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Abstract 

Webbattacker är i dagens läge ett välkänt problem. Syftet med en attack kan 

vara allt från att enbart förstöra, till att komma åt sekretessklassad 

information eller drivas av organiserad brottslighet för ekonomisk vinning. Ett 

stort behov hos många företag är därför att skydda sig mot attacker. 

 

Ett system måste garantera att information som finns i systemet enbart kan 

kommas åt av autentiserade användare. Information som skickas och lagras i 

systemet får inte avlyssnas eller gå att förändra. Denna rapport redogör för ett 

projekt där ett webbaserat system, som ett företag ska utveckla, undersöks. 

För att detta system ska bli säkert mot attacker görs en bedömning av vilken 

nivå av säkerhet som krävs, samt en riskanalys av systemet och en analys av 

säkerhetslösningar som täcker dessa risker. 

 

Projektet resulterade i en beskrivning av de säkerhetslösningar som skyddar 

mot systemets risker och som täcker företagets krav på säkerhetsnivå. 

Resultatet är informativt och ska kunna användas som grund vid utveckling av 

säkerheten i webbaserade system. 

 

Nyckelord: datasäkerhet, webbsäkerhet, webbattacker  
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Abstract 

Web attacks are today a well-known problem. The purpose of an attack can 

vary from only destroying, to access confidential information or be operated 

by criminal activities for financial gain. Many businesses therefore have a 

great need to protect themselves against attacks. 

 

A system must ensure that only authenticated users can access the 

information contained in the system. I should not be possible to intercept or 

change the information that is sent and stored in the system. This report 

describes a project where a web-based system, that a company is going to 

develop, will be analyzed. An assessment of the level of security that the 

system require, a risk analysis of the system and an analysis of security 

solutions that cover these risks, are made to make the system secure against 

attacks. 

 

The project resulted in a description of the security solutions that protects 

against the systems risks, and that covers the company's requirements of 

security. The result is informative and can be used as a basis for the 

development of the security in web-based systems. 

 

Keywords: Computer security, web security, web attacks 
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1 Introduktion 

Det har skett en drastisk ökning av internetanvändare de senaste åren 

(International Telecommunication Union, 2014), däribland även företag. Företag 

använder idag webbapplikationer och webbtjänster för att effektivisera 

verksamheten och sälja tjänster eller produkter. Detta gör att företagen blir 

mottagliga för attacker som de tidigare inte kunde bli utsatta för. Kraven på 

hur säker ett företags webbapplikation eller webbtjänst ska vara beror på 

risken för en webbattack och hur stora konsekvenserna blir om webbattacken 

lyckas. 

1.1 Bakgrund 

En webbapplikation är en mjukvara som ligger tillgänglig på en webbserver. 

För att kunna få åtkomst till en webapplikation måste användaren använda sig 

av en komponent som sköter interaktionen med webbservern och hanterar 

informationen som tas emot. Det vanligaste programmet för detta är en 

webbläsare som använder sig av HTTP-protokollet (W3C, 2014) för att skicka 

och ta emot information. 

 

På grund av webbapplikationers lättåtkomlighet på internet är de ofta utsatta 

för attacker (Gollman, 2011). Idag är det inte bara unga hackers som utför 

datorattacker utan det förekommer i alla åldrar och även som organiserad 

brottslighet (Gollman, 2011). Syftet med attacker är allt ifrån nyfikenhet till 

egen ekonomisk vinning, till att enbart förstöra. Flera stora attacker har gjorts 

i Sverige (SvD Näringsliv, 2015) (Mannheimer, 2012) och om hemlig information 

kommer ut till fel människor kan resultatet vara förödande. 

 

En ägare till ett nystartat företag ska utveckla ett webbaserat system. 

Företaget kommer att rikta sig mot kunder inom ett visst professionellt 

segment och erbjuda en tjänst där användarna av systemet ska kunna utföra 

transaktioner mellan varandra. Informationen som skickas i detta system är 

sekretessklassad och det skulle ha förödande effekter om den kom ut till fel 

människor. Säkerheten för det här webbaserade systemet är därför väldigt 

viktig. 
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1.2 Problem 

Webbaserade system lagrar, transporterar och presenterar ofta både privat 

och sekretessklassad information, till exempel lösenord och information om 

deras användare (Gollman, 2011). Webbaserade system måste därför vara 

motståndskraftig mot attacker och ingen, varken utomstående eller 

autentiserade användare, ska kunna missbruka det. 

