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Abstract 
This report is written for a consultant networking company with the purpose to review the development of 
the company's remote connections from a user friendly and security perspective.  

This includes an investigation of the possibilities to consolidate existing authentication methods for 
accessing customers. The problem lies in the amount of methods being used. Through case study we 
found that smart cards, SMS-service, software and hardware tokens exist.  

The only method feasible from a security perspective is smart cards. Since the method is not commonly 
used by the company's customers a standardization of it would be counterproductive.  

Also, the purpose of this report is to investigate how the ongoing internal development of the remote 
connection will affect the company's clients. Within this framework we have also verified a design 
suggestion.  

We interpret, after the completion of the case study, that the internal development of the remote 
connection is marginally affected by legal perspectives. Tests and interviews shows that all of the 
solutions are user friendly, but not adequate from a security perspective. With respect to customers' 
demands we recommend that the company's internal network should be accessed with smart cards. This 
guarantees that only intended authentications are performed. 

Sammanfattning 
Rapporten är skriven åt ett nätverksbolag i konsultbranschen. Syftet med rapporten är att se över 
utvecklingen av företagets distansuppkopplingar ur ett användarvänlighets- och säkerhetsperspektiv. 

Detta innebär dels att undersöka möjligheterna för att konsolidera förekommande autentiseringsmetoder 
som används för uppkoppling mot kunder. Problematiken handlar då om att mängden 
autentiseringsmetoder för konsulter i dagsläget är svåradministrerad. Genom fallstudie har vi fått reda att 
smarta kort, SMS-tjänst, mjuk- och hårdvarutokens figurerar.  

Den enda metod som är tänkbar ur ett säkerhetsperspektiv är smarta kort. Då metoden inte är 
framträdande hos företagets kunder skulle dock en standardisering i dagsläget vara kontraproduktiv. 

Avsikten med rapporten är också att utreda hur den pågående interna utvecklingen av 
distansuppkopplingen påverkar företagets kunder. Vi har inom ramen för detta även verifierat ett 
designförslag. 

Efter utförd fallstudie tolkar vi att den interna utvecklingen av distansuppkopplingen påverkas marginellt 
ur ett juridiskt perspektiv. Efter tester och intervjuer konstaterar vi att samtliga lösningar är 
användarvänliga men ur säkerhetssynpunkt inte tillräckliga. Med hänseende till kundernas kravbild 
rekommenderar vi att uppkoppling mot företagets interna nätverk sker med smarta kort. Detta för att 
kunna garantera att endast avsvedd autentisering utförs. 
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Terminologi 

Se bilaga Terminologi, sida 55 
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I detta kapitel introduceras bakgrunden till projektet med förklaring av begreppet autentiseringsmetoder. 
I avsnittet presenteras även problemformulering, syfte, avgränsningar och vad som vidare ska behandlas 

i studien. 

1. Introduktion 
1.1. Inledning 

Att upprätthålla tillförlitlig kommunikation mellan företaget och kund är idag av mycket hög prioritet. På 
marknaden finns det idag flera olika varianter och tekniska lösningar för att åstadkomma säker 
autentisering. Säkerhet handlar dock inte bara om tekniska lösningar utan även om regler och policys. 
[Pub01] 

Autentisering kan användas internt i företaget, även gentemot andra medarbetare såsom leverantörer, 
kunder och myndigheter. Bilden nedan illustrerar i vilka sammanhang en organisation kan behöva 
autentisering. De är vanligt förekommande att företag behöver autentisering för åtkomstkontroll i interna 
system. Autentisering används även för att skapa personliga tjänster och för att kunna granska vem som 
har gjort vad i systemet. Företag har olika behov beroende på i vilken situation lösningen ska användas. 
För att välja autentiseringsmetod behöver en riskbedömning utföras där kostnaderna för lösningen jämförs 
med priset för konsekvenserna vid ett intrång eller otillåten åtkomst. [Pub01] 

I valet av lösning behöver företaget göra en riskbedömning där kostnaderna för lösningen vägs mot risken 
och konsekvenserna vid exempelvis ett intrång eller obehörig åtkomst. [Pub01] 

Det blir allt vanligare att anställda i företaget behöver få tillgång till interna system från platser utanför 
företaget. Många företag vill även erbjuda sina kunder och underleverantörer tjänster via Internet. Även 
här gör företaget en avvägning mellan behovet av säkerhet, kostnad och användbarhet i valet av lösning. 
[Pub01] 

 

Figur 1. Förekomster av autentiseringsmetoder. [Pub01] 
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1.1.1. Autentiseringsmetoder 

I reella världen används fysiska identitetshandlingar för att minska bedrägerier till skillnad mot 
datorvärlden där virtuella kontroller äger rum. Autentisering är processen för att säkerställa identiteten av 
användare och system. Innan tillträde till resurser ges, krävs en lyckad autentisering mot en server med 
aktiv autentiseringstjänst. Avsikten är att säkerställa att enbart avsett tillträde till systemet ges [Bok01]. 

Inom datornätverk sker autentisering genom olika metoder. De främst förekommande teknikerna för 
identifiering mot e-tjänster är statiska lösenord, engångslösenord och certifikat. Vilken metod som 
används avgörs beroende på hur känslig informationen som ska hanteras är samt vilka risker som finns i 
och med tillträdet. [Int02] 

1.2. Företagspresentation 

Enligt de sekretesspapper vi undertecknat är vi av konfidentiella skäl tvungna att anonymisera 
fallstudieföretaget. Uppdragsgivaren kallar vi för företaget eller uppdragsgivaren. Företaget är ett större 
nordisk konsultbolag inom data- och telekommunikationslösningar. Verksamhetsområdet är inom nätverk, 
säkerhet, telefoni, virtualisering och drift. Företaget har driftavtal med en svensk myndighet som vi väljer 
att benämna för myndigheten. 

1.3. Problemdiskussion 

Vi har fått i uppdrag att se över följande problemområden inom företagets kunduppkoppling ur säkerhets- 
och användarvänlighetssynpunkt: 

 För åtkomst idag till kund kräver vår uppdragsgivare att en tekniker autentiserar sig vid två olika 
distanser. Distans 1 (se Figur 2, sida 3) leder till tillträde till företagets interna nätverk genom en 
Ciscolösning. Med Ciscolösning syftar vi i rapporten på Ciscos Virutal Private Network (VPN)-
koncentratorer och brandväggar som utgör en gemensam funktion. Autentiseringen sker i detta 
fall tillsammans med olika modeller av hårdvarutokens. Beträdande till distans 2 ger tillträde till 
respektive kund. De autentiseringsmetoder som figurerar för dessa förbindelser är statiska 
lösenord, smarta kort, Short Message Service (SMS)-tjänst samt olika modeller av 
hårdvarutokens. 

Alla dessa metodvarianter ger upphov till att konsulter med drift och övervaknings ansvar har en 
arbetsam mängd metoder att hantera. Det finns ett stort behov av att reducera befintliga metoder 
samt att klargöra val av metod i fortsättningen. 

 Diskussioner förekommer i företaget kring distansuppkopplingens utveckling. Dessa handlar om 
huruvida en Juniperlösning ska ersätta de befintliga Cisco VPN-koncentratorerna på distans 1. 
Med Juniperlösning syftar vi i rapporten på de Juniper VPN-koncentratorer och brandväggar som 
utgör en gemensam funktion.  

Den pågående utvecklingen kan innebära att myndigheter med väldigt höga säkerhetskrav 
påverkas. Därför behöver kontroller utföras för att utvecklingen genomförs i enlighet med 
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existerande säkerhetspolicys. För att kunna avgöra vilket håll progressen ska fortsätta behöver en 
nulägesanalys över rådande situation framställas. 

 Inom ramen för utvecklingsprojektet som är beskrivit ovan, behöver även en design på ett 
segment verifieras för att avgöra om det fungerar i deras befintliga miljö. Detta eftersom den 
nuvarande lösningen på distans 1 inte är problemfri. Den skapar missnöje eftersom uppkoppling 
ifrån offentliga nätverk inte är tillförlitlig. Offentliga uppkopplingar tillåter inte alltid Internet 
Protocol Security (IPsec)-protokollet att passera. Det efterfrågas en lösning på problemet som 
behöver bekräftas innan produktionssättning av detta segment kan ske.  

 

Figur 2. Företagets distansuppkoppling, egen bearbetning. 

1.4. Problemformulering 

Hur kan autentiseringen av uppkopplingen mot företagets kunder utvecklas för att skapa en säker och 
användarvänlig miljö? 
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1.5. Problemanalys 

Efter en förstudie har problemdiskussionen delats in i följande underrubriker: 

 Kan antalet förekommande autentiseringsmetoder konsolideras? 
o Vilka metoder figurerar hos kunderna?  
o Hur jämför sig förekommande autentiseringsmetoder? 
o Vilka konsolideringsmetoder rekommenderas? 

 Hur påverkas myndigheten av den pågående interna utvecklingen av distansuppkopplingen? 
o Hur kommer uppkopplingen till företagets interna nätverk förändras? 
o Hur upprättas förbindelser till myndighetens nätverk? 
o Sker utvecklingen av distansuppkopplingen i enlighet med gällande policys? 

 Kan en mer användarvänlig och funktionell lösning integreras än den nuvarande 
distansuppkopplingen?  

1.6. Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att skapa ett underlag till företaget. Genom att gå igenom de huvudsakliga 
frågeställningar som finns ska rapporten kartlägga nuvarande användning av autentiseringsmetoder hos 
företaget. För att möjliggöra ett ställningstagande behöver berörd personals synvinklar och åsikter samlas 
in. Målet är att ge rekommendationer på utveckling ur ett användarvänlighets- och säkerhetsperspektiv. 

1.7. Målgrupp 

Målgruppen vi inriktar oss mot är framförallt vår beställare samt berörd personal på företaget. Den 
tekniska nivån på rapporten varierar mellan grundläggande och fördjupad nätverks- och säkerhetskunskap. 
Rapporten är utformad så att slutsatserna innefattas i den grundläggande nivån.  

1.8. Avgränsningar 

Begreppet autentiseringsmetoder är ett vitt begrepp och har olika innebörd beroende på sammanhang. Det 
förekommer inget vedertaget begrepp som syftar enbart till de metoder vi bearbetar i rapporten. I 
rapporten syftar vi till de metoder som företaget nyttjar för åtkomst till nätverksresurser samt för att 
upprätthålla VPN-anslutningar. Dessa metoder är statiska lösenord, SMS-tjänst, mjukvarutoken, 
hårdvarutoken och smarta kort. 

Det existerar flera andra autentiseringsmetoder för intern-, trådlös- eller för webbserverautentisering. 
Metoder för dessa former behandlas inte i rapporten, förutom i de fallen där företagets 
autentiseringsmetoder även kan tillämpas för dessa ändamål.  

Företagets nätverk är väldigt omfattande. Vi undersöker endast de avgränsade problemområdena nämnda 
i problemanalysen. Vidare har vi inte heller granskat samtliga säkerhetsbrister för distansuppkopplingen 
utan endast de som är signifikanta för rapporten. 
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Användning av engelskspråkiga termer förekommer eftersom vedertagna begrepp inom detta område till 
stor del saknas i svenska språket. Vi är medvetna om att översättningen innebär en risk att detaljnivå i 
dessa begrepp går förlorad.  

1.9. Disposition 

Här framförs en överblick av arbete för att underlätta för läsare som är intresserade av särskilda aspekter 
av projektet: 

Inledning - Bakgrunden till ämnet, vad som ska behandlas och dess syfte. 

Metod - Val av metoder motiveras och kritiseras. 

Teoretisk referensram - Presentation av relevant teoretisk bakgrund som övriga kapitel refererar till. 

Empiri - Vår egen undersökning. Här återges information från de intervjuer och verifikationer som ägt 
rum. 

Diskussion - Frågeställningarna analyseras. 

Slutsatser - Diskussionen konkretiseras och rekommendationer ges.  
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Följande avsnitt förklarar metoderna som använts under arbetsprocessen. Arbetets syfte har realiserats 
genom litteraturstudie, fallstudie samt genom verifikationer av existerande autentiseringsmetoder 

2. Metod 

 

Figur 3. Arbetsprocessen, egenbearbetning. 

2.1. Teori 

Den teoretiska referensramen ligger till grund för övriga kapitel i rapporten. Teoriavsnittet bestås av 
informationsinsamling via böcker, publikationer och artiklar på Internet. För litteraturen som berör 
elektronisk signering använder vi statskontoret och e-delegationens publikationer som främsta källor. För 
de kommunikationstekniker vi beskriver i teoriavsnittet hänvisar vi till motsvarande RFC (Request for 
Comment). Teoridelen är förhållandevis omfattande utformad för att möjliggöra skildrande perspektiv 
och slutsatser i övriga kapitel. Flera källor har kontrollerats för att verifiera att informationen är korrekt.  

2.2. Fallstudie 

Fallstudien syftar till att insamla information för att besvara frågeställningarna och är underlag för övriga 
kapitel. Studien grundar sig på empiri och involverar intervjuer, diskussioner och e-post utskick till 
berörd personal. Dessa syftar till att granska hur nätverket är uppbyggt, vilka metoder som förekommer 
och rådande säkerhetsaspekter inom företaget.  
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Vi har under arbetets gång kontinuerligt arbetat med berörd personal. Intervjuerna är av det kvalitativa1 
slaget och frågorna var semi-strukturerade.2 För de e-post utskickade frågorna till beredskapsteknikerna 
var frågorna strukturerade3. 1 

2.2.1. Val av respondenter 

Den empiriska studien baseras i huvudsak på primärdata4 i form av intervjuer. Urvalet av respondenter är 
därför väldigt betydande för rapportens resultat. Vår beställare gav partiell anvisning om vilka personer 
som är delaktiga i processen. 

Då de olika respondenternas roller i organisationen skiljer sig åt kunde de bidra med varierad information. 
De olika intervjuerna formades beroende på deras ansvarsområde respondenten i fråga har. Eftersom 
intervjuerna var semistrukturerade med öppna frågor fick respondenterna möjlighet att relativt fritt svara 
på frågorna utifrån den information vi eftersökte. 

I rapporten anges personens titel som referens. Tio stycken respondenter valdes ut för intervjuer och 
diskussioner: 

 Chef network är chef över nätverksavdelningen och vår beställare. Informationsmöte hölls 2010-
03-26.  

 CIO sitter i ledningen och har det övergripande ansvaret för den övergripande tekniska utveckling 
som äger rum. Intervju ägde rum den 7 april 2010 och var en personlig intervju. 

 Service Manager ansvarar för kund- och säkerhetsavtal till kunder. Intervjun var personlig och 
inträffade 6 samt 12 maj 2010. Regelbundna diskussioner har förekommit under arbetsprocessen. 

 IT manager ansvarar för intern nätverksdrift. Personlig intervju ägde rum den 7 april 2010. 
Regelbundna diskussioner har förekommit under arbetsprocessen. 

 Chef Security jobbar med PKI nätverkssäkerhet. Personlig intervju ägde rum den 15 april 2010. 
Diskussioner har förekommit kontinuerligt under rapport skrivningen. 

 Security advisor jobbar med PKI-infrastrukturer och är säkerhetsexpert. Diskussioner har 
förkommit kontinuerligt under arbetsprocessen. 

 Tekniker3linje är CCIE security nätverksingenjör och arbetar i tredje linje support. Personlig 
intervju hölls den 22 april 2010. Diskussioner har förekommit under hela arbetsprocessen. 

 RSA tekniker arbetar med nätverkssäkerhet med ansvar för hårdvarudosor ifrån RSA. Möte hölls 
20 maj 2010. 

 Tekniker2linje är CCIE nätverksingenjör och jobbar i andra linje support. Personen är insatt i den 
interna nätverksdesignen. Intervjun var personlig och ägde rum den 26 mars 2010.  

                                                        
1 Kvalitativ metod ser till helheten, det vill säga att förståelse skapas genom tolkning av situationen [Bok02]. 
 
2 Relativt stort utrymme lämnas till den svarande för tolkning av de framförda frågorna [Bok02]. 

3 Samma frågor ställs till samtliga berörda och svar kategoriseras i en specifik svarskategori [Bok02]. 

4 Primärdata är förstahandsinformation från källan [Bok02]. 
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 Tekniker2linje2 är beredskapstekniker har kännedom om vilka metoder som är tillämpbara. 
Personlig intervju gjordes den 11 maj 2010.  

