar eller trojanska hästar (Bowin, 2003). 

Challenge-Response autentisering – Är en teknik för autentisering som är vanligt 
förekommande i system idag. Tekniken bygger på att systemet utformar en så kallad 
utmaning, ofta i form av ett stort slumptal. Den autentiserande parten skall då autentisera sig 
genom att ge ett svar som på något sätt är utfört så att enbart en korrekt part kan ha gett det. 
Vanligt är att parten krypterar slumptalet med en hemlig nyckel som även systemet känner till 
och skickar det som svar (Bowin, 2003). 

CIA – Står för Confidentiality, Integrity och Availability. Det är viktiga begrepp inom 
datasäkerhet och översätt på svenska till sekretess, tillförlitlighet och tillgänglighet. Med 
sekretess menas i det här fallet att endast behöriga parter kan ta del av känsligt data. 
Tillförlitlighet innebär att informationen är oförändrad, korrekt och verkligen kommer från 
den uppgivna källan. Tillgänglighet menas att behöriga parter alltid skall ha tillgång till 
korrekt data precis när de behöver det (Gollman, 2006). 

Cold Boot Attack – Är en teknik för att förlänga tiden det tar för information i ett DRAM-
minne att raderas när strömmen till minnet bryts. Detta vill man göra eftersom känslig 
information såsom krypteringsnycklar oftast finns lagrat i minnet och de vanligtvis raderas 
efter några sekunder utan ström. Tekniken går ut på att minnet kyls ner och tillföljd så hålls 
informationen kvar i minnet allt från flera minuter upp till flera timmar. Detta gör att det finns 
gott om tid att flytta minnet till en annan utrustning och därifrån kunna läsa av dess innehåll 
(Halderman, o.a., 2008). 

Dekryptera – Är motsatsen till kryptera. Det är processen där data återställs till sin 
ursprungliga läsbara form. Ett chiffer som dekrypteras kallas ofta för klartext (Wobst, 2007).  

Denial-of-service – Är en typ av attack mot ett system där man försöker sätta systemet ur 
funktion. Vanligtvis genom att sända en stor mängd data som gör att systemet blir 
överbelastat och inte kan uppfylla sin funktion (Schneier, 2000). 

DES – Står för Data Encryption Standard och är en symmetrisk krypteringsalgoritm. 
Algoritmen använder sig av 56-bitars krypteringsnycklar. DES-algoritmen anses idag vara 
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osäker då krypteringsnyckeln kan fås fram med uttömmande sökning, därför har 3DES 
utvecklats. Kort kan det beskrivas att 3DES är DES men varje del krypteras tre gånger. Detta 
görs med två olika nycklar varav första nyckeln används två gånger (Schneier, 1996). 

Dictionary attack – Är en typ av attack för att testa sig fram till lösenord. Attacken bygger på 
att man kommit över ett eller flera hashade eller krypterade lösenord och man vill utifrån 
dessa få fram lösenorden i klartext. Det fungerar så att en ordlista med vanliga ord, varianter 
på ord och de vanligaste lösenorden hashas eller krypteras med samma algoritm som man tror 
har använts för att chiffrera lösenordsfilen. Sedan jämförs den hashade eller krypterade 
ordlistan med innehållet i lösenordsfilen. Om några värden överrensstämmer så har ett 
lösenord hittats (Schneier, 1996). 

DPA – Står för Differential Power Analysis och är en teknik som bygger på att mäta och 
analysera energiförbrukningen av en arbetande processor. Detta görs för att försöka få ut 
känslig information, såsom krypteringsnycklar, ur mikroprocessorns minne. Det bygger på att 
olika instruktioner och beräkningar tar olika lång tid och förbrukar olika stor mängd energi för 
att utföras. Om man vet vilken krypteringsalgoritm som används och hur den fungerar kan 
man i många fall få fram nyckeln genom analys av dessa mätningar. Det är en komplex och 
avancerad metod som varierar av utförande beroende på vilken typ av algoritm som används 
(Kocher, Jaffe, & Jun, 1998). 

E-legitimation – Är en elektronisk legitimation som används för att legitimera innehavaren 
över nätverk. Till exempel stödjer flera svenska myndigheter användande av E-legitimation. 
E-legitimation lagras oftast som en fil på datorn eller på ett smart card och bygger på 
asymmetrisk kryptering (E-legitimation, 2009). 