 

Privat eller sekretessklassad information som skickas eller lagras i systemet 

ska inte gå att avlyssna eller förändra av obehöriga personer. Information som 

lagras och presenteras måste vara åtkomstkontrollerad för att garantera att 

användarna enbart kommer åt den information de har rättigheter till. För att 

göra ett system säkert krävs både kunskap om vilka risker systemet kan 

utsättas för, och vilka säkerhetslösningar som motverkar dessa risker. Dessa 

aspekter måste sedan tas hänsyn till vid design och utveckling av systemet. 

 

För att hitta en lösning till problemen studeras följande fråga: 

 Vilka säkerhetslösningar kan användas för att motverka de risker som 

ett webbaserat system kan utsättas för? 

1.3  Syfte 

Rapporten beskriver säkerhetslösningar som ett webbaserat system kan 

använda sig av för att skydda sig mot de risker som systemet är utsatt för. En 

redogörelse av tänkbara risker kommer att presenteras tillsammans med en 

beskrivning av olika säkerhetslösningar och en förklaring av hur dessa 

lösningar skyddar mot riskerna. 

 

Rapporten redogör för ett projekt som tittar på det nystartade företaget som 

ska utveckla ett webbaserat system. Systemet ska hantera, skicka och ta emot 

information mellan olika aktörer. Aktörerna består av stora distributörer, små 

distributörer, stora produktägare och små produktägare som alla kommer att 

behandla sekretessklassad information. Detta medför att den viktigaste 

aspekten vid utvecklingen av det webbaserade systemet kommer att vara 

säkerheten. 
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Syftet med projektet är att ge företaget en bild av vilka risker systemet kan 

tänkas utsättas för, utifrån företagets krav. Det ska vara klart vilka 

säkerhetsåtgärder som finns och vilka av dem som kan vara lämpliga att 

implementera i deras system för att ge skydd mot dessa risker. 

1.4 Mål 

Rapporten är informativ och kommer att ge ett förslag på säkerhetslösningar 

för ett webbaserat system. Denna rapport ska kunna användas som grund vid 

utveckling av liknande webbaserade system där vikten ligger i att systemet blir 

skyddat mot attacker. Vanliga risker som webbaserade system kan utsättas för 

kommer att presenteras för att informera om vilka aspekter som kan behövas 

ta hänsyn till. Olika säkerhetslösningar, inom hårdvara och mjukvara, mot de 

dessa risker kommer att beskrivas och jämföras, för att ge en bild om vad som 

krävs för att uppnå en viss nivå av säkerhet. 

1.4.1 Etik 

Denna rapport beskriver hur ett webbaserat system kan göras säkert mot 

attacker, exempelvis avlyssning, vilket bidrar till att bibehålla personers 

privata och mänskliga rättigheter. Konsekvenser kan dock fås om 

systemutvecklare bestämmer sig för att använda denna rapport till att 

utveckla ett webbaserat system för kriminell verksamhet, då information som 

finns inom systemet inte kommer att vara synlig för andra parter, exempelvis 

underrättelsetjänst. 

1.4.2 Hållbar utveckling 

Idag förväntas många företag erbjuda webbtjänster för att hänga med i den 

tekniska utvecklingen. Vid ökad användning av webbaserade system minskar 

transporter och pappersproduktion, samtidigt som kundernas krav på 

lättillgänglighet uppfylls. Ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv gör 

webbaserade system det enklare att sprida information som gör det möjligt för 

mindre företag och personer att sälja sina tjänster. 
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1.5 Metoder 

Ett projekt kan vara kvantitativt (Håkansson, 2013) eller kvalitativt (ibid.). Ett 

kvantitativt projekt inriktar sig mot ett experimentellt utförande med stora 

datamängder och försök som görs för att påvisa en hypotes (ibid.). I denna 

metod dras slutsatser från mönster som hittas i den stora mängd data som 

insamlats och därefter falsifieras eller verifieras hypotesen. 

 

I ett kvalitativt projekt riktas fokus på mindre datamängder där vikten ligger i 

att på ett förklarande sätt undersöka eller utveckla en teori eller en produkt 

(Håkansson, 2013). Utvärderingen i detta projekt kommer att vara i form av 

krav, risker och befintliga lösningar som samlas in för att sedan jämföras och 

utvärderas mot varandra på ett förklarande sätt. I detta projekt används 

slutsatser och resultat från tidigare arbeten som visat sig vara effektiva för att 

svara på de säkerhetskrav som ställs på systemet. En kvalitativ undersökning 

kommer därför att tillämpas. De vetenskapliga metoderna för projektet är 

därför icke experimentellt och analytisk i genomförandet. 