2.2.2. Utskick till beredskapstekniker 

För att bedöma om det är utförbart att reducera mängden förekommande metoder har företagets 
beredskapstekniker ombeds att svara på frågor rörande kundens system. Beredskapsteknikerna på 
företaget är 15 stycken och konsulterar tillsammans över 200 företag. Samtliga har blivit uppmanade att 
svara på följande frågor för respektive kund: 

 Vilken autentiseringsmetod används?  
 Vilken typ av server används för autentiseringsmetoden? 
 Är autentiseringsservern placerad lokalt hos vår uppdragsgivare? (ja/nej) 

2.2.3. Verifikation 

De test som har utförs härrör utvalda delar distansuppkopplingen samt möjliga konsolideringsmetoder. 
Testerna påverkar resultatet i rapporten. Laborationen har utformats liknande företagets nätverk som är i 
drift gällande design och tillämpade versioner. Avsikten är att laborationerna ska vara styrande när beslut 
fattas. 

2.2.3.1. Laborationsutrustning 

Se avsnitt 7.13, sida  48 

2.3. Metodkritik 

Underlaget till empiriavsnittet är framförallt från de intervjuer som utförts. Det är troligt att mer 
information kunnat samlas in om ett större antal intervjuer genomförts. Vidare hade möjligtvis andra 
behov uppdagats om urvalet av intervjuad personal gjorts annorlunda. 

Delar av information kring produkterna i matrisen har sitt ursprung i tillverkarnas material i form av 
datablad och information på fabrikanternas hemsidor. Detta medför att dessa delar av informationen inte 
kan anses vara objektiv. Eftersom produkterna ständigt utvecklas är även den typen av information 
föränderlig. Vidare sammanför olika leverantörer tekniska fakta på skilda sätt och med varierande 
detaljnivå, vilket har komplicerat jobbet med att jämföra metoderna.  Detta har endast marginell betydelse 
för resultatet. 

2.4. Reflektioner över arbetsprocessen 

Arbetsprocessen har till stor del varit centrerad kring datainsamlingen till fallstudien. Datainsamlingen 
har skett genom intervjuer, diskussioner och e-post utskick. Berörd personal har befunnits sig i ledningen, 
nätverks-, säkerhets och driftavdelningar. 

Grundproblemet vi fick av uppdragsgivaren från början var att se över lösningen som företaget använder 
för att ansluta sig mot kunder för följande områden: 

 VPN uppkoppling mot kunder 
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o utan certifikat 

o med certifikat 

Företaget använder idag RSA dosor, ska vi använda dessa framöver? Företaget strävar efter att använda så 
få varianter som möjligt. 

 LAN-to-LAN -kopplingar 

o Hur gör vi med kunder där nätet krockar? 

Projektet tog andra riktningar än den först tilltänkta. En anledning är att det har under arbetsprocessens 
gång förekommit diskussioner mellan vår beställare och ledningen gällande utvecklingen av 
distansuppkopplingen. Det faktum att projektet inte varit förankrat i ledningen har för vår sida inneburit 
att planeringen förändrades påtagligt. 

Med den erfarenhet vi besitter idag kring projektledning är att vi skulle utfört en grundligare förstudie. 
Genom detta hade det i första stadiet varit möjligt att avgöra vilka frågor i projektet som var 
genomförbara. Svårigheten kring en utförligare förarbete var för oss att inläsningsperioden för att kritisera 
problemformuleringen var hög. Om vi hade valt ett projekt där vi från början hade tekniskt kunskap 
skulle denna tidsfrist varit mindre. Skulle vi idag kommit i samma situation hade vi av denna anledning 
begärt en tydligare uppdragsspecifikation från beställaren.  
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I det här kapitlet beskrivs den teoretiska referensram som ligger till grund för rapportens senare delar. 
Avsikten är att läsaren ska ta till sig övriga kapitel. Kapitlet beskriver säkerhetshot och tekniker gällande 

autentiseringsmetoder. 

3. Teoretisk referensram 
3.1. Datasäkerhetens hot och principer för att 

motverka dessa 
Internet är i grunden en öppen och icke-krypterad infrastruktur. Information som skickas över det är utsatt 
för olika former av hot från bedragare [Pub02]. För tillförlitliga transaktioner behöver följande 
grundläggande hot tas hänsyn till: 

3.1.1. Identifiering 

I reella livet används identitetshandlingar som körkort för att autentisera. Inom datorvärlden sker liknande 
kontroller elektroniskt med exempelvis lösenord eller certifikat. Avsikten med identifiering är att 
säkerställa att rätt person får tillgång till systemet. [Pub03] Identifiering bygger, enligt Halvardsson och 
Morin [Bok01] på tre principer: 

 Något man vet, ett lösenord eller Personal Identification Number (PIN)-kod. 

 Något man har, ett smartkort/hårdvarutoken/mjukvarutoken/SMS-tjänst. 

 Något man är, biometriska egenskaper som exempelvis fingeravtryck. 

För hög säkerhet bör två eller tre principer kombineras. Detta kallas då för två- respektive 
trefaktorsautentisering. Vanligt förekommande är en PIN-kod som kopplas samman med ett smartkort 
[Bok01]. 

Vid autentisering skickar klienten användarens personliga uppgifter till en autentiseringsserver för att 
uppvisa sin identitet. Servern verifierar uppgifterna och tillåter användaren access om de är giltiga. Detta 
kallas envägsautentisering, då bara ena sidan behöver bevisa sin identitet. Envägs-autentisering är sårbart 
för Man-in-the-middle-attacker eftersom användaren inte kan vara helt säker på att det är rätt 
autentiseringsserver. För att stärka säkerheten kan tvåvägs-autentisering införas. I detta fall identifierar 
även autentiseringsservern sig för användaren, genom att exempelvis visa sitt certifikat. Detta medför att 
båda parter är säkra på varandras identitet. [Int01]  

3.1.2. Konfidentialitet 

Konfidentialitet innebär att ingen obehörig ska kunna ta del av informationens innehåll. Detta gäller både 
under kommunikationen mellan partnerna och där informationen finns lagrad. [Int02] För att behålla 
informationens konfidens tillämpas kryptering. För denna tillämpning krävs en krypteringsalgoritm och 
krypteringsnyckel. [Bok01] Algoritmen är publik och nyckeln är hemlig. Tillsammans kan de förvränga 
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informationen till oläsbar kryptotext. För dekryptering krävs tillgång till algoritmen och den hemliga 
nyckeln. [Pub04] 

Enligt Halvardsson och Morin [Bok01] finns det två huvudtyper av kryptering. Den simplare formen är 
symmetrisk kryptering. För denna används en gemensam nyckel för kryptering och dekryptering. Både 
sändare och mottagare behöver ha tillgång till denna. Ett problem är hur nycklarna ska distribueras mellan 
sändare och mottagare på ett säkert sätt. Detta ger upphov till att denna form av kryptering inte är lika 
säker som asymmetrisk kryptering. 

Ytterligare ett problem är att för varje par av användare krävs att en ny nyckel skapas. I större 
distributionssammanhang blir detta utfall mycket problematiskt. Detta skulle resultera till att stora 
mängder av nycklar behöver spridas till varje användare [Bok01]. 

En mer avancerad modell är asymmetrisk kryptering. Tekniken bygger på att varje användare skapar ett 
nyckelpar bestående av en privat- och en publiknyckel. Dessa nycklar är relaterade till varandra genom ett 
komplext matematiskt samband. Av säkerhetsskäl går det inte att räkna ut den ena nyckel med hjälp av 
den andra. [Bok03] 

Informationen krypteras med den publika nyckeln och kan endast dekrypteras med den privata 
motsvarigheten. Ska individ A sända krypterad information till individ B kommer A använda individ Bs 
publika nyckel. Den privata nyckeln distribueras inte till några användare. På detta sätt har endast B har 
insyn till informationen och konfidentialitet uppnås. Den publika nyckeln distribueras till alla som 
behöver använda den vid kryptering [Pub04]. 

Asymmetrisk kryptering är resurskrävande, i praktiken används denna metod endast för att utbyta en 
provisorisk symmetrisk nyckel. Efter utbytet används den symmetriska nyckeln för att kryptera 
information. [Pub04] 

3.1.3. Oavvislighet 

Vid överföring av information är det i ett rättsfall viktigt att kunna bevisa om en person har sänt 
informationen. Riktigheten i en överföring kan leda till tvister och ses därför som ett hot. [Pub05] För att 
motverka detta kan informationen signeras med en elektronisk signatur. Med rätt nyckeldistribution kan 
det vara rättsligt godtagbart att använda statiska lösenord. [Int02] Mer om detta finns i avsnitt Enskild 
funktionalitet, sida 18 

3.1.4. Integritet 

Vid informationsöverföring är det viktigt att informationen inte modifierats under kommunikationen. 
Detta kan ske av misstag eller av obehöriga personer. Skydd mot detta innebär att informationens 
integritet kan bevaras. [Bok01]  

För att motverka detta används hashfunktioner. Detta är en algoritm som gör om informationen till ett 
sumeriskt värde. Värdet som returneras kallas för hashvärde. Mottagaren använder samma hashfunktion 
på den överförda informationen. Om mottagarens hashfunktion motsvarar samma värde som hashvärdet 
av originalinformationen har integriteten bevarats. [Bok01] 



12 
 

Om dessa värden är olika har informationen modifieras under överföringen. Det är inte med dagens teknik 
möjligt att bedöma vad som ändrats. Det finns ett flertal hashfunktioner där SHA (Secure Hash Algorithm) 
och MD5 (Message-digest Algorithm) tillhör de mest förekommande. [Bok03] 

3.2. PKI 

Public Key Infrastructure (PKI) är ett ramverk som möjliggör säkert informationsutbyte i ett öppet och 
offentligt nätverk, som exempelvis Internet. PKI är idag den enda metod som kan tillhandahålla 
identifiering, konfidentialitet oavvislighet och integritetsskydd med en och samma tekniska lösning. 
[Pub03] 

Detta skydd möjliggörs genom att olika tekniker av kryptering, autentisering och signering kopplas 
samman. Inom en PKI-infrastruktur innefattas även juridik som reglerar hur dessa tekniker ska hanteras 
inom organisationen. Regelverket samlas i ett så kallat CPS (Certification Practice Statement)-dokument, 
vilket är en handling som beskriver certifikatutfärdarens åtaganden om hur certifikaten ska användas, 
utfärdas och återkallas. [Bok01] 

 

Figur 4. Grundstenarna inom PKI, egen bearbetning, [Bok01] 

Den kryptering som används är asymmetrisk kryptering där informationen krypteras med 
informationsmottagarens publika nyckel och dekrypteras med den privata, som beskrevs i avsnitt 3.1.2, 
sida 10. 

Signeringen är en så kallad elektronisk signering, vilket i januari 2001 fick samma rättsliga status som en 
handskriven signatur [Int05]. Tekniken motverkar problemet med oavvislighet, den löser även hotet mot 
integriteten. Ett hashvärde skapas med hjälp av sändarens privata nyckel. Mottagaren kan då verifiera 
signaturen med sändarens publika nyckel. Denna metod skiljer sig mot tekniken för asymmetrisk 
kryptering då mottagarens publika nyckel används. I inget av fallen distribueras det privata nyckeln över 
nätverket. [Bok01]  
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3.2.1. Certifikat 

Ett certifikat kan användas för autentisering. Det är ett elektroniskt dokument med attribut som 
identifierar en användare eller server. Certifikatstandarden X.509v3 avgör strukturen och vilka attribut 
certifikatet innehåller. Dessa kan vara exempelvis användarnamn, utfärdare, version, och giltighetstid. 
Attributen skiljer sig beroende på certifikats användningsområde. På certifikatet lagras även den publika 
nyckeln. På detta sätt påvisas en koppling mellan nyckeln och användaren. [Pub05] 

Gemensam grund för alla certifikat är att de innehåller följande data: 

 En publiknyckel  
 Identitet som utgörs av attribut 
 Signering av en Certification Authority (CA) 

Enligt Halvarsson och Morin [Bok01] finns det mjuka och hårda certifikat. Då certifikatet lagras på ett 
smart kort klassificeras detta som ett hårtcertifikat. Ett smart kort är ett plastkort med en mikroprocessor 
och ett minne. I minnet kan ett eller flera nyckelpar lagras för att utföra beräkningar för kryptering, 
autentisering och signering. Då den privata nyckeln lagras på kortet minskas risken för obehörig åtkomst. 
Dessa är mycket säkra men kräver programvara och kortläsare för att utföra PKI-funktioner [Int02]. 

Mjuka certifikat lagras som filer i en dator eller i mobil. Den privata nyckeln lagras separat i en krypterad 
fil. Dessa anses vara mindre säkra än hårda certifikat då obehöriga personer kan få tillgång till nyckeln 
genom dataintrång. [Pub03] 

Både mjuka och hårda certifikat kan användas för att skapa elektroniska signaturer för oavvislighet och 
integritetsskydd. Samma teknik med privata och publika nycklar kan användas för identifiering och 
konfidentialitet [Int02]. 

3.2.2. Certificate Authority  

Hantering av certifikaten utförs av en certifikatutfärdare (Certificate Authority, CA). Certifikatutfärdaren 
är en betrodd tredjepart, vanligen en intern server, myndighet eller organisation. Dess uppgifter är 
framförallt att utfärda och återkalla certifikat. I ett utfärdande binder certifikatutfärdaren certifikatet 
tillsammans med en publiknyckel, därmed godkänner tredjeparten certifikatet för användning. [Pub05] 

Detta verkställande försäkrar att ingen annan CA utfärdat certifikatet. Certifikatutfärdaren ansvarar även 
för att vid behov spärra certifikat samt publicerar information om vilka certifikat som är spärrade. Denna 
information samlas i en CRL (Certificate Revocation List). [Pub03]  

Vid implementering av certifikat för ett fåtal användare används i regel ett självsignerat certifikat, vilket 
utfärdas av en intern certifikatutfärdare. För publika PKI-tjänster kan äkta certifikat användas. Dessa kan 
erhållas från företag och organisationer. Fördelen genom detta användande är att en dators webbläsare 
generellt är förkonfigurerade att lita på dessa certifikat. Kompatibiliteten varierar mellan val av utfärdare 
och webbläsare. [Pub04] 

För ökad tillförlitlighet och säkerhet i en PKI lösning kan en CA hierarki sättas upp. Högst upp i hierarkin 
placerar sig rotcertifikatutfärdaren, vilket är en betrodd tredjepart som alla inblandade parter har 
förtroende för. Denna CA använder i sin tur ett självsignerat certifikat för att signera certifikat till 
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underliggande CAs. Dessa certifikat för med sig att underliggande certifikatutgivare kan utfärda certifikat 
till användare. [Pub04] 

Riktlinjerna för certifikatutfärdarens verksamhet anges i en policy för certifikatutgivning som brukar 
kallas Certificate Policy. De mer detaljerade reglerna för framställande, utgivning och spärrning av 
certifikat anges i ett regelverk för certifikatutgivning som kallas CPS. [Int03] 

3.2.3. Distribution av certifikat 

Nedan visas ett exempel på distribution av certifikat [Int04]. 

 

Figur 5. Distributionen av certifikat, egen bearbetning, [Int04] 

1. Ett nyckelpar bestående av en privat och publik nyckel skapas för varje användare.  
2. Den publika nyckeln tillsammans med användarens personliga information, som namn och 

personnummer, skickas till en certifikatutfärdare.  
3. Certifikatutfärdaren skapar ett certifikat med den mottagna informationen och signerar det med 

sin privata nyckel. Certifikatet distribueras sedan tillbaks till användaren. Certifikatet används 
därefter för identifiering. 

4. För kryptering av data används en symmetrisk nyckel. Problematiken ligger i att distribuera 
nyckeln på ett säkert tillvägagångssätt. Distributionen av denna sker därför genom den 
symmetriska nyckeln krypteras med mottagarens publika nyckel. Eftersom bara mottagaren kan 
dekryptera denna med sin privata nyckel är överföringen säker. 