Envägsfunktioner – Är matematiska funktioner som är lätta att beräkna åt ett håll men 
oerhört svåra eller omöjliga att beräkna åt andra hållet. Rent matematiskt är det dock inte helt 
bevisat att det verkligen finns envägsfunktioner i den benämningen att de är omöjliga att 
vända på. Ett enkelt exempel på en envägsfunktion är multiplicering av två stora primtal. 
Detta kan antas vara en envägsfunktion eftersom multiplicering av talen är lätt att utföra men 
att faktorisera produkten är oerhört svårt och tidskrävande. Envägsfunktioner kan även kallas 
enkelriktade funktioner och på engelska är facktermen One-Way functions (Schneier, 2000). 

Hashfunktioner – Är matematiska funktioner som utifrån data av varierande storlek alltid 
skapar ett hashvärde med en bestämd storlek. Hashfunktionerna skall i möjligaste mån 
generera olika hashvärden för olika data. Envägshashfunktioner skall även fungera som 
envägsfunktioner så att de utifrån hashvärdet inte skall gå att få fram det data som hashades. I 
det flesta fall används ingen nyckel för hashning och hashvärdet går oftast inte att få tillbaka 
till klartext (Schneier, 1996). 

Kerberos – Är ett protokoll för autentisering med krypteringsnycklar. Protokollet bygger på 
att en tredje betrodd part används, en så kallad Kerberosserver. Servern har tillgång till de 
olika parternas krypteringsnycklar och utfärdar krypterade och tidsbegränsade så kallade 
biljetter. Autentiseringen går ut på att den autentiserande parten ständigt (så fort 
tidsbegränsningen överskrids) måste autentisera sig med ett svar som är krypterat med korrekt 
krypteringsnyckel och kan på så vis bevisa att det verkligen är parten (Schneier, 2000). 

Kryptera – Är en process där data förvanskas så att dess riktiga innebörd inte kan utläsas. 
Meddelanden och data som krypterats kallas ofta för chiffer (Wobst, 2007). 
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Kryptologi – Är vetenskapen om att med matematiska metoder skapa säkra 
kommunikationssystem. Vetenskapen delas oftast upp i kryptografi och kryptoanalys men 
även autentisering kan idag räknas till kryptologi. Kryptografi är läran om att göra 
information obegriplig för obehöriga parter. Kryptoanalys är läran om att forcera kryptering 
och återställa krypterad information till klartext (Gollman, 2006). 

MD5 – Är en envägshashfunktion som genererar ett 128-bitars hashvärde oberoende av 
indatas storlek. MD5 står för Message-Digest algorithm 5 och algoritmen ersatte den tidigare 
använda hashfunktionen MD4. MD5 skapades av Ron Rivest 1991 och har sedan dess använts 
flitigt för att till exempel hasha lösenord. Det har dock på senare år upptäckts några brister 
med MD5 som har gjort att den inte räknas som helt säker idag (Schneier, 1996). 

PIN-kod – Står för Personal Identification Number och är en personlig kod som enbart består 
av siffror. PIN-koder är ofta enbart 4 tecken långa. Det tillsammans med att det enbart består 
av siffror ger endast 10 000 möjliga kombinationer vilket idag bara tar sekunder för en dator 
att testa alla. PIN-koder används därför oftast i system där en dator inte kan kopplas in och det 
är vanligt att systemen endast tillåter ett visst antal försök innan systemet spärras. Exempel på 
sådana system är bankomater och mobiltelefoner (Bowin, 2003). 

RSA – Är en asymmetrisk krypteringsalgoritm. Algoritmen har fått sitt namn från dess 
skapare, Ron Rivest, Adi Shamir och Len Adleman, som 1977 kom på algoritmen. Dock har 
det senare visat sig att Clifford Cocks redan 1973 hade kommit på grunden för en liknande 
algoritm i sitt arbete för den brittiska underrättelsetjänsten. Han fick på grund av att hans 
arbete var hemligstämplat inte avslöja sin upptäckt förrän mycket senare (Trappe & 
Washington, 2006). 

SIM-kort – Står för Subscriber Identity Module och är en typ av aktivt kort som används 
framför allt till mobiltelefoner. SIM-kortet innehåller information såsom mobiltelefonens 
nummer, krypteringsnycklar för att kryptera samtal och annan viktig information. SIM-kort är 
liksom de flesta andra aktiva kort oftast skyddade av en PIN-kod (Gollman, 2006). 