 

De vanligaste tillvägagångssätten för projekt är deduktiv (Trochim, 2006) och 

induktiv (ibid.). Figur 1.1 illustrerar de karaktäristiska skillnaderna mellan de 

olika tillvägagångssätten.  

 

Figur 1.1. Induktiv och deduktiv forskningsmetod (Moradian, 2012). 
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Till vänster i figuren visas det induktiva tillvägagångsättet. I ett induktivt 

tillvägagångssätt börjar arbetet i observationer för att hitta mönster och sedan 

utveckla en hypotes, för att avsluta i en allmän teori (Moradian, 2012). Det 

deduktiva tillvägagångssättet går från andra hållet och presenteras till höger i 

bilden. Ett deduktivt tillvägagångssätt utgår från generella teorier för att 

komma fram till en hypotes (Moradian, 2012). Därefter testas hypotesen genom 

observationer för att kunna dra en slutsats (ibid.). Eftersom detta projekt 

utgår från tidigare arbeten för att utveckla ett säkert webbaserat system, och 

att resultatet kommer bli en generell lösning för utveckling av liknande 

webbaserade system, används det induktiva tillvägagångssättet. 

 

Litteraturstudier handlar om att granska information, existerande arbeten, 

resultat, och tolkningar gjorda av andra. Det kommer att vara en relevant 

insamlingsmetod för bakgrund om hur de vanligaste klient-server-

webbsystemen är uppbyggda och även om webbsäkerhet. Litteratur som 

kommer att granskas är rapporter, böcker och dokument. 

1.6 Avgränsningar 

Projektet utgår ifrån ett webbaserat system med specifika krav (se kapitel 4.1 

Kravspecifikation) då risker och lösningar tas fram. System med andra krav 

eller användningsområden kommer inte att undersökas eller beskrivas i 

denna rapport. 

 

Syftet är att hitta säkerhetslösningar för ett system där en del antaganden om 

systemets funktioner och komponenter kommer att behöva göras, eftersom 

systemet inte är utvecklat än. Resultatet kommer att bero på några av dessa 

antaganden och kan behöva justeras om det visar sig att antagandena inte 

stämmer överens med hur systemet senare ska byggas upp. 

 

Systemet ska bestå av tre användargränssnitt mot aktörerna: ett grafiskt för de 

aktörer som använder sig av en webbläsare, ett gränssnitt för webbtjänster 

och ett för SWIFTNet (SWIFT, u.d.) (se kapitel 2.2.2 SWIFTNet) för de aktörer 

som vill integrera tjänsten i sina befintliga system. SWIFT är en organisation 

som tillhandhåller ett säkert nätverk för kommunikation mellan företag inom 



 

11 

den finansiella sektorn. I detta projekt kommer säkerheten för SWIFTNet-

gränssnittet inte att diskuteras eftersom SWIFTNet garanterar full säkerhet 

genom att tillhandahålla säkerhetslösningar för den tjänsten. Företaget 

kommer installera en SWIFTNet Link-mjukvara (SWIFT u.d.) på webbservern 

som hanterar kommunikationen med aktörer som har SWIFTNet-konton. 

Fokus i detta projekt kommer därför att ligga på säkerheten hos 

webbapplikationen och webbtjänsterna. 

 

Under detta projekt används amerikanska guider och modeller för 

säkerhetslösningar. Kontroller för om dessa rekommendationer stämmer för 

den svenska marknaden kommer inte att göras. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 beskriver de olika begrepp och tekniker som ligger till grund för 

projektet. I kapitel 3 presenteras de datainsamlingsmetoder och 

systemutvecklingsmetoder som används under projektet och utvärderingen. 