3.2.4. Säker överföring 

Nedan visas ett exempel på hur meddelanden skickas i en PKI-infrastruktur. [Int04] 
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Figur 6. Överföring av meddelande i PKI, egen bearbetning. [Int04] 

1. Sändaren skapar ett hashvärde av originalmeddelandet och signerar sammanbindningen av dessa 
med sin privata nyckel. Detta medför att integritet kan upprätthållas på meddelandet.  

2. Det signerade meddelandet och hashvärdet krypteras med den symmetriska nyckel vilket 
åstadkommer konfidentialitet. Endast de som har tillgång till denna nyckel kan dekryptera 
informationen. 

3. När mottagaren fått meddelandet dekrypteras det med den symmetriska nyckeln, vilket 
mottagaren tidigare erhållit  i och med exemplet ovan. Detta medför att mottagaren har tillgång 
till det signerade meddelandet.  

4. Mottagaren validerar signaturen med sändarens publika nyckel och skapar sitt egna hashvärde för 
att kontrollera att meddelandet inte modifierats under överföringen. 

3.3. WPKI 

WPKI (Wireless Public Key Infrastructure) är en implementation av PKI som bygger på nuvarande PKI 
tekniker [Int06]. Den privata nyckel och certifikatet sparas på SIM (Subscriber Identity Module)-kortet i 
mobiltelefonen. Detta möjliggör autentisering av användare och signering av informationsöverföringar.  

Det som framförallt skiljer sig mot övriga PKI-implementationer är att WPKI styrs av mobiloperatören. 
Operatören tillhandahåller SIM-korten och säkrar kommunikationskanalen i mobilnätet som den 
elektroniska signeringen sker över.[Int07]  

När en användare behöver identifiera sig i ett program eller inloggningsportal i datorn, skickas en 
mobilsignal till telefonen. Mobiltelefonens display uppmanar därefter användaren att ange sitt privata 
lösenord. Detta lösenord är en säkerhetskod som måste anges för att få tillgång till den privata nyckeln. 
Därefter sker en identifiering mellan mobiltelefonen och företagets autentiseringsserver med hjälp av 
certifikatet i SIM-kortet. Vid godkännande får användaren åtkomst till tjänsterna. [Int07] 
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Figur 7. WPKI kommunikation, egen bearbetning. [Int06] 

3.4. Autentiseringsmetoder 

Det finns ett flertal metoder för att uppnå autentisering: 

 Statiska lösenord 
 Engångslösenord 
 Certifikat 

3.4.1.  Statiska lösenord 

Statiska lösenord är den enklaste och mest förekommande metoden av autentisering. Autentiseringen 
består då av ett användarnamn och ett lösenord som användaren själv valt eller fått tilldelat. 
Säkerhetsrisker uppstår om utformningen av lösenorden är för simpel. Genom program är det möjligt för 
obehöriga att knäcka dessa. Är lösenordet för långt tenderar användaren många gånger att lagra 
lösenordet synligt, vilket ökar sårbarheten.  

För att höja säkerheten kan en säkerhetspolicy tvinga användaren att regelbundet behöva byta lösenord. 
En fördel med statiska lösenord är att det inte kräver installation av speciell programvara eller externa 
tillbehör. För att öka säkerheten bör lösenordet krypteras då det skickas för autentisering. [Int03] 

3.4.2. Certifikat 

Som beskrevs i avsnitt 3.2.1 Certifikat kan dessa användas för att identifiera en användare genom att 
certifikatet uppvisas för en autentiseringsserver vars uppgift är att godkänna eller neka åtkomst.  

3.4.3. Engångslösenord 

Engångslösenord, även kallat dynamiska lösenord, är endast tillämpbara vid ett tillfälle samt under en 
begränsad tidsperiod. Till skillnad från statiska lösenord kan engångslösenord inte användas till så kallade 
replay-attacker, det vill säga att om en obehörig person får tag på lösenordet efter det har används är den 
obrukbar. En andra fördel är att de är svåra att förutsäga och består oftast av slumpade siffror och/eller 
bokstäver. [Pub08] 

För engångslösenordsystem krävs en lösenordsklient för att skapa lösenordet samt en server som 
godkänner eller nekar det genererade lösenordet. Varje klient har en unik matematisk nyckel för att skapa 
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lösenordet. Motsvarande nyckel finns även i servern för att verifiera lösenordet. På detta sätt vet servern 
vilken klient det är som autentiserar sig [Int09]. 

Det finns olika sätt att generera engångslösenord, dessa baserar sig på tid eller en kontrollkod. 
Tidsbaserade lösningar skapar ett nytt lösenord beroende på vad klockan är. Detta kräver att token och 
servern är precist tidssynkroniserade. Om de inte är det kan inte lösenordet verifieras av servern. Dessa 
engångslösenord måste användas inom en viss tidsperiod innan de blir ogiltiga. [Int09] 

En annan variant av tidsbaserade lösenord är sådana som skapas efter en viss tid, vanligen efter 30 eller 
60 sekunder. En algoritm i enheten genererar ett nytt unikt lösenord och fungerar under visst tidsintervall. 
Även denna variant kräver att klienten och servern är synkroniserade. [Pub08] 

Kontrollkodsbaserad lösenordsgenerering baserar sig på en PIN-kod. Användaren matar in PIN-koden i 
token vilket genom en matematisk algoritm genererar ett engångslösenord [Int09]. 

Det finns flera autentiseringsmetoder som använder engångslösenord. De som tas upp i den här rapporten 
är hårdvarutoken, mjukvarutoken och engångslösenord via SMS. [Pub07] 

3.4.3.1. Hårdvarutoken 

Hårdvarutoken är en fysisk dosa som genererar ett lösenord och presenterar detta via en display. 
Användaren skriver därefter in lösenordet manuellt i autentiseringsfönstret. Fördelen med dessa är 
flexibiliteten samt att ingen installation på användarens dator krävs. [Int11] 

3.4.3.2. Mjukvarutoken  

Mjukvarutoken fungerar på samma sätt som en hårdvarutoken. Skillnaden är att det är en mjukvara som 
installeras, vanlig användningsområde för detta är på mobiltelefoner. Detta kan innebära att telefonen 
behöver särskilda systemkrav som exempelvis Java-kompatibilitet. [Int10] 

3.4.3.3. SMS-lösenord 

Engångslösenord via SMS skapas på en server tillskillnad från tokens där lösenorden skapas lokalt. När 
en användare autentiserar sig genereras lösenordet på en SMS server som skickar det till användarens 
mobiltelefon eller andra enheter som kan ta emot SMS-meddelanden. [Int12]  
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3.4.4. Enskild funktionalitet 

Denna matris visar vad varje metod enskilt bidrar med och vilken rättslig följd de medför [Pub01]:  

  Certifikat (PKI) 1   

  Signering Autentisering Kryptering Statiska 
lösenord 

Dynamiska 
lösenord 

Autentisering I vissa fall 2) Ja Nej Ja Ja 

Integritet Ja Nej Nej Nej I vissa fall 4) 

Oavvislighet Ja Nej Nej I vissa fall 3) I vissa fall 5) 

Konfidentialitet Nej Nej Ja Nej Nej 

Tabell 1. Jämförelse av enskilda funktioner i metoderna, egen bearbetning, [Pub01] 

1. I PKI- infrastrukturer bör två nyckelpar användas, ett för signering och ett annat för autentisering 
och kryptering.  

2. Signaturen kan användas för autentisering om certifikatet innehåller tillräckligt mycket 
information om användaren som ska identifieras. 

3. Om varje användare har ett eget inloggningskonto med personligt lösenord kan statiska lösenord 
vara tillräckligt i ett rättsfall för att säkerställa en transaktion eller en förändring. Inblandade 
parter behöver komma överens om godtagbarheten genom avtal och regler. Detta ökar 
möjligheterna att binda parterna vid en tvist. 

4. För att skydda integriteten behöver autentiseringslösningen baseras på en challange-response 
lösning. Detta ger upphov till att överföringen från klienten kan jämföras med 
originalinformationen. 

5. Som vid punkt 3, om varje användare innehar ett personligt konto och lösenorden distribueras på 
ett säkert sätt. 

3.5. VPN 

Virtual Privet Network (VPN) är en teknik för att skydda dataöverföringar över publika nätverk, som 
Internet. Detta tillämpas genom att en säker förbindelse, kallad tunnel, sätts upp mellan två enheter. Data 
som skickas inom tunneln krypteras för att obehöriga ej ska kunna få åtkomst. Det finns två huvudtyper 
av VPN-anslutningar. Dessa är site-to-site VPN och remote VPN. Vid det förstnämnda upprättas en 
tunnel mellan två nätverksenheter vilket vanligen är två geografiskt skilda kontor. Detta ger upphov till ett 
gemensamt nätverk. Med en remote VPN kopplar en fjärranvändare upp sig mot företagets interna nät. 
För detta krävs att fjärranvändaren en VPN-klient installerad på sin dator. [Pub05] 
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3.5.1.  IPSEC 

IP Security (IPSec) är en samling av standardiserade protokoll för VPN-uppkopplingar. Med IPSec-
protokollet går det att i olika grad uppnå kryptering, integritet och autenticitet. För detta används något av 
de två protokollen Authentication Header (AH) och Encapsulating Security Payload (ESP). Den främsta 
skillnaden är att AH skyddar hela IP-paketet då ESP inte krypterar bara informationen och inte IP-
headern. IPSec är vanligt förekommande för site-to-site förbindelser och mellan VPN-klient och 
nätverksenhet. [RFC4301] 

3.5.2.  SSL 

Secure Socket Layer (SSL) utvecklades av Netscape för säker e-handel under 1990-talet och 
standardiserades av IETF 1999. SSL kan etablera en VPN-tunnel mellan en SSL-server och webbläsaren i 
en dator. Denna teknik kallas SSL VPN och kräver inte någon VPN-mjukvara på klientdatorn. Det 
medför dock att klientdatorn inte blir en del av det interna nätverket utan endast kommer åt utdelade 
resurser, som servrar och mappar, från sin webbläsare. [RFC2246] 

En variant av SSL VPN är SSL VPN Client (SVC), som är en teknologi som medför att klientdatorn blir 
en del av det interna nätverket utan att manuellt behöva installera och konfigurera IPSec. När en tunnel är 
upprättad med SSL mellan webbläsaren och servern laddas en VPN-klient ner till datorn för automatisk 
konfiguration. Detta ger full åtkomst till företagets nätverk liknande en lokal VPN-klient. [Int08] 

SSL protokollet använder TCP/IP för överföring av data och bidrar i viss grad med konfidentialitet, 
integritet och signering. [RFC2246] 

3.6. Man-in-the-middle 

I och med en Man-in-the-middle (MITM)-attack placerar sig bedragaren logiskt sett mellan två enheter i 
ett nätverk. Detta ger upphov till att avlyssna eller modifiera trafiken som skickas mellan noderna. [Pub10] 

Autentisering är sårbar för MITM-attacker, detta gäller främst för autentisering med lösenord. Det är 
möjligt för en bedragare att fånga upp användarens namn och lösenord innan det når autentiseringsservern 
i syfte att utnyttja informationen själv. Det kan ske genom att bedragaren installerar en trojan på 
användarens dator som styr om trafiken till bedragaren. Attacken kan ske transparent mellan klienten och 
servern alternativt är omdirigeringen endast tillfällig i insamlingssyfte. [Pub10] 

MITM attacker sker främst i webbläsarbaserade autentiseringar som SSL-portaler och kallas då man-in-
the-browser attacker. Under 2009 skedde flera MITM-attacker mot banker där bedragarna tog kundernas 
inloggningsuppgifter när de försökte logga in på sin internetbank. [Pub10] 

3.7. AAA 

AAA står för Authentication, Authorization och Accounting. Det är ett ramverk för att hantera användare 
i ett nätverk.  

Autentisering, som är beskrivet i avsnitt 3.1.1 Identifiering, bekräftar en användares identitet innan 
personen ska få tillgång till ett nätverk eller resurser. Authorization bestämmer vad en användare ska få 
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tillgång till för resurser. Begränsningar kan förekomma som reglerar vilka segment en användare har i 
nätverket eller vilken behörighetsnivå en administratör innehar i resursen. Authentication och 
Authorization utförs vanligen tillsammans i en AAA miljö. [RFC2989] 

Med accounting lagras information om vad användaren förändrat eller utfört inom nätverket. Detta kan 
användas för trendanalys, spårbarhet eller ur granskningssyfte. [RFC2989]  

AAA fungerar genom att en klient skickar information till en nätverksenhet, i dessa sammanhang kallad 
authenticator. Denna vidarebefordrar informationen med användarnamn och lösenord till AAA-servern, 
som sedan bearbetar förfrågan med hjälp av bakgrundstjänster. Vid ett godkännande kommunicerar 
AAA-servern med authenticatorn som öppnar förbindelsen. Fördelen med denna struktur är att 
authenticatorn är oberoende vilken autentiseringsmetod som används. [Bok04] 

3.8. TACACS+ 

Terminal Access Controller Access-Control System (TACACS) utvecklades av det amerikanska försvaret 
och är föregångaren till TACACS+ vilket är ett Cisco utvecklat protokoll för att hantera AAA-tjänster. 
Det använder Transmission Control Protocol (TCP) port 47 för överföring av data vilket medför pålitlig 
överföring, då omsändningar används ifall paketet inte når mottagaren. TACACS+ krypterar all data 
mellan klient och server och kan separera de tre AAA-tjänsterna från varandra och ge flexibilitet. [Bok04] 

3.9. RADIUS 

Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) är ett öppet AAA-protokoll vilket medför att det 
kan modifieras att passa olika nätverkssystem. Det utvecklades av Livingston Enterprises och blev en 
Internet Engieneering Task Force (IETF)-standard 1997. Servern och klienten autentiserar varandra med 
en förbestämd hemlig nyckel och mats in manuellt på respektive enhet. Informationsöverföringen sker 
med User datagram Protocol (UDP) vilket innebär att inga paket omsändningar förekommer. Vilket portar 
som används varierar mellan tillverkare. RADIUS har officiellt blivit tilldelade port 1812 för 
autentisering och 1813 för accounting av Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Cisco enheter 
använder 1645 respektive 1646. RADIUS krypteras endast användarens lösenord vid autentisering. 
[RFC2138] 

3.10. ACS-server 

Access Control Server (ACS) är en AAA-server som centraliserar AAA-tjänster och tillåter eller nekar 
klienters access till ett nätverk. Den kan skapa egna databaser för AAA-tjänster eller vidarebefordra 

förfrågningar till andra servrar, som till exempel Windows Active Directory eller RSA-server. En ACS-
server använder framförallt två protokoll för kommunikation med nätverksutrustning, RADIUS och 

TACACS. [Pub09]
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I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in under arbetsprocessen, samt 
presentera våra egna undersökningar i området. Den empiriska studien utgör en sammanfattning av den 

information som framkommit under intervjuerna. 

4. Empiri  
4.1. Kunduppkoppling  

Fjärranvändare

VPN 3005

RSA inlogg TACACS

RSA server

Kundsegment

Kund A 
med SMS

Myndighet
med E-leg

Kund B
med hårdvarudosa

VPN med RSA 
inloggning

AD

Myndighet med 
statiska lösenord  

Figur 8. Design företagets distansuppkoppling, egen bearbetning. 

Bilden är summarisk och används för illustrationssyfte. Kunduppkopplingarna sker fysiskt ifrån fler 
nätverkssegment. Portalen hanterar ett stort antal kunder. 

Idag sker uppkopplingen till kundsegmenten med hårdvarutokens. Tillverkaren av dessa är 
säkerhetsdivisionen hos EMC som fabricerar RSA SecureID-dosor. Anslutningen för distans 1 mellan 
fjärranvändaren och VPN-koncentratorn sker med Cisco Easy VPN-klienter över IPsec-protokollet. 
Endast behöriga tekniker ges tillträde till segmenten. Detta styrs genom att koncentration kommunicerar 
med en TACACS+-server. Denna server hämtar användarinformation från Active Directory och frågar 
därefter RSA-servern om denna användare ska godkännas. RSA-servern fungerar som en bakgrundstjänst 
till TACACS+-servern. Det är RSA-servern som godkänner eller nekar tillträde. Vid ett godtagande 
skickar TACACS+-servern en bekräftelse på RSA-serverns begäran tillbaks till koncentratorn, detta 
öppnar upp en förbindelse. Efter lyckad inloggning kan uppkoppling mot respektive kund ske 
[Tekniker2linje]. 
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Efter en förbindelse till kundsegmentet har upprättas sker ytterligare en uppkoppling till respektive kund. 
Denna sker antingen direkt till nätverksutrustning, via kundens webbinloggningsportal eller genom VPN-
klienter. Vilka autentiseringsmetoder som används är i dagsläget olika för respektive kund. De metoder 
som förekommer är statiska lösenord, SMS-tjänst, hårdvarutokens, mjukvarutokens och smarta kort 
[Tekniker2linje]. 