SSL – Står för Secure Socket Layer och är en säkerhetslösning för att kryptera information 
som sänds mellan två parter. SSL använder sig av såväl symmetrisk som asymmetrisk 
kryptering och certifikat som ofta är utfärdade av en betrodd tredje part. Certifikaten 
innehåller bland annat parternas publika nycklar. Tekniken börjar med en så kallad 
handskakning där parterna kommer överrens om en krypteringsalgoritm och en gemensam 
sessionsnyckel. Informationen från de olika parterna krypteras med deras publika nycklar. När 
parterna kommit överrens om algoritm och sessionsnyckel så är handskakningen slut och den 
riktiga informationen kan börja skickas och den krypteras då med den valda algoritmen och 
sessionsnyckeln (Gollman, 2006). 

Steganografi – Är vetenskapen om att dölja informations existens för obehöriga parter. Detta 
kan jämföras med kryptografi som är vetenskapen om att göra information oläsligt, det vill 
säga att i steganografi döljs själva existensen av ett meddelande inte bara dess innebörd. Ett 
simpelt exempel är att man skriver en text om vad som helst men ser till så att om man tar den 
första bokstaven i varje ord så får man fram ett riktigt meddelande (Wobst, 2007). 

Symmetrisk kryptering – Är en teknik inom kryptologi som även kallas ”delad nyckel 
kryptering”. Tekniken bygger på att en och samma krypteringsnyckel används till både 
kryptering och dekryptering. I den här typen av kryptering är nyckeln extremt viktig och skall 
alltid hållas hemlig för obehöriga (Schneier, 1996). 
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Uttömmande sökning – Är en teknik för att forcera lösenord. Tekniken bygger på att alla 
möjliga kombinationer av lösenord systematiskt testas till dess att det korrekta lösenordet 
hittats. Rent teoretiskt finns det inget lösenord som inte kan forceras med uttömmande 
sökning. Dock så leder långa och bra lösenord till att allt för många möjliga kombinationer 
finns så att det i praktiken är omöjligt att hinna testa alla. Uttömmande sökning fungerar 
däremot utmärkt mot korta och begränsade lösenord, till exempel PIN-koder. Uttömmande 
sökning benämns också ofta med de engelska facktermerna brute force eller exhaustive search 
(Bowin, 2003). 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Phishing e-post 
 

Subjekt: You have won the sum of £1,000,000.00GBP With File No BNL/9023118308/09  

Från: National Lottery Uk (reiki@chilitech.com)
  

Skickat: den 2 april 2009 12:32:19 

Till:   
 

The National Lottery,  
London United Kingdom. 
  
Dear Lottery Winner, 
  
Your email was selected as a winner. You have won the sum of 
£1,000,000.00GBP(One Million pounds) in cash credited to file 
BNL/9023118308/09. Please contact our Claims agent: Mr Ed Harris 
Email:harris_ed40@hotmail.com 
Phone: +44 702 409 7950,+44 703 594 0508 
  
Endeavour to email your claim agent the following informations for 
immediate processing, verification and legalization of claims 
inorder for  
payment to be made to you as required, in accordance with our payout 
policy. 
  
FILL IN YOUR INFORMATIONS FOR WINNING PROCESSING/VERIFICATION. 
  
1.Complete Names___________________ 
2.Age:_____________________________ 
3.Address:_________________________ 
4.Occupation:______________________ 
5.Telephone:_______________________ 
6.Fax:_____________________________ 
7.Sex:_____________________________ 
8.Marital Status:__________________ 
9.Company Name/Position:___________ 
10.Country:________________________ 
11.Bank account number:____________  
 
 
Mrs.Louis Andrew 
(Lottery Co-ordinator) 
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9.2 Bilaga 2 – Vhishing e-post 
 

Subjekt: Suspicious payments 

Från: Bank of England (jones@engbank.com)
  

Skickat: den 21 mars 2009 19:12:35 

Till:   
 

 
The Bank of England, London. 
 
 
Dear Bank customer, 
  
your bank account have recently been used for a number of suspicious 
payments. We need you to confirm these payments as soon as possible 
in order to assure that it is not a bank fraud. 
 
Please contact our bank fraud specialist immediately:  
Mrs Fiona Maverick 
Phone: +44 702 763 1980 
 
 
Mr. Adam Jones – Bank of England 
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