Kapitel 4 redogör kraven för systemet. En modell över systemet sätts upp och 

systemets säkerhetsnivå värderas. Utifrån metoden och kraven beskriver 

sedan kapitel 5 de risker som identifieras mot systemet. Kapitel 6 tar upp de 

säkerhetslösningar och skydd som hittats mot dem identifierade riskerna i 

föregående kapitel. Resultatet av projektet presenteras i kapitel 7 som en 

tabell med lösningar mot riskerna för systemet, samt ett förslag på en 

arkitektur innehållande utvalda säkerhetslösningar. I kapitel 8 diskuteras 

sedan resultatet och framtida arbete utifrån utsatt syfte och mål. Kapitel 9 

innehåller en kort sammanfattning av rapporten.  
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2 Teoretisk bakgrund 

Ett webbaserat system kan byggas upp på olika sätt, men grundprinciperna är 

desamma. De är webbapplikation som ligger på en webbserver, information 

som lagras i en databas och kommunikation som sker enligt klient-server-

modellen (Sun Microsystems, Inc., 2003). Det som skiljer webbsystem åt, 

förutom det specifika användningsområdet, är sättet de hanterar information, 

hot och sårbarheter. 

 

Skrivna rapporter och guider inom området riktar sig mot specifika delar av 

ett webbaserat system, exempelvis: 

 Possible Attacks on XML Web Services av Esmiralda Moradian 

och Anne Håkansson (Moradian & Håkansson, 2006), som presenterar 

attacker mot webbtjänster. 

 Guidelines on Securing Public Web Servers av Miles Tracy med 

flera (Tracy, Jansen, Scarfone, & Winograd, 2007), som presenterar 

risker och lösningar för webbservrar. 

 Electronic Authentication Guidelines av William E. Burr med 

flera (Burr, o.a., 2013), som presenterar hur autentisering ska tillämpas 

på ett system. 

Dessa är några av de arbeten som kommer att undersökas i detta projekt, för 

att skapa en rapport som bidrar till kopplingen mellan risker och 

datasäkerhetslösningar, som saknas i relaterade arbeten. 

2.1 Datasäkerhet 

Datasäkerhet handlar om att skydda ett systems tillgångar. Ett datorsystems 

tillgångar kan till exempel bestå av hårdvara, mjukvara, data och information. 

Datasäkerhetens allmänna grundprinciper handlar om att säkerhetsställa 

tillgångarnas sekretess, integritet och tillgänglighet (eng. availability). 

 Sekretess (ISO/IEC 27000:2014, 2014): Tillgångarna ska enbart 

kommas åt av autentiserade användare. Data och information ska inte 

kunna läsas eller avlyssnas av utomstående parter. 
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 Integritet (ibid.): Ändringar av tillgångarna ska enbart kunna utföras 

av autentiserade användare. Information och data som lagras och 

skickas inom systemet ska inte kunna ändras av utomstående parter. 

 Tillgänglighet (ibid.): Tillgångarna ska vara tillgängliga för de som är 

autentiserade. Utomstående parter ska inte kunna undanhålla 

information eller tjänster från autentiserade användare. 

Utöver dessa grundprinciper, som behandlar olika aspekter för 

åtkomstkontroll, kan ytterligare principer läggas till. De är ansvarstagande 

(eng. accountability) och icke förnekande (eng. non-repudiation). 

 Ansvarstagande (Gollman, 2011): Handlingar utförda i ett system 

måste sparas så att de av säkerhetsskäl kan spåras till den som utfört 

handlingen. 

 Icke förnekande (ibid.): Oförstörbara bevis måste skapas som visar 

på att en händelse har inträffat. 

2.1.1 Riskhantering 

För att undersöka och säkerhetsställa datasäkerheten i ett system används 

risk hantering (ISO/Guide 73:2009, 2009). Riskhantering går ut på att 

identifiera och värdera risker ett system kan utsättas för, samt ta fram och 

hantera säkerhetslösningar mot dessa risker. En risk är kombinationen av 

konsekvenserna av en händelse och sannolikheten att händelsen ska ske 

(ibid.).   

 

hot + sårbarhet = risk 

 

Risker identifieras genom att undersöka vilka hot som finns mot tillgångarna 

och vilka sårbarheter systemet har. De bakomliggande hoten mot ett system är 

oftast en människa, medan sårbarheter ligger i systemets funktionalitet. 

 hot (ISO/IEC 27005:2011, 2011): en händelse som skulle kunna påverka 

en tillgång negativt. 

 sårbarhet (ibid.): en svaghet i en tillgång som skulle kunna utnyttjas 

av ett hot. 
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För att motverka risker i ett system används i huvudsak tre 

säkerhetslösningar: 

 förebyggande handlingar (Gollman, 2011): Ta hänsyn till risker vid 

utveckling av systemet för att förebygga förstörelse av tillgångar. Här 

tillämpas