Dessa metoder kommunicerar över krypterad förbindelse de gånger trafiken går publikt med hjälp av 
tillhörande protokoll i SSL/SSH/VPN. Undantagsvis förekommer det fall där kommunikationen inte 
krypteras. Anledning är att förr var kryptoteknik på nätverksutrustning inte standard. Informationen 
skickas i dessa fall med icke-krypterade autentiseringsprotokoll som telnet. Det är upp till teknikern att 
avgöra vad som är rimligt säkerhetsmässigt [Tekniker3linje]. 

Det förekommer IP-konflikter idag eftersom dessa kunder använder samma interna IP-adresser. Dessa 
löses genom att brandväggen adressöversätter till unika adresser. Det är inget stort problem [IT manager]. 

4.2. Kundindelning 

Kunderna kan delas in som avtalskunder eller driftkunder. Avtalskund innebär att en kund tecknar en 
försäkring på den utrustning de köper. Försäkringen varierar i olika former av skydd. Företaget erbjuder 
inlämningsservice, ”hardware replacement” och funktionsservice som innebär att inom en viss tid 
garantera att en funktion är återställd efter avbrott [Tekniker2linje2]. 

En driftkund innebär ett regelbundet drift-, support- och övervakningsansvar. Ett exempel på en driftkund 
är ett nätverk med flera kontor i landet där företaget installerar, konfigurerar och övervakar utrustningen. 
Kunden äger inte utrustningen utan ingår i tjänsten som kunden har köpt [Service manager]. För 
driftkunder förekommer följande två scenarier: 

 Vår uppdragsgivare administrerar hela nätverksmiljön. 
 Vår uppdragsgivare administrerar delvis nätverksmiljön. Bestämd nätverksutrustning hanteras 

eller utrustning övervakas under jourtider.  

För de kunder där företaget innehar fullständig kontroll av miljön är det mycket tänkbart att standardisera 
vilken typ av autentiseringsmetod som ska användas. [Tekniker3linje] För avtalskunder och vissa 
driftkunder anpassar idag företaget sig efter kundens säkerhetssystem [Tekniker2linje]. 

4.3. Datainsamling och resultat av 
autentiseringsmetoder 

En anonymiserat datainsamling kan ses i avsnittet Datainsamling autentiseringsmetoder och resultatet för 
detta i Resultat autentiseringsmetoder. Frågeställningarna till beredskapsteknikerna återfinns i avsnitt 
2.2.2 Utskick till beredskapstekniker. 

4.3.1. Uppkoppling till myndigheten 

Data gällande myndighetens uppkoppling insamlades från intervjuer med berörd personal. 

 För åtkomst till myndighetens nätverksutrustning krävs användarnamn och lösenord. 
Informationen överförs genom fasta förbindelser av fiberkopplingar. De protokoll som används är 
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SSH/Telnet och varierar beroende på använd vilken nätverksutrustning. VPN-uppkopplingar 
används inte för kommunikation för administrations ändamål. Segmenteringen mellan företaget 
och myndigheten utgörs av routingen [Tekniker3linje]. För att uppfylla krav på spårbarhet från 
myndigheten lagras förändringar i TACACS+ servrar [Service manager].  

 Åtkomst till myndighetens användartjänst fås genom e-legitimation alternativt användarnamn och 
lösenord. Användartjänsten är placerad hos myndigheten och är helt segmenterad ifrån företagets 
nätverk [Chef Security]. 

4.4. Kundsegmentets utveckling 

Ledningen planerar att på sikt stänga ner de Cisco VPN-koncentratorer som idag sköter internt beträdande 
till kundsegmenten. Istället ska alternativet vara att en Juniperlösning sköter kundåtkomsten (se avsnitt 
Design Juniperlösning, sida 44). Juniperlösningen används idag av all övrig icke-teknisk personal. 
Kundsegmentet kommer då att behöva sammanföras med övriga interna segment. Ledningens mål är att 
all inloggning ska ske genom samma inloggningsportal oberoende personalens ändamål. [CIO] 

Ledningens strävan är i och med projektet att tekniker ska komma åt antingen kundsegmentet, POC 
(Proof of Concept) eller det interna nätet genom samma distansuppkopplingslösning. Vilka segment som 
blir tillgängliga för användaren i Juniperlösningen kommer då att avgöras genom användarens 
kontobehörighet. I nuvarande lösning existerar inga logiska kopplingar mellan kundsegmentet och övriga 
delar av säkerhetsskäl. Detta är kopplingar som behöver realiseras och kommer att träda i kraft på sikt för 
att projektet ska vara genomförbart. I Juniperportalen kommer det att vara möjligt att välja vilket segment 
direkt tillsammans med följande metoder: [IT manager] 

 Mjukvarutoken (Pledge i mobil ifrån Nordic Edge) 
 Hårdvarutoken (RSA SecureID token, modell SD600 samt SID700) 
 SMS-tjänst (Nordic Edge) 

 

Figur 9. SecureID RSA token, [Int11] 

Ytterligare en säkerhetsfunktion med Juniperlösningen är att autentiseringen endast ges efter 
genomförande av grundläggande viruskontroll av klienten [Service manager]. 

Mjuk- och hårdvarutoken levererar engångslösenord efter att en personlig 4-siffrig PIN-kod matas in i 
webbinloggningsportalen. Detta ger upphov till en tvåfaktorsautentisering. På sikt ska Pledge vara den 
enda förekommande autentiseringsmetoden. Användandet av en mjukvarutoken reducerar 
hårdvarukostnader som finns för hårdvarutoken. Samtidigt håller mjukvarutoken en lika hög 
säkerhetsnivå. [CIO] 
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Anledningen till att SMS-tjänst infördes var att kunna hantera en säker inloggning utan att behöva 
använda sig av fysiska hårdvarudosor för både medarbetare, partners och leverantörer [CIO]. 

Nätverksavdelningen som dagligen använder Ciscolösningen anser att det finns klara nackdelar i och med 
utvecklingen av Juniperlösningen. En nackdel är att klienten inte fungerat problemfritt för användarna. 
[Chef network] Andra argument är att det är praktiskt att bruka samma fabrikat som större delen av 
företagets kunder gör. Idag används nuvarande Ciscolösning ur test synpunkt för att utesluta fel. Det finns 
även en fördel om det är redundans på inloggningsportalerna. [Tekniker3linje] Vidare blir det en 
avtalsfråga mellan kund och företaget om dessa förändrade autentiseringsmetoder är tillåtna. För att denna 
utveckling ska vara möjlig måste den ske under en längre tidsfrist. [Chef network] 

Tekniker har på ledningens initiativ även påbörjat att administrera kunder i en managementplattform. 
Plattformen kommer från EMC med produktnamn Voyence. (se avsnitt Voyence, sida 45) Lednings avsikt 
är att på sikt ska alla driftkunder administreras genom ett gemensamt gränssnitt. Managementplattformen 
är tänkt att hantera statiska lösenord till kundens nätverksutrustning. Voyence innehåller ingen 
autentiseringsserver utan är beroende av externa komponenter för sådana funktioner. [IT manager] 

Voyence ska även lagra kundens konfigurationer, ändringsloggar samt sköta övervakning av miljöer. 
Applikationsservern tillhörande Voyence styr vilka enheter tekniker ska få tillgång till hos kunder, vilket 
är endast behörig utrustning. Genom användandet av Voyence behöver en tekniker endast komma ihåg en 
PIN-kod för inloggning till företagets interna nätverk. Därefter ansluter sig en tekniker sig till Voyence 
som lagrar kundens statiska lösenord för nätverksutrustningen [IT manager]. Detta ger en SSO- (single-
sign-on) upplevelse. [CIO] 

WPKI till mobiltelefoner är idag kostsamt och lämpar sig för företag med större antal användare och med 
ännu högre säkerhetskrav till exempel som banker. Detta är i dagsläget svårtillgängligt och problematiskt 
att implementera för företaget [Chef Security]. E-legitimation kostar för mycket och kommer inte 
implementeras i dagsläget. Användandet av gäller e-legitimation avvaktas tillsvidare för 
distansuppkopplingen. [CIO] 

4.5. Kravbilder 

Valet av autentiseringsmetod påverkas av de varierande kravbilder som föreligger. Påverkande är också 
att lösningarna har byggts upp under en lång tidsperiod där olika tekniker varit standard på marknaden. 
Krav gällande val av metod ställs internt för att uppehålla gott anseende och externt av kund av 
säkerhetsskäl. För autentisering till det interna nätverket är tvåfaktorsautentisering ett grundkrav. Rörande 
övervakning används TACACS+ servrar av driftkunder för att få spårbarhet på individ nivå. 
[Tekniker3linje] 

Kunder ställer krav på att de ska segmenteras från varandra. Det är även vanligt att krav ställs på att 
kommunikation ska ske över dedikerade förbindelser eller VPN-uppkopplingar. [Service manager] 
Segmenteringen mellan kunder löses antingen genom att brandväggarna står hos företaget vilket skyddar 
företaget mot kunden. Alternativt står brandväggen hos kunden för att skydda sig mot företaget. 
[Tekniker3linje] 

Myndigheten ställer krav på kryptering och spårbarhet. Informationspolicyn och IT-säkerhetspolicyn som 
kunderna har måste efterföljas av företaget. [Service manager] Genom att ha tillträde till myndighetens 
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nätverksutrustning är det möjligt att genom verktyg att komma åt all icke-krypterad information som 
skickas inom organisationen [Tekniker3linje]. 

En mjukvarutoken av modell Pledge uppfyller samma säkerhetskrav som RSA SecureID tokens. Därmed 
uppfyller dessa myndighetens framtida säkerhetskrav [CIO, Service manager].  

4.5.1.  Moderbolaget 

Moderbolaget har synpunkter på segmenteringen mellan det interna nätverket och kundsegmentet. Idag är 
det möjligt att med interna uttag få åtkomst till kunder. Moderbolaget jobbar på ett nytt säkerhetskoncept 
som innebär att all intern trafik ska gå igenom VPN-tunnlar och passera brandväggarna för kundåtkomst 
[Chef Security]. 

Konceptet baserar sig på zoner där Internet och kunder är zon 0, Demilitarized Zone (DMZ) är zon 1 och 
insidan med servrar/kontorsklienter är zon 2. Ciscobrandväggens insida sitter idag i zon 0. Enligt 
konceptet ska det inte längre vara tillåtet att gå direkt från zon 0 till zon 2. [Tekniker3linje] 

Med dagens design innebär detta problem. Det skulle innebära att det är förbjudet att nå interna servrar 
som Active Directory och Exchange. Ciscobrandväggen kommer därför flytta dess insida (zon 0) till zon 
1 för att möjliggöra kommunikation med dessa servrar. (se  Figur 12, sida 32) [Tekniker3linje] 

Förfarandet för en fjärranvändare innebär att uppkopplingen initieras från zon 0, trafiken når gatewayen i 
zon 1, för att sedan kommunicera tillbaks ut på zon 0 mot respektive kund. [Tekniker3linje] 

I zon 1 sitter en redan tidigare Cisco-ASA-brandvägg stationerad och terminerar site-to site VPN-tunnlar. 
Om moderbolagets granskare fastställer dessa förändringar kan brandväggens uppgift även att börja 
terminera SSL VPN med hårdvarutoken som autentiseringsmetod. Detta skulle innebära att teknikerna 
kan fortsätta ansluta genom en Ciscobrandvägg utan att gå igenom Juniperlösningen [Tekniker3linje]. 

4.6. Jämförelse av autentiseringsmetoder 

För detaljerad jämförelse av metoderna se Jämförelse autentiseringsmetoder, sida 40. 

E-legitimation på smarta kort med kortläsare medger fler tjänster än vad man kan uppnå med 
engångslösenord via hård-, mjukvarutoken eller SMS. Dessa metoder erbjuder endast autentisering och 
används ofta av individer för att nå resurser i organisationen. Vanligt användningsområde för dessa är att 
anställda behöver autentisera sig mot ett intranät eller upprätta en VPN-förbindelse. [Chef Security] 

Certifikatbaserade tjänster kan förutom att autentisera inloggningar även signera data. Ett exempel på 
detta förförande är inloggning och signering av sin deklaration hos Skatteverket. Ett smartkort kan även 
innehålla fler certifikat än e-legitimationen för att ge ytterliga tjänster som till exempel inloggning till 
Windowsdomänen, signering och kryptering av e-post och data. [Chef Security] 

Ett äkta certifikat ges ut av exempelvis Telia, antingen direkt eller indirekt under kontrollerade former. En 
organisation som litar på detta certifikat kan släppa in användare som de själva inte har gett ut certifikatet 
till. Detta fungerar tack vara den hierarki PKI bygger på. [Chef Security] 

En PKI-implementation är tekniskt mer omfattande än One-Time Password (OTP)-lösningar. Det är en 
anledning till dess förhållandevis låga utbredning på marknaden. Utvecklingen är dock i en stark 
utvecklingsfas. Många tillämpningar som Direct Access använder certifikat för autentisering av Direct 
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Access-klienter. Även Data recovery-agenter för kryptering hos klienter och smarta kort för intern 
autentisering blir vanligare. Dessa tillämpningar påskyndar utvecklingen. Inom snart framtid är PKI-
infrastrukturer standard på marknaden. [Security advisor] 

Enligt en ny studie av Research and Markets visar att OTP lösningar i mobilen är i en starkt ökande trend 
närmsta fyra åren [Int13]. 

4.7. Säkerhetsjämförelse mellan en OTP- och 
certifikatlösning 

Genom att en bedragare sätter upp en egen Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)-hemsida och 
omdirigerar fjärranvändarens trafik mot denna är möjligt att insamla användarens inloggningsuppgifter. 
Detta är ett fullt tänkbart scenario och är inte tekniskt komplicerat. Det finns en alltför stark tro på att 
OTP-lösningar skulle vara säkra idag. [Security advisor] 

SSL-certifikatet används av en webbläsare innan användaren autentiseras. Certifikatet har följande 
uppgifter: [Security advisor] 

 Verifierar servers identitet, exempelvis genom en Uniform Resource Locator (URL)-adress eller 
Fully Qualified Domain Name (FQDN) av webbservern 

 Krypterar sessionen mellan webbläsaren och servern, det vill säga att göra information som 
skickas oläsligt för en tredjepart. 

 Integriteten skyddas genom att data inte modifieras under överföringen mellan servern och 
klienten. 

I en OTP-lösning över SSL ställer inte klientens webbläsare starka krav på servercertifikatet, vilket ger 
upphov till MITM-attacker. Certifikatvarningar synliga för klienten kan undvikas genom att bedragaren 
använder ett certifikat som klientens webbläsare litar på. Detta behöver inte överensstämma med det 
certifikat som SSL VPN-portalen använder. [Security advisor] 

Då en klient har förtroende för en mängd olika certifikat är denna autentiseringsform inte tillförlitligt. 
Standardinställningen i ett Windowsoperativsystem är att lita på exempelvis ett GoDaddy certifikat, vars 
kostnad i skrivande stund är 150 kr. [Security advisor] I Firefox finns ett förtroende för 40 stycken olika 
certifikatutfärdare. [Int14]. 

Bedragaren strävar efter att få en certifikatutgivare att utfärda ett certifikat med liknande URL som 
portalen. Ett tillvägagångsätt är att bedragaren publicerar en egen HTTPS-hemsida med ett likartat 
domännamn [Security advisor].  

Det är också förekommande är att få en certifikatutgivare att utfärda ett certifikat med ett FQDN från 
SSL-portalen. Skulle det lyckas kommer bedragarens webbadress vara portalens interna och externa 
domännamn. Genom att använda en snarlik adress som exempelvis https://portal.domännamn.se när 
https://domännamn.se är den äkta, får bedragaren stor effekt i attacken [Int14] 

Det sistnämnda scenariot är utförbart om certifikatutfärdaren har brister i utgivningskontrollerna [Int14]. 
Det är stora skillnader i kontrollnivå beroende på vilken certifikatutgivare och vilken certifikattyp som 
används. [Security advisor]. 



27 
 

En MITM-attack kan ske genom följande metod: [Int14] 

Bedragaren ser till att klientens SSL-anslutning till SSL-portalen passerar attackerarens egen proxyserver 
genom en Domain Name System (DNS)-attack. Klienten matar in inloggningsuppgifterna till 
proxyservern som då får möjlighet att kopiera dessa. Uppgifterna används sedan för att upprätta en egen 
SSL-förbindelse mot portalen. För klienten sker attacken transparent och bedragaren kan avlyssna, 
kopiera eller modifiera all förbipasserad information.  

 

Figur 10. MITM-attack scenario, egen bearbetning, [Int14] 

1. Bedragaren utför en DNS-poisoning-attack antingen på klient eller på serversidan. Attacken 
medför att DNS-recorden tillhörande SSL-portalens domänadress istället pekar på bedragarens 
proxyserver. 

2. Klienten upprättar en SSL VPN-förbindelse med antagandet att anslutningen direkt går till SSL-
portalen. Då URLen blivit ändrad till att peka mot bedragarens proxyserver går 
anslutningsförfrågan i själva verket till bedragarens proxyserver. 

3. Klienten slutför SSL-handskakningen med den mellanliggande proxyservern. 
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4. Bedragarens proxyserver initierar en session med SSL-portalen. 
5. SSL-handskakningen slutförs 
6. SSL- portalen frågar proxyservern efter inloggningsuppgifter. 
7. Proxyservern skickar vidare förfrågningen till klienten genom den tidigare upprättade sessionen. 
8. Klienten genererar ett engångslösenord genom en hårdvarutoken som matas in tillsammans med 

en unik PIN-kod och ett användarnamn. 
9. Proxyservern kopierar de inmatade inloggningsuppgifterna för att sedan skicka dessa vidare till 

SSL-portalen. Proxyservern meddelar klienten att inloggningen är lyckad samt att SSL-tunneln är 
etablerad mellan klienten och SSL-portalen. I bakgrunden autentiserar sig bedragarens 
proxyserver med SSL-portalen med de kopierade inloggningsuppgifterna. Bedragaren upprättar 
en egen SSL-förbindelse med SSL-portalen. 

10. Bedragaren har därefter upprättat en MITM-position. Information kan nu ses i klartext och 
möjlighet finns till att modifiera, ändra eller ta bort data. 

I ovannämnda scenario verifierar klienten identiteten av portalen genom dess SSL-certifikat. Problemet är 
att förbindelsen kan styras om och klienten luras använda en bluffsida för insamling. Genom att 
autentisera med certifikat istället för engångslösenord behöver även SSL-portalen verifiera identiteten av 
klienten. [Int14]  

En stark dubbelriktad autentisering görs med klientcertifikat på SSL-nivå. Vilket innebär att redan i 
handskakningen för SSL-sessionen krävs ett klientcertifikat för att upprätta SSL-sessionen till portalen. 
[Security advisor]  

Insamling av användarens inloggningsuppgifter är inte genomförbart genom användning av 
certifikattjänster. Ur Denail of Service (DoS) avseende kan dessa fortfarande bli utsatta, skillnaden mot 
OTP-lösningar är att dessa inte läcker inloggningsuppgifter. [Security advisor] 

Smarta kort använder en privatnyckel för att signera challange-response för autentisering. Den privata 
nyckeln är under detta utförande helt säker. Nyckeln skyddas av en PIN-kod och är varken duplicerbar 
eller möjlig att exportera. [Security advisor] 

Då det gäller säkerheten är smarta kort tillförlitligare genom att PIN-koden anges direkt till det smarta 
kortet. Då kortet erhåller korrekt PIN-kod så erbjuder kortet de efterfrågade tjänster som finns tillgängliga, 
till exempelvis SSL-baserad inloggning mot en webbserver. På så sätt skickas inget lösenord via nätverket, 
vilket är fallet med hårdvarutokens. Ett smartkort låser sig även vid efter ett antal felaktiga PIN-koder. 
[Chef Security] 

4.8. Konsolidering av autentiseringsmetoder  

För att möjliggöra att kunder med extern autentiseringsserver använder samma autentiseringsmetod har vi 
kommit fram till att följande alternativ finns: 

 Importera nycklar från befintliga hårdvarutokens till kundens miljö. 
 Importera certifikat till kundens miljö. 
 Lagra fler än ett certifikat på samma smarta kort. 
 Peka kundens inloggningsportal mot företagets autentiseringsserver. 
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4.8.1.  Verifikation av RSA-nyckeldistribution 

Vi utförde ett lyckat test där vi importerade samma RSA-nyckel till två skilda miljöer. Installationsskivan 
innehåller nycklarna vilket innebär att det inte finns någon teknisk begränsning i Authentication Manager 
version 6.x mot använda samma RSA-nyckel till fler kunder. 

4.8.1.1. Kompatibilitet 

Det är inte längre möjligt att genomföra importer av nycklar i och med version 7.x. Nycklarna och 
programlicensen är då knutna till varandra vilket gör att det inte går införa nycklarna till ett annat system 
än organisationens eget. [RSA support 2010-05-20] 

I både version 6.x och 7x är RSA-nycklarna och programlicensen separerade på olika CD-skivor. 
Skillnaden är att i Authentication Manager 6.x är RSA-nycklarna inte bundna till en dedikerad 
serverlicens. Detta innebär att det i tidigare versioner är tekniskt möjligt att importera RSA-nycklar till en 
annan miljö. [RSA support, 2010-05-20] 

Ur säkerhetssynpunkt har dock inte detta tillvägagångsätt tillämpas i större utsträckning. I och med import 
av nycklar är det möjligt för kunden att frambringa egna engångslösenord utan att ha fysisk tillgång till 
hårdvarutoken. [RSAtekniker] 

4.8.2.  Distribution av smarta kort 

Det är möjligt att importera certifikat tillhörande smarta kort till en annan miljö. Tekniskt sätt innebär 
detta att kunden behöver upprätta en trust på enterprise-nivå mot den externa PKI-infrastrukturen, från sin 
sida sätt. Detta är samma procedur för att autentisera mot Active Directory med smarta kort från en extern 
PKI-infrastruktur. [Security advisor] 

Importen bör då ske utan privatnyckel av säkerhetsskäl. De importerade certifikaten behöver knytas till 
den nya organisations användarkonton. I Active Directory behöver rotcertifikatet för den befintliga 
infrastrukturen placeras i både AIA- och NTAuth-containern. Dessa containrar innehåller certifikat från 
de CAs som är tillåtna åtkomst med smarta kort från en extern domän. [Security advisor]. 

4.8.3. Lagra fler certifikat på samma smarta kort 

Det är möjligt att lagra fler kundcertifikat på företagets egna smarta kort. Tekniskt sätt innebär detta att 
credential managen som används av VPN-klienten behöver stödja multipla certifikat för smarta kort. 
Windows 6.x operativsystem har bra support för detta. Inloggningsrutan i Windows XP och Windows 
Server 2003 har dock problem med att läsa andra certifikat än default key-container på smarta kortet. I 
denna container ligger endast det certifikat som installerades senast. [Security advisor] 

Vad kunden behöver konfigurera i sin miljö varierar beroende mellan system, CSPer och vilket kort som 
används. Används exempelvis Gemalto .NET smarta kort med Windows Server 2003 och Windows XP 
räcker det att importera en CSP-uppdatering till WSUS. Används Windows Vista med Windows Server 
2008 så finns funktionaliteten inbyggd i operativsystemen. Vid användning av Windows 7 hämtar ett 
Gemalto .NET-kort drivrutiner automatiskt via Windows Update eller WSUS. [Security advisor] 
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4.8.4.  Design av kund RADIUS-server 

Vi har skapat en design där kundens yttersta enhet pekar tillbaks till företagets interna server. En 
fjärranvändare autentiserar med hårdvarutoken eller ett smartkort. Kundens brandvägg/router pekar mot 
företagets RADIUS-server. På detta sätt vore det möjligt att undvika att importera nycklar/certifikat till 
kunden.

 

Figur 11. Design av kund RADIUS-server, egen bearbetning. 

4.8.4.1. Kommentarer 

Varianter på denna lösning förekommer på marknaden. Fedlogin levererar autentisering som molntjänst 
[Int19]. Enligt företagets CTO är möjligt att peka en större mängd brandväggar/routrar för autentisering 
mot en gemensam RADIUS-server som är stationerad hos Fedlogin. Sätt från ett säkerhetsperspektiv är 
detta förhållandevis säkert. 

RADIUS-förfrågningarna skickas krypterat med en shared secret över Internet. Varje inloggningsförsök 
är unikt, det vill säga att om en bedragare får åtkomst till en RADIUS-förfrågan och dekrypterar 
engångslösenordet är det fortfarande inte till nytta. Detta eftersom replay-attacker inte är möjliga med 
denna teknologi. Att autentisera med samma engångslösenord två gånger inte är möjligt. [CTO, Fedlogin] 

Detta är en liknande lösning som driftkunder använder med skillnaden över fasta förbindelser. Denna 
lösning bör vara realiserbar [RSA tekniker]. 

Ett problem med denna lösning är kontohanteringen. Denna design innebär att en extra kontouppsättning 
hos det egna företaget behövs. Detta eftersom RADIUS-servern är utanför den interna IT-infrastrukturen 
ifrån kundens perspektiv. När företaget loggar in på kundens miljö kommer deras användarkonton att 
användas. [Security advisor] 

Alla användare som autentiserar mot RADIUS-servern måste ha rotcertifikatet för den PKI-infrastruktur 
som har gett ut RADIUS-serverns certifikat. Ansluta användare kommer i och med detta få certifikat 
varningar och fel meddelanden eftersom de tillhör kundens miljö. [Security advisor] 
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Detta problem skulle kunna lösas genom att kunden lägger en enterprise trust mot företagets PKI-
infrastruktur liknande lösningen med smarta kort. Ett annat alternativ vore att företagets RADIUS-server 
använder ett certifikat ifrån en PKI-infrastruktur som användarna ursprungligen har en trust mot. Med ett 
äkta certifikat från exempelvis VeriSign är det möjligt att användare kan lita på servern eftersom ett 
publikt certifikat finns redan i användarens webbläsare. [Security advisor] 

En avgörande fråga är hur serververifieringen ska lösas. Den säkraste lösningen fås genom att hålla 
lösningen internt, endast då ges full kontroll på autentiseringsmekanismerna. Sker inte detta har inte 
kunden själv full befogenhet att bestämma vilken åtkomst mot RADIUS-servern och vilka resurser 
klienterna ska få access till. Att autentisera mot en RADIUS-server utan serververifiering med certifikat 
är inte lämpligt. Detta ger upphov till man-in-the-middle attacker. [Security advisor] 

Fedlogins CTO håller med att RADIUS-lösningen har brister men att det är den teknologi som finns att 
förhålla sig till idag. CTOn menar att istället ligger den största bristen i avsaknad på DNSSEC 
funktionalitet hos kundernas miljö. Genom att hårdkoda IP-adresserna skulle detta problem förminskas 
avsevärt. 
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Resterande sidor i empiriavsnittet är tester utförda i företagets laborationssal. Syftet är att möjliggöra ett 
ställningstagande i frågan om lösningarna kan integreras i företagets miljö. F ör konfigurationer och 

verifikationsloggar se. Laborationer sida 48, Loggar SSL-VPN med certifikat sida 51, Loggar SSL-VPN 
med hårdvarutoken sida 52. 

4.9. Verifikation av distansuppkopplingslösning 

 

Figur 12. Testscenario, egen bearbetning. 

Företagets tekniker kopplar idag upp sig på distans med en Cisco VPN-klient genom en Cisco VPN 3005-
koncentrator. Diskussioner pågår om en ASA-brandvägg stationerad i zon 1 ska börja terminera VPN-
anslutningar. Ett mer användarvänligt alternativ än nuvarande VPN-klienter är att börja nyttja SSL VPN 
för detta ändamål. Med SSL VPN blir användaren oberoende av vilken klient som är installerad lokalt på 
datorn.  

Fördelen är även att uppkoppling på offentliga platser alltid tillåter HTTPS-kommunikation. Detta är inte 
alltid är fallet med VPN-klienter som kommunicerar över IPsec-protokollet [Tekniker3linje]. 

Det scenario som implementerats är likt stor del av uppkopplingen som används för företagets driftkunder. 
Fjärranvändare ansluter sig mot företagets ASA-brandvägg genom SSL VPN, därefter sker ytterligare en 
anslutning mot kundens switch som kommunicerar med företagets ACS-server.  
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Fjärranvändaren autentiserar sig genom brandväggen med hårdvarutoken eller certifikat. För åtkomst till 
kundens interna resurs används även där ett engångslösenord som genereras av samma hårdvarutoken 
som för brandväggen.  

Implementationen delas in i följande tre steg: 

Baskonfigurationen 

Länken mellan ASAn och fjärranvändarens router upprättades för att möjliggöra kommunikation mellan 
enheterna. Användaren använde en privat IP-adress inom sitt nätverk och en publik mot Internet. Den 
privata adressen delades ut till klientdatorn med DHCP från användarens router. Förbindelsen mellan 
användarens router och Internet konfigurerades med statiska IP-adresser med statisk routing på båda sidor. 
NAT konfigurerades på routern för att användaren ska tillhandhålla en publik IP-adress för 
kommunikation mot brandväggen.  

VPN 

SSL VPN används som tidigare beskrivits för att skapa en VPN-uppkoppling mellan en SSL-server, i det 
här fallet brandväggen och fjärranvändarens webbläsare. I implementationen användes SVC som vid 
lyckad autentisering av användare distribuerar VPN-klienten Cisco AnyConnect till fjärranvändarens 
dator.  

Klienten kan användas antingen som en förinstallerad programvara på datorn alternativt laddas ner 
temporärt vid varje VPN-session. Beroende på hur brandväggen är konfigurerad avinstalleras VPN-
klienten när VPN-uppkopplingen avbryts eller förbli kvar på datorn. 

Brandväggen konfigurerades att presentera inloggningssidan på rätt interface och att VPN-klienten skall 
laddas ner automatiskt. Även en DHCP-pool upprättades för att dela ut privata IP-adresser till VPN-
anslutande klienter. Brandväggen släpper in och ut RADIUS-trafik på en lan-to-lan förbindelse mot 
kunden. LDAP trafik för kommunikation i företagets Active Directory databas öppnades upp. 

Autentisering 

Länken mellan ACS servern och ASAn kommunicerar med TACACS+ för statiska användarnamn och 
med RADIUS-protokollet för hårdvarutokens och certifikat. Hårdvarutoken kommer är av modell RSA 
SecureID och använder en tidsbaserad lösenordsgenerering. 

Windows Server 2003 installerades och konfigurerades med Active Directory och DNS-tjänst för att 
skapa en domän och för att hantera de användarkonton som användes till autentiseringen. De 
användarkonton som skapades använder standardinställningar. 

För hantering av autentiseringsförfrågningar installerades en ACS-server på en virtuell Windows 2003 
server. ACS-servern konfigurerades att kommunicera med en extern databas för att hämta 
användaruppgifter. ACS-servern kontrollerar vilken autentiseringsmetod som används. Användarna 
importeras ifrån Active Directory med LDAP-protokollet. 

Autentisering konfigurerades för följande metoder; statiska lösenord, engångslösenord med RSA token 
samt mjuktcertifikat. Autentisering med statiska lösenord sker med användarens Active Directory 
lösenord.  
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4.9.1.  Test av SSL VPN med hårdvarutoken 

För autentisering med engångslösenord skapades en profil i brandväggen som gör det möjligt att logga in 
med användarnamn/lösenord tillsammans med engångslösenordet. För att engångslösenordet ska 
godkännas av RSA servern behöver även den förvalda 4-siffriga PIN-koden matas in i webbläsaren. Detta 
medför en tvåfaktorsautentisering med något användaren har, RSA token tillsammans med och något 
användaren vet, sitt användarnamn/lösenord och PIN-koden. 

När inloggningsuppgifterna i SSL VPN-portalen har matas in skickas dessa vidare till ACS-servern 
genom RADIUS, vilket är det protokoll som kan hantera RSA-information. ACS-servern tar emot 
inloggningskriterierna och tar reda på vilken autentiseringsmetod användaren är konfigurerad med. 
Kommunikation med Active Directory servern sker med LDAP. Finns användaren i databasen med rätta 
uppgifter kommer ACS-servern vidarebefordras informationen till autentiseringsagenten på RSA-servern. 
Den fungerar som en bakgrundstjänst till ACS-server har till uppgift att validera autentiseringen. Vid ett 
godkännande kommer brandväggen autentisera användaren. Samma kommunikationsförfarande sker för 
autentiseringen mot kundens switch. 

4.9.2.  Test av SSL VPN med certifikat 

Konfigurationen för att agera CA innebär att skapa ett nyckelpar och ett rotcertifikat. Detta behövs för 
användaren ska utföra serververifiering av ASA-brandväggen. CA-serverns uppgift är även att signera de 
användarcertifikat som skapas som behöriga användare har möjlighet att ladda hem och använda för 
autentisering. 

Ett certifikat skapades för vår testanvändare. För att få tillgång till certifikatet måste användaren först 
autentisera sig med sitt användarnamn/lösenord tillsammans med ett statiskt lösenord. Detta lösenord 
skapas i CAn och måste distribueras till användaren manuellt av administratören vid första 
inloggningstillfället. 

En profil skapades för att ge valet att tillträda in med certifikat på inloggningssidan. Profilen anger även 
vilken DHCP-pool klientdatorn ska tilldelas IP-adress från och att RADIUS ska vara protokollet för 
kommunikationen mellan ACS-servern och brandväggen. 

Brandväggen kommunicerar med ACS-servern över RADIUS protokollet, ACS-servern kontrollerar 
vilken autentiseringsmetod som används. Därefter kommunicerar servern med Active Directory databasen 
för att kontrollera inloggningsuppgifterna. Vid ett godtagande skickas denna information via ACS-servern 
till brandväggen som autentiserar användaren. 
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I det här kapitlet framförs en analys av centrala faktorer med grund i empiriska studien samt den 
teoretiska referensramen. 

5. Diskussion 
5.1. Förekommande autentiseringsmetoder 

Vår tolkning av utskickade förfrågningar (se avsnitt 2.2.2, sida 8) till berörd personal är att driftkunder i 
regel använder statiska användarnamn/lösenord för åtkomst till nätverksutrustning. Inloggningarna sker 
tillsammans med TACACS+-servrar. Under arbetsprocessens samtliga intervjuer vi diskuterat driftkunder 
är den allmänna uppfattningen att dessa även fungerar problemfritt.  

Voyence är en managementplattform som ska centralisera nätverksutrustningen för att underlätta 
administrationen för tekniker.  Enligt IT managern ska Voyence användas för att lagra statiska lösenord 
till driftkunder. Voyence uppgift att den inte ska ersätta TACACS+ servrar utan plattformen är beroende 
av externa autentiseringsservrar för autentisering. Voyence kommer i sin tur att kommunicera med 
TACACS+ och RSA-servrar om kunderna använder dessa metoder. 

På grund av bristande respons på vårt utskick inger inte datainsamlingen en fullständig redogörelse för 
vilka beredskapskunder som använder vilken autentiseringsmetod. I efterhand är inte exakt mängd av 
direkt betydelse för våra slutsatser.  

Ur datainsamlingen finner vi att när autentiseringsservern är placerad internt, vilket är möjligt för större 
delen av driftkunder, används i regel statiska lösenord. Uppkopplingen skapas för dessa över fasta 
förbindelser eller VPN-tunnlar över Internet. När autentiseringsservern är stationerad externt, vilket 
vanligtvis gäller för avtalskunder, anpassar sig företaget sig efter kundens säkerhetssystem. Dessa varieras 
bland följande metoder: 

 E-legitimation 
 SMS-tjänst 
 Hårdvarutoken 
 Statiska lösenord 

De flesta av dessa kunder använder SMS-tjänst eller hårdvarutoken. Smarta kort är inte vanligt 
förekommande.  

5.2. Konsolidering av autentiseringsmetoder 

För certifikat är det möjligt att importera ett gemensamt certifikat i fleranvändnings syfte. Tekniskt sätt 
innebär detta att kunden behöver ha en domän-trust på företagets PKI-infrastruktur. [Security advisor] Det 
skulle även vara möjligt att lagra fler än ett certifikat på samma smarta kort [Chef Security]. Det 
förstnämnda alternativet anser vi är ett förhållandevis stort ingrepp på kundens miljö. Det innebär även att 
spårbarheten per individ försvinner. Det skulle kunna lösas genom att exporten sker på teknikernivå 
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istället för ett gemensamt certifikat för alla tekniker. En betydligt lämpligare metod är då istället att lagra 
fler än ett kundcertifikat på samma kort för att uppfylla samma syfte. 

Ett annat konsolideringsalternativ är att peka kundens yttersta enhet mot en gemensam 
autentiseringsserver stationerad hos företaget [RSA tekniker]. Kunden kommer i detta fall behöva 
verifiera att servern är den tilltänkta för att minska risken för MITM-attacker. Ovannämnda trust-problem 
uppkommer även i denna situation. Detta skulle kunna lösas genom att använda äkta certifikat ifrån 
exempelvis VeriSign [Security advisor]. 

För att detta ska vara möjligt måste kunden till och börja med ta ställning till denna trust och vara 
medveten om konsekvenserna. Om smarta kort används och kunden förlitar sig på en extern PKI för 
autentisering är det extra viktigt att granska rutiner för revokeringar samt ifall nya CRL kan publiceras så 
fort ett kort tappas bort.  

Enligt utfört test ser vi att innan version 7.x av RSA-autentiseringsagenten var det möjligt att importera 
samma nyckel till flera kunder. I dessa versioner är det möjligt att autentisera sig med samma RSA-dosa 
till flera kunder. Import till kundens system är inte tekniskt möjligt med dagens versioner [RSA support 
100520]. 

Ur säkerhetssynpunkt har dock inte detta tillvägagångssätt tillämpas i större utsträckning. I och med 
import av nycklar är det möjligt för kunden att frambringa egna engångslösenord utan hårdvarutoken 
[RSA tekniker]. Detta innebär att företaget utsätter kunder och företaget själv för risker om det skulle 
införas. Det som stoppar att en kund får tillträde till en annan är bara vetskapen om dess 
användarnamn/lösenord. Enligt vår intervju [Tekniker3linje] strider detta mot grundkravet att 
tvåfaktorsautentisering ska gälla. 

På marknaden förekommer hårdvarutokens som även innehåller certifikat i en hybridlösning. Hybriden 
har vanligen en USB-anslutning för att aktivera certifikatet. Användning av dessa vore i kombination med 
ovannämnda importeringsalternativ tekniskt möjligt att reducera ett stort antal metoder på.  

SMS-tjänster är tillförlitliga och säkerhetsmässigt godkända i regel av kunder. En nackdel med denna 
lösning är att den kan störas av bristande mobiltäckning. Även operatörsrelaterade problem skulle kunna 
påträffas utomlands. 

5.3. Utvecklingens påverkan av myndigheten 

Vi har tagit del av de säkerhetsföreskrifter som föreligger för kontraktet mellan företaget och 
myndigheten. Bland dessa är IT-säkerhetspolicyn och informationssäkerhetspolicyn. 
Informationssäkerhetspolicyn nämner bland annat konfidentialitet, riktighet och spårbarhet. Dessa är 
begrepp som liknar de som diskuteras samband med PKI infrastrukturer och certifikatlösningar [Bok01]. 
Informationssäkerhetspolicyn säger att den ska omfatta all informationshantering inom myndighetens 
nätverk.  

För myndighetens användartjänst används enligt våra intervjuer statiskt lösenord och e-legitimation [Chef 
Security]. För åtkomst till nätverksutrustningen används endast statiskt lösenord [Tekniker3linje] Om de 
statiska lösenord uppfyller ovannämnda krav på ett rättsfall beror på hur distributionen av de statiska 
lösenorden hanteras [Pub01]. Service managern bedömer att situationen i dagsläget är godtagbar och att 
detta är ett fortlöpande arbete under pågående utveckling. 
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Den nuvarande utvecklingen påverkar inte allvarligt säkerheten för nätverksutrustningen hos myndigheten. 
Hårdvarutokens, SMS-tjänst och Pledge är tvåfaktorsautentisering och klassas säkerhetsmässigt lika högt 
[CIO].  

Enligt [Pub10] är nuvarande OTP-autentiseringsmetoder som förekommer för åtkomst till företagets 
interna nätverk väldigt sårbara. OTP-lösningar som hårdvarutokens eller Pledge skyddar inte mot MITM- 
attacker och anses osäkra. Detta eftersom de inte använder en stark dubbelriktad autentisering [Security 
advisor]. Enligt intern personal är dock detta inget hot [Tekniker3linje]. 

Myndighetens användartjänst helt segmenterad ifrån företagets miljö [Chef Security]. Detta innebär att 
den interna utvecklingen inte i någon utsträckning påverkar denna miljö. 

Moderbolagets utveckling innebär att tekniker även behöver börja autentisera sig internt via Cisco-
/Juniperlösningen för åtkomst till kundsegmenten [Chef Security]. Detta anser vi att vara i rätt utveckling. 
Det innebär en större kontroll av vilka tekniker som ges tillträde internt. 

5.4. Verifikationer av företagets 
distansuppkoppling 

SSL VPN och användandet av hårdvarutokens och certifikat är kompatibelt med företagets miljö. Vi har 
utfört testet i liknande miljö och versioner som företagets driftmiljö. I testet har vi använt mjuka certifikat 
i demonstrationssyfte. Smarta kort över SSL VPN är således möjligt att införa enligt Cisco. [Int16] 

Genom att införa SSL VPN med användandet av hårdvarutoken blir användaren inte beroende av en 
lokalt installerad klient på datorn. Fördelen med detta är framförallt att IPsec-protokollet inte alltid är 
tillåtet i publika nätverk och kan ha problem att kommunicera över dessa platser. Genom att använda ett 
vanligare protokoll som HTTPS (443) förekommer inte dessa problem i samma utsträckning 
[Tekniker3linje]. 

Nackdelen med ett införande av SSL VPN är att det ökar risken för MITM-attacker i jämförelse med 
nuvarande lokala IPsec-klienter [Int16]. Enligt diskussioner med Security advisor ökar inte risken 
nämnvärt jämfört med lokala klienter. Intern personal menar att högre krav bör ställas vid användandet av 
SSL VPN. Detta eftersom den enda autentiseringen som sker är den som ögat uppfattar. Mellan enheterna 
kräver lokala IPsec-klienter även en pre-shared key tillskillnad från SSL VPN [Tekniker3linje]. 
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I detta kapitel presenteras de slutsatser och rekommendationer som framkommit av de föregående 
avsnitten. Slutsatsen härrör de centrala aspekterna i fallstudien och ger svar på frågeställningarna. 

6. Slutsatser 
 Vi har undersökt marknadens olika alternativ för konsolidering av autentiseringsmetoder. Vi har 

kommit fram till att det är delvis möjligt att förminska antalet metoder för företaget. Smarta kort 
kan lagra fler än ett certifikat [Chef Security]. Det är därmed genomförbart att exportera kundens 
certifikat till företagets smarta kort. En unik bedömning skulle behöva göras för varje kund. 
Användningen av smarta kort hos kunder tolkar vi dock som väldigt lågt och antalet tekniker som 
har fler än ett smartkort är väldigt få. Vinsten av denna standardisering är därmed förhållandevis 
låg. Utvecklingen kommer att gå mot starkare autentisering [Security advisor]. När kunder i 
större utsträckning har mer utvecklade PKI-infrastrukturer rekommenderar vi detta 
standardiseringsarbete av både säkerhetsskäl och användarvänlighetsskäl. 

Alternativet att hänvisa kundens yttersta enhet mot en gemensam RADIUS-server blir en 
avtalsfråga som avgörs i fall till fall. Vi anser inte att denna lösning är gångbar då inte flertalet 
kunder är villiga att släppa helt kontrollen över autentiseringsmekanismerna. Endast mindre 
kunder är villiga att gå med på en lösning liknande detta. De större kunderna är inte lika 
förändringsbenägna. En standardisering som inte avser majoriteten är kontraproduktiv.  

Förändringar av denna struktur innebär att företaget utsätter sig själva att bli syndabock om 
någonting inträffar. Detta är ett projekt som även innebär en initialkostnad, hur stor beror på 
kundens miljö. Detta projekt innebär även att en ökad förvaltning som måste sättas i jämförelse 
med administrationen av mängden metoder som teknikerna i dagsläget använder. Vi anser att 
priset för att bära runt de extra metoderna är mindre än för att driva ett projekt likt detta.  

Att importera RSA-nycklar till kundens miljö rekommenderar vi inte av säkerhetsskäl eftersom 
det utsätter företagets kunder för risker.  

Marknaden för certifikat till mobil, WPKI, är idag outvecklad [Chef security]. I framtiden när 
lösningen är standard för kunder är detta ett mycket bra alternativ. 

Myndigheten påverkas inte av den interna utvecklingen som sker. Säkerhetsmässigt klassas 
nuvarande hårdvarutokens lika säkert som de nya autentiseringsmetoderna. Vi har tolkat 
informationssäkerhetspolicyn för myndigheten och bedömer att denna syftar på att autentisering 
ska utföras med metoder som härrör en PKI-infrastruktur. Att företaget ansluter sig mot ett 
kundsegment som inte skyddar mot MITM-attacker är inte lämpligt enligt vår tolkning av 
säkerhetskraven. En OTP-lösning är inte osäker, dock i förhållande till de höga säkerhetskraven 
som myndigheten ställer blir företagets kopplingar mot myndigheten en sårbar punkt. 

 I dagsläget rekommenderar vi i den mån det är möjligt att sträva efter att tekniker nyttjar SMS-
tjänster för tillträde till inloggningsportaler. Detta är en lösning som kräver väldigt liten 
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administration. För åtkomst till nätverksutrustning är inte SMS-tjänst användarvänligt utan 
hårdvarudosor eller statiska lösenord är föredragna. 
 

 Vi anser att arbetet med distansuppkopplingen borde utvecklas mot att tekniker använder en SSL-
portal i kombination med smarta kort. Enligt vår tolkning är certifikatlösningar som smarta kort 
den enda metoden som uppfyller myndighetens säkerhetskrav. Smarta kort är en användarvänlig 
lösning och kan tillskillnad från hårdvarutokens undvika MITIM-attacker. För att undvika 
svagheter och brister när en gemensam Juniperkundportal utvecklas för alla segment, behöver 
samtliga anställda inneha en lika säker autentiseringsmetod. Då certifikatlösningar som smarta 
kort eller e-legitimation idag är kostnadskrävande är nuvarande två distansuppkopplingar 
lämpliga. 

6.1. Fortsatt arbete 

Om standardisering av smarta kort införs i framtiden behöver en mer detaljerad utredning utföras kring 
detta. Kundens miljö och vilket smartkort som ska användas påverkar i vilken utsträckning en 
standardisering är utförbar. 

Säkerhetspersonal behöver aktivt ta ställning kring de säkerhetsbrister som finns med OTP-lösningar för 
distansuppkopplingen. 

Moderbolagets granskare påverkar i viss omfattning designen på Ciscolösningen. Om alternativet med 
SSL VPN implementationen beslutas behöver diskussioner föras med berörd personal.   
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7. Bilagor 
7.1. Jämförelse autentiseringsmetoder 

Tabell 2. Detaljerad jämförelse av autentiseringsmetoder, egen bearbetning.  

Källa: [Pub07] där inget annat anges. 

Attribut Statiskt lösenord OTP: RSA dosa 
Modell Bokstäver/tecken/symboler RSA SecureID SD600 

och SD700 
Typiskt 
användningsområde 

Låg reglerade applikationer Fjärranslutning för 
anställda 

Säkerhetsmetod Enfaktorsautentisering Tvåfaktorsautentisering, 
PIN + OTP 

Autentiseringsstyrka Låg **) Stark **) 
Risker Lätt att tappa bort. Skrivs ofta ner. Sparas i 

webbläsaren. 
Kan tappas bort. 

Användarvänlighet Hög Medel*) 
Multipla 
användningsområden 

Nej Nej 

Skalbarhet Låg Hög 
Systemkrav Användardatabas Autentiseringsserver 

(RSA server) 
Klientkrav Inga Hårdvarutoken 
Flexibilitet Fungerar överallt Fungerar överallt 
Kostnad Låg, ingen införskaffande kostnad Hög införskaffande 

kostnad, låg 
hanteringskostnad 

 

Säkerhetstyp OTP: SMS-tjänst OTP: Mjukvarutoken till 
mobiltelefon 

Modell Nordic Edge One Time Password Server Mobile Client Pledge 

Typiskt 
användningsområde 

Sporadisk eller tillfällig access Fjärranslutning för 
anställda 

Säkerhetsmetod Tvåfaktorsautentisering, PIN + OTP 
levererad till mobil 

Tvåfaktors, PIN + 
mjukvarutoken 

Autentiseringsstyrka Stark Stark **) 

Risker Beroende av mobilnättäckning och batteri Beroende av mobilens 
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batteri 

Användarvänlighet Medel *). Två-stegs process Hög 

Multipla 
användningsområden 

Nej Nej 

Skalbarhet Medel Medel 

Systemkrav Autentiseringsserver, mobiloperatör Autentiseringsserver 

Klientkrav SMS kompatibel telefon Stöd för javaklient i 
mobilen 

Flexibilitet Mobilen tas alltid med. Mobilen tas alltid med. 

Kostnad Mindre än hårdvaru- och mjukvarutokens Lägre än hårdvarutoken 

 

Attribut Hårda certifikat Mjuktcertifikat 
Modell E-legitimation  Utfärdas av CA 
Typiskt 
användningsområde 

Användarautentisering inom organisationen 
eller maskinautentisering 

Användarautentisering 
inom organisationen eller 
maskinautentisering 

Säkerhetsmetod Tvåfaktors, certifikat + PIN-kod  En-faktor 
Autentiseringsstyrka Mycket Stark **)  Stark **) 
Risker Kan tappas bort  Lagras på datorn.  
Användarvänlighet Hög  Hög 
Multipla 
användningsområden 

Ja, autentisering, digital signering, 
kryptering 

 Ja, autentisering, digital 
signering, kryptering 

Skalbarhet Hög  Låg 
Systemkrav 
 

PKI infrastruktur  PKI infrastruktur 

Klientkrav 
 

Smarta kort behöver läsare. Hårda certifikat 
finns även i USB form 

 Ingen 

Flexibilitet Läsare behövs  Dålig mobilitet 
Kostnad Hög Lägre än hårda certifikat 
 

Attribut WPKI 
Modell 
 

Mobiler 

Typiskt 
användningsområde 
 

Mobil autentisering 
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Säkerhetsmetod 
 

Tvåfaktors, certifikat + PIN-kod 

Autentiseringsstyrka 
 

Stark 

Risker 
 

Beroende av mobiltäckning och batteritid. 

Användarvänlighet 
 

Hög 

Multipla 
användningsområden 
 

Autentisering, signering och kryptering. 

Skalbarhet Hög 
Systemkrav 
 

PKI infrastruktur, mobiloperatör 

Klientkrav 
 

Mobil 

Flexibilitet 
 

Mobilen tas alltid med 

Kostnad Hög***) 

*) [Int17] 

**) [Int18] 

***)Enligt Chef  Security 

7.2. Datainsamling autentiseringsmetoder 
Tabell 3. Datainsamling av autentiseringsmetoder. egen bearbetning. 

Beredskaps-
grupp 

Kund Autentiseringsmetod 
(statiskt lösenord, 
OTP-dosa, SMS-
tjänst, ingen 
fjärråtkomst) 

Server Autentiseringstserver 
placerad hos företaget 
(Ja/Nej) 

A Kund 1 Statiskt pass ACS server  - 
A Kund 2 Statiskt pass ACS server  - 
B/C Kund 3 Statiskt pass ACS server Ja 
A Kund 4 Statiskt pass ACS server  - 
A Kund 5 Statiskt pass ACS server  - 
A Kund 6 Statiskt pass ACS server  - 
D Kund 7 Ingen fjärråtkomst   - 
A Kund 8 Statiskt pass ACS server  - 
A Kund 9 Statiskt pass ACS server  - 

A Kund 10 Statiskt pass ACS server  - 
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A Kund 11 Statiskt pass ACS server  - 
B Kund 12 OTP-SMS  Nej 
A Kund 13 Statiskt pass ACS server  - 
A Kund 14 Statiskt pass ACS server  - 
A Kund 15 Statiskt pass ACS server  - 
A Kund 16 Statiskt pass ACS server  - 
A Kund 17 Statiskt pass ACS server  - 
D Kund 18 Ingen fjärråtkomst   - 
D Kund 19 Ingen fjärråtkomst   - 
D Kund 20 Statiskt pass ACS server Ja 
A Kund 21 Statiskt pass ACS server  - 
A Kund 22 Statiskt pass  ACS server  - 
D Kund 23 Ingen fjärråtkomst   - 
A Kund 24 Statiskt pass.  ACS server  - 
A Kund 25 Statiskt pass.  ACS server  - 
A Kund 26 Statiskt pass.  ACS server  - 
D Kund 27 OTP-RSA-dosa  Nej 
 

7.3. Resultat autentiseringsmetoder 

 Data är insamlat ifrån 27 stycken unika kunder. 
 Alla kunder som tillhör beredskapstekniker grupp A använder TACACS+ med statiska lösenord. 
 19 stycken kunder använder statiska lösenord där servern är okänt placerad.  
 2 stycken kunder använder statiskt lösenord där servern står lokalt hos företaget. 
 1 stycken kund använder SMS-tjänst där servern är placerad externt hos kund. 
 1 stycken kund använder RSA-dosa där servern är placerad hos externt hos kund. 
 Hos 4 stycken kunder existerar ingen fjärråtkomst. 
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7.4. Design Juniperlösning 

Det planeras att all intern access endast ska ske via Juniperkoncentratorerna. Idag fås kundåtkomst endast 
via VPN3005-koncentratorn. Idag finns det inga logiska kopplingar mellan interna nätverket och 
VPN3005. Kundaccess 3 är inte implementerat än, vilket ska ske på sikt för att sammanföra 
kundkopplingarna till samma segment. NE (Nordic Edge) servrarna hanterar SMS- och Pledge-
inloggning. RSA-servern sköter tillträde via hårdvarutokens [IT manager]. 

Kund-
accessnät 3

Ej implementerat än

Internet 1 Internet 2

Juniper SA Juniper SA

RSA-server

NE NE

AD AD

Interna nätet

POC

Voyence

VPN 3005

Kopplingar till kunder

Kundaccess 1

Kundaccess 2

 

Figur 13. Design företagets nätverk, egen bearbetning. 
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7.5. Voyence 

Pledge är en Javamjukvara som kommunicerar med applikationsservern (APP). Applikationsservern styr 
vilka enheter en tekniker får tillgång till. Den servern kommunicerar i sin tur med Device-servern. Dessa 
två logiska separerade delar utformar management plattformen Voyence. Device-servern lagrar IP-
information och/eller statiska lösenord till kundernas nätverksutrustning. För annan autentisering än 
statiska lösenord används extern autentiseringsserver via en ACS-server. Anslutning till kundens 
nätverksutrustning sker därefter över Telnet/SSH [IT manager]. 

 

Figur 14. Voyence, egen bearbetning.  
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7.6. Intervjumall CIO 

Hur ska interna nätverket utvecklas i framtiden? 
Är e-leg ett alternativ i framtiden?  
Förekommer det att kunder ställer krav på säkerheten för inloggning? 
Vilken metod ska användas i framtiden på den första distansen? 
Varför finns det tre stycken kundaccess nät? 
Uppfyller mjukvarutoken samma säkerhetskrav som hårdvarutoken? 

7.7. Intervjumall Service Manager 

Vilka förbindelser använder kunder?  
Vilka krav ställer kunder på säkerheten?  
Vilka krav ställer företaget? 
Är det möjligt att logga in internt till företaget med SMS lösenord? 
Hur länge har den lösningen funnits? 
Hur ser den lösningen ut? 
Finns det också en Ciscolösning som använder hårdvarutoken? 
Hur ser den lösningen ut? 
Vad säger företagets säkerhetspolicy angående att logga in med SMS lösenord? 
Vilken lösning används idag till kundnäten? 
Vilken lösning ska används i framtiden? 
Vilka metoder är att föredra för åtkomst till företaget? 
Vilka metoder och var för är de inte tillåtna för åtkomst till företaget? 
Vad är Voyence och vilka är dess fördelar och nackdelar? 
Det verkar råda skilda meningar kring vad driftkund och avtalskund innebär, vad är skillnaden? 

7.8. Intervjumall IT manager 

Vilka förbindelser förekommer? 
Vad är Voyence uppgift? 
Hur löses IP konflikter på lan-to-lan förbindelser? 
Vilka metoder används idag? 
Vilka segment ges idag åtkomst till genom Juniperlösningen? 
Vilka modeller av hårdvarudosor används på den första distansen?  
Förekommer det att kunder får tillträde till ert interna nät? 

7.9. Intervjumall Chef security 

Vilken är din roll i företaget? 
Vad gör er avdelning? 
Vilken typ av e-leg används? Mjuka eller hårda? 
I vilket syfte används de för idag? 
Är WPKI ett alternativ? 
Är det vanligt att kunden ställer krav? 
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7.10. Diskussionsmall Security advisor 

Hur skiljer sig OTP lösningar från certifikatlösningar? 
Vad är din uppfattning kring säkerheten av OTP lösningar? 
Vad är din uppfattning kring säkerheten av certifikatlösningar? 
Är det rimligt säkerhetsmässigt att peka kundens brandvägg mot företagets? 
Hur skulle det tekniskt kunna utföras? 

7.11. Intervjumall Tekniker3linje 

Om vilka inloggningsmetoder som förekommer 
Vilka metoder använder ni? 
Vilken är det vanligaste metoden? 
Varför är den att föredra? 
Vad är nackdelarna? 
Hur mycket förekommer SMS och RSA-dosor? 
Hur ser du på att logga in med SMS på nätverksutrustning? 
Hur ser du på statiska lösenord? 
Vilka medier går kommunikationen igenom? 
Vilka protokoll används? 
Om kravbilder 
Vilka krav på lösning finns idag för åtkomst till det interna nätet? 
Förekommer individbundna konton till kund? 
Finns det en juridisk aspekt i det hela också? Att kunna bevisa vem som utfört ändringar fall det skulle bli 
en fråga om rättsfall? 
Vad innebär moderbolagets nya säkerhetskoncept?  
Hur ser du på att börja använda Juniper lösningen istället för Cisco? 
Vad är det som styrt att ni inte kan ha samma metod? 
Driftkunder borde kunna använda samma metod? 
Varför står dessa inte alltid hos er? 
Hur ser ni på reservmetod om den första metoden går ner? 
Om implementation 
Berätta om kundsegmentet 
Vi ska verifiera SSL VPN med OTP dosor, tycker du det här med ASAn är något ni är intresserade av? 
Vilken brandväggsmodell och version borde vi använda?  
Vilken version ska användas i framtiden?  
Om ni ska köra WebVPN, är det tillräckligt säkert? 
Om SSL VPN skulle använda engångslösenord, skulle det vara godkänt ur säkerhetssynpunkt? 
Om företaget 
Är utrustningen hos företag X placerad hos kund eller lokalt? 
Hur är företag X segmenterat gentemot interna nätverket samt övriga kunder? 
Hur segmenterat är kunderna från varandra, är det routing eller brandväggar?  
Vilken metod används för att logga in på företaget? 
Hur ser förbindelsen ut? 

7.12. Intervjumall Tekniker2linje 

Vilka har tillgång till kundaccess näten? 
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Vilka metoder används idag? 
Landstingen ska använda e-legitimation, hur kommer det att påverka företaget? 
Ska privata marknaden och myndigheter ha olika lösningar? 
Går det att använda samma RSA-dosa till alla kunder? 
Måste ni ha olika smarta kort för olika kunder?  
Vilka kundingångar förekommer idag? 
Vilken typ av VPN använder ni idag? 
Hur skiljer sig lösningarna svårighetsmässigt? 

7.13. Laborationer 

Implementationen utfördes i företagets laborationssal och följande hård- och mjukvara användes: För att 
separera på Authentication Agent och Authentication Manager installerades Authentication Manager på 
en virtuell server. 

 1 st Cisco router 1812 IOS version 12.4 
 1 st Cisco ASA 5520 IOS version 8.3 
 1st Cisco Catalyst 2950 IOS version 12.1 
 1 st RSA SecurID 700 
 1 st stationär dator med Windows 2003 server Enterprise SP2 
 1 st bärbar dator med Windows Vista Home Premium SP2 
 Microsoft Virtual PC 2007 6.0.156.0 med Windows 2003 server Enterprise SP2  
 Cisco ACS 4.2 för Windows 
 RSA Autentication manager version 7.1 (ACE) 
 RSA Authentication Agent version 6.1 
 Cisco AnyConnect 2.5 för Windows 

Konfiguration Cisco ASA  

hostname ciscoasa 
domain-name foretag.local 
interface GigabitEthernet0/0 
nameif outside 
security-level 0 
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0  
interface GigabitEthernet0/1 
nameif inside 
security-level 100 
ip address 172.30.6.1 255.255.255.0  
interface GigabitEthernet0/2 
nameif customer 
security-level 100 
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0  
interface Management0/0 
nameif management 
security-level 100 
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ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
management-only 
boot system disk0:/asa831-k8.bin 
ftp mode passive 
clock timezone CEST 1 
clock summer-time CEDT recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 
dns domain-lookup inside 
dns server-group DefaultDNS 
name-server 172.30.6.4 
domain-name foretag.local 
 
object network InNet  
subnet 172.30.6.0 255.255.255.0 
!-- Anger port för RADIUS-trafik 
object-group service radius_rsa udp 
description Port for RADIUS 
port-object eq 1812 
!-- Access-lista som tillåter RADIUS trafik 
access-list global_access extended permit udp 10.1.1.0 255.255.255.0 object-group radius_rsa object 
InNet  
!—VPN-pool för anslutande klienter 
ip local pool VPNPool 172.30.6.100-172.30.6.150 mask 255.255.255.0 
 
no failover 
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1 
asdm image disk0:/asdm-631.bin 
no asdm history enable 
arp timeout 14400 
access-group customer_access_in in interface customer 
access-group global_access global 
!--Statisk route till routern 
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 1 
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy 
!—Anger RADIUS-servern för vidarebefordring av engångslösenord 
aaa-server RSA-OTP protocol sdi 
aaa-server RSA-OTP (inside) host 172.30.6.4 
!—Anger TACACS-servern för inloggning med användarnamn/lösenord i Active Directory 
aaa-server ACS_SVRGRP protocol tacacs+ 
aaa-server ACS_SVRGRP (inside) host 172.30.6.4 
key ***** 
!—Anger RADIUS-servern för inloggning med användarnamn och certifikat 
aaa-server ACS_Radius protocol radius 
aaa-server ACS_Radius (inside) host 172.30.6.4 
key ***** 
radius-common-pw ***** 
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http server enable 
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management 
crypto ipsec security-association lifetime seconds 28800 
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 4608000 
crypto ca trustpoint LOCAL-CA-SERVER 
!—Sätter trustpoint och anger vilket nyckelpar som ska användas till ASAns certifikat 
 keypair LOCAL-CA-SERVER 
 crl configure 
!—Konfigurerar det certifikat som ges till användaren 
crypto ca trustpoint ASAcert 
 enrollment self 
 subject-name CN=ciscoasa 
 keypair ACkey 
 crl configure 
!—Konfigurerar ASAn att vara CA 
crypto ca server  
!—Certifikatet för ASAn 
crypto ca certificate chain LOCAL-CA-SERVER 
 certificate ca 01 
    30820219 30820182 a0030201 02020101 300d0609 2a864886 f70d0101 05050030  
    20311e30 1c060355 04031315 63697363 6f617361 2e637967 6174652e 6c6f6361  
Certifikat information är summerisk ur läsbarhetssynpunkt 
 quit 
!—Certifikatet för användaren 
crypto ca certificate chain ASAcert 
 certificate ae83e24b 
    308201e9 30820152 a0030201 020204ae 83e24b30 0d06092a 864886f7 0d010105  
    05003039 3111300f 06035504 03130863 6973636f 61736131 24302206 092a8648  
Certifikat information är summerisk ur läsbarhetssynpunkt 
  quit 
telnet timeout 5 
ssh timeout 5 
console timeout 0 
dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management 
dhcpd enable management 
threat-detection basic-threat 
threat-detection statistics access-list 
no threat-detection statistics tcp-intercept 
!— Certifikat ska utfärdas på det yttre interfacet 
ssl trust-point ASAcert outside 
!—Startar SSL VPN (WebVPN) och anger vilken klient som ska användas 
webvpn 
 enable outside 
 svc image disk0:/anyconnect-dart-win-2.5.0205-k9.pkg 1 
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 svc enable 
 tunnel-group-list enable 
group-policy DfltGrpPolicy attributes 
 dns-server value 172.30.6.4 
 vpn-tunnel-protocol IPSec l2tp-ipsec svc webvpn 
 default-domain value foretag.local 
!—VPN-klienten laddas ner automatiskt  
 webvpn 
  svc ask none default webvpn 
 
tunnel-group DefaultWEBVPNGroup general-attributes 
 address-pool VPNPool 
!—Sätter tunnelgrupp för engångslösenordprofilen och vilka attribut den ska ha 
tunnel-group RSAProfile type remote-access 
tunnel-group RSAProfile general-attributes 
 address-pool VPNPool 
 authentication-server-group ACS_Radius 
tunnel-group RSATestProfile webvpn-attributes 
 radius-reject-message 
 proxy-auth sdi 
 group-alias OTP Password enable 
!—Anger attribut för Active Directory inloggning 
tunnel-group ACS type remote-access 
tunnel-group ACS general-attributes 
 address-pool VPNPool 
 authentication-server-group ACS_SVRGRP 
tunnel-group ACS webvpn-attributes 
 proxy-auth sdi 
 group-alias ActiveDirectory enable 
!—Anger attribut för certifikatinloggning 
tunnel-group SSLCert type remote-access 
tunnel-group SSLCert general-attributes 
 address-pool VPNPool 
 authentication-server-group ACS_Radius 
tunnel-group SSLCert webvpn-attributes 
 authentication aaa certificate 
 group-alias SSLCert enable 

7.14. Loggar SSL-VPN med certifikat 

Cisco-ASA-CLI-logg: 

6|May 26 2010 12:16:57|302013: Built inbound TCP connection 3863 for outside:10.0.0.7/1220 
(10.0.0.7/1220) to identity:10.0.0.2/443 (10.0.0.2/443) 
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6|May 26 2010 12:16:57|725001: Starting SSL handshake with client outside:10.0.0.7/1220 for TLSv1 
session. 

6|May 26 2010 12:16:57|717022: Certificate was successfully validated. serial number: 07, subject 
name:  cn=philip. 

6|May 26 2010 12:16:57|725002: Device completed SSL handshake with client outside:10.0.0.7/1220 

6|May 26 2010 12:17:02|302015: Built outbound UDP connection 3864 for inside:172.30.6.4/1645 
(172.30.6.4/1645) to identity:172.30.6.1/1025 (172.30.6.1/1025) 

6|May 26 2010 12:17:02|113004: AAA user authentication Successful : server =  172.30.6.4 : user = 
Philip 

6|May 26 2010 12:17:02|113009: AAA retrieved default group policy (DfltGrpPolicy) for user = Philip 

6|May 26 2010 12:17:02|113008: AAA transaction status ACCEPT : user = Philip 

6|May 26 2010 12:17:02|734001: DAP: User Philip, Addr 10.0.0.7, Connection Clientless: The following 
DAP records were selected for this connection: DfltAccessPolicy 

6|May 26 2010 12:17:02|716001: Group <DfltGrpPolicy> User <Philip> IP <10.0.0.7> WebVPN session 
started. 

6|May 26 2010 12:17:02|716038: Group <DfltGrpPolicy> User <Philip> IP <10.0.0.7> Authentication: 
successful, Session Type: WebVPN. 

ACS-server-logg:  

Date Time Message-Type User-Name NAS-IP-Adress Access Device Caller-ID 

05/26/2010 12:16:26 Authen OK Philip 172.30.6.1 ASA_radius 10.0.0.7 

7.15. Loggar SSL-VPN med hårdvarutoken 

Cisco ASA CLI  logg: 

6|May 26 2010 11:32:03|113004: AAA user authentication Successful : server =  172.30.6.4 : user = 
Philip 

6|May 26 2010 11:32:03|113009: AAA retrieved default group policy (DfltGrpPolicy) for user = Philip 

6|May 26 2010 11:32:03|113008: AAA transaction status ACCEPT : user = Philip 

6|May 26 2010 11:32:03|734001: DAP: User Philip, Addr 10.0.0.7, Connection Clientless: The following 
DAP records were selected for this connection: DfltAccessPolicy 
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6|May 26 2010 11:32:03|716001: Group <DfltGrpPolicy> User <Philip> IP <10.0.0.7> WebVPN session 
started. 

6|May 26 2010 11:32:03|716038: Group <DfltGrpPolicy> User <Philip> IP <10.0.0.7> Authentication: 
successful, Session Type: WebVPN. 

6|May 26 2010 11:32:04|302013: Built inbound TCP connection 3596 for outside:10.0.0.7/1086 
(10.0.0.7/1086) to identity:10.0.0.2/443 (10.0.0.2/443) 

6|May 26 2010 11:32:04|725001: Starting SSL handshake with client outside:10.0.0.7/1086 for TLSv1 
session. 

6|May 26 2010 11:32:04|725002: Device completed SSL handshake with client outside:10.0.0.7/1086 

5|May 26 2010 11:32:12|737003: IPAA: DHCP configured, no viable servers found for tunnel-group 
‘RSAProfile’ 

6|May 26 2010 11:32:12|737026: IPAA: Client assigned 172.30.6.101 from local pool 

6|May 26 2010 11:32:12|737006: IPAA: Local pool request succeeded for tunnel-group ‘RSAProfile’ 

5|May 26 2010 11:32:12|722033: Group <DfltGrpPolicy> User <Philip> IP <10.0.0.7> First TCP SVC 
connection established for SVC session. 

6|May 26 2010 11:32:12|722022: Group <DfltGrpPolicy> User <Philip> IP <10.0.0.7> TCP SVC 
connection established without compression 

4|May 26 2010 11:32:12|722051: Group <DfltGrpPolicy> User <Philip> IP <10.0.0.7> Address 
<172.30.6.101> assigned to session 

6|May 26 2010 11:32:12|734001: DAP: User Philip, Addr 10.0.0.7, Connection AnyConnect: The 
following DAP records were selected for this connection: DfltAccessPolicy 

5|May 26 2010 11:32:17|722033: Group <DfltGrpPolicy> User <Philip> IP <10.0.0.7> First UDP SVC 
connection established for SVC session. 

6|May 26 2010 11:32:17|722022: Group <DfltGrpPolicy> User <Philip> IP <10.0.0.7> UDP SVC 
connection established without compression 

5|May 26 2010 11:32:17|722033: Group <DfltGrpPolicy> User <Philip> IP <10.0.0.7> First UDP SVC 
connection established for SVC session. 

6|May 26 2010 11:32:17|722022: Group <DfltGrpPolicy> User <Philip> IP <10.0.0.7> UDP SVC 
connection established without compression 

RSA Authentication Manager-printscreen-logg: 
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Förstoring av ovanstående: 

 

Cisco Switch 2950-logg 

00:55:49: AAA: parse name=tty1 idb type=-1 tty=-1 

00:55:49: AAA: name=tty1 flags=0x11 type=5 shelf=0 slot=0 adapter=0 port=1 channel=0 

00:55:49: AAA/MEMORY: create_user (0x80DFB71C) user=” ruser=” port=’tty1’ 
rem_addr=’172.30.6.101’ authen_type=ASCII service=LOGIN priv=1 

00:55:49: AAA/AUTHEN/START (408423080): port=’tty1’ list=” action=LOGIN service=LOGIN 

00:55:49: AAA/AUTHEN/START (408423080): using “default” list 

00:55:49: AAA/AUTHEN/START (408423080): Method=radius (radius) 

00:55:49: AAA/AUTHEN (408423080): status = GETPASS 

00:55:49: AAA/AUTHEN/CONT (408423080): continue_login (user=’Philip’) 

00:55:49: AAA/AUTHEN (408423080): status = GETPASS 

00:55:49: AAA/AUTHEN (408423080): Method=radius (radius) 

00:55:51: AAA/AUTHEN (408423080): status = PASS 

ACS-logg för Cisco switch 2950 
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Date Time Message-Type User-Name NAS-IP-Adress Access Device Caller-ID 

05/26/2010 15:58:26 Authen OK Philip 172.30.6.1 ASA_radius 10.0.0.7 

05/26/2010 15:59:47 Authen OK Philip 172.30.6.10 Switch 172.30.6.101 

7.16. Terminologi 
Tabell 4. Terminologi, egen bearbetning. 

Term Begreppsförklaring 

Authentication, Authorization, Accounting (AAA) Ramverk för hantering av användare i ett 
datornätverk, som går ut på att identifiera användare, 
tillåta användaren access till resurser och spåra vad 
användaren gör på nätverket.  

Authority Information Access (AIA) En publik plats i Active Directory där CAs certifikat 
finns. 

Access Control Server (ACS) Programvara från Cisco som centraliserar AAA-
tjänster. 

Active Directory (AD) En katalogtjänst från Microsoft som innehåller 
information om användare och resurser i ett nätverk. 

Asymmetrisk kryptering Krypteringsmetod som använder två nycklar, en 
publik nyckel för kryptering och en privatnyckel för 
dekryptering. 

Autentisering Ett sätt att säkerställa identiteten hos en person som 
vill ha tillgång till nätverksresurser. 

Challenge-response En autentiseringsmetod där autentiseringsservern ger 
en fråga (challenge) som användaren måste svara på 
för att bli autentiserad. 

Certifikat Ett digitalt dokument innehållande information om en 
användare och den publika nyckeln. 

Certifikatsutfärdare Från engelskans Certificate Authority (CA), en enhet 
som utfärdar och hanterar certifikat. 

Certificate Policy (CP) Policy med regler om vad ett certifikat ska innehålla. 

Certification Practise Statement( CPS) Policy med regler hur en certifikatutfärdare ska 
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hantera certifikat. 

Certificate Revocation List (CRL) En lista med ogiltiga certifikat som inte får användas. 

Ciscolösning En nätverkslösning med produkter från Cisco 

Cryptograpic Service Provider (CSP) Ett mjukvarubibliotek med standarder och algoritmer 
för kryptering. Används till exempel i program för 
smarta kort som utför kryptering. 

Data Recovery Agent En klient i domänen, oftast administratören, som har 
tillåtelse att återställa och dekryptera alla filer som 
används. 

Direct Access En VPN lösning från Microsoft, som använder 
certifikat för autentisering av klienter. 

Distansuppkoppling En uppkoppling som sker med VPN. 

Domain Name System (DNS) Ett namngivningssystem som förenklar adressering 
av nätverksresurser. Det översätter mellan IP-
adresser och domänadresser/domännamn. 

DNS poisoning En attack där angriparen ändrar en domänadress att 
peka till sin server istället för den riktiga och kan på 
så sätt ta del av viktig information. 

DNS-record En lista på vilka IP-adresser som tillhör vilka 
domänadresser. 

Domain Name System Security Extensions 
(DNSSEC) 

Teknologier för att säkra information från DNS, 
genom autentisering och integritet av DNS-data. 

Domänkontrollant Från engelskans domain controller. En server i ett 
Windows-nätverk som ansvarar för autentisering och 
tillhandahåller tjänster som DNS och AD.  

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Nätverksprotokoll som tilldelar IP-adresser till 
datorer. 

Dynamiska lösenord Se Engångslösenord. 

Elektronisk signatur Signatur som sker med en användares privata nyckel 
och har samma rättsliga status som en handskriven 
signatur. 

Engångslösenord Ett lösenord som endast kan användas en gång. 
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Fully Qualified Domain Name (FQDN) FQDN är fullständiga namnet (domänadressen) till en 
dator på Internet. Till exempel mindator.exempel.se, 
är mindator är det interna namnet och exempel.se är 
det externa domännamnet. 

Hashning En teknik för att bibehålla informations integritet. 

Hashvärde Ett matematisk värde som används vid kontroll av 
integritet. 

Hårda certifikat Certifikat som lagras på smarta kort. 

Internet Engineering Task Force (IETF) Organisation som utvecklar och ansvarar för Internet 
standarder. 

Internet Protocol Security (IPSec) Protokoll för säkra VPN-uppkopplingar. 

Juniperlösning En nätverksimplementation med produkter från 
Juniper. 

Kryptering Teknik för att göra information oläsbar för obehöriga. 

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Ett kommunikationsprotokoll för att kommunicera 
med en katalogserver, som Active Directory. 

Man-in-the-middle (MITM) En typ av attack där attackeraren får tillgång till 
användarens autentiseringsinformation när det 
skickas till autentiseringsservern.  

Message-digest Algorithm 5 (MD5) En algoritm för beräkning av hashvärden, beskriver i 
RFC1321. 

Mjuktcertifikat Certifikat som sparas som filer på en dator. 

Nycklar En sträng av information som används för att skapa 
unika elektroniska signaturer och vid kryptering. 

NTAuth En service i Active Directory som publicerar CAns 
certifikat, för åtkomst från en extern domän med 
smarta kort. 

One-Time Password (OTP) Det engelska namnet för engångslösenord. 

Personal Identification Number (PIN) Ett numeriskt lösenord unikt för varje användare. 

Privatnyckel Den nyckel som ska hållas hemlig. Används för 
signering och dekryptering. 
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Proxyserver En server som sätts upp som en mellanhand mellan 
till exempel en klient och autentiseringsserver.  

Public Key Infrastructure (PKI) Ett ramverk med olika tekniker och regelverk för att 
sända information på ett säkert sätt över ett publikt 
nätverk, som Internet. 

Publik nyckel Den nyckel som andra användare har tillgång till i ett 
nätverk. Används för verifiering av signatur och 
kryptering. 

Request for Comments (RFC) Dokument innehållande Internet-standarder 
publicerade av IETF. 

Remote authentication Dial In User Service 
(RADIUS) 

Ett öppet nätverksprotokoll för överföring av AAA-
tjänster. 

Revokering Ett sätt att återkalla certifikat. 

Rivest, Shamir, Adelman (RSA) 1. Ett företag inom datasäkerhet. 

2. En krypteringsalgoritm 

RSA Authentication Manager Programvara för hantering av hårdvarutokens från 
företaget RSA. 

Secure Hash Algoritm En algoritm för beräkning av hashvärden, beskriven i 
RFC3174. 

Secure Sockets Layer Protokoll för säker informationsöverföring genom till 
exempel VPN. 

Secure Sockets Layer handskakning En teknik för autentisering mellan server och klient 
innan en SSL-session sätts upp. 

Självsignerat certifikat Ett certifikat som certifikatutfärdaren använder och 
har signerat själv med sin privata nyckel. 

Smarta kort Ett plastkort med ett microchip som kan lagra 
certifikat och den privata nyckeln. 

Statiska lösenord Lösenord som kan användas flera gånger. 

Symmetrisk kryptering Kryptering där endast en nyckel används för 
kryptering och dekryptering. 

Terminal Access Controller Access-Control System Ett nätverksprotokoll utvecklat av Cisco för 
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Plus (TACACS+) överföring av AAA-tjänster. 

Token En enhet som kan generera engångslösenord.  

Trojan Ett program som programmerat att orsaka skada när 
det installeras på en dator.  

Trust relationship En relation där två domäner litar på varandra. 

VeriSign Ett företag som tillhandahåller äkta certifikat. 

Virutal Private Network (VPN) En virtuell privat datorlänk mellan två enheter i ett 
öppet nätverk, som Internet. 

Windows Server Update Services (WSUS) En tjänst i Windows Server där administratören kan 
välja vilka uppdateringar som ska installeras på 
Windowsdatorer. 

Wireless Public Key Infrastructure (WPKI) En PKI-lösning där certifikatet sparas på en 
mobiltelefons SIM-kort. 

Äkta cetifikat Ett certifikat från en betrodd myndighet eller 
organisation. 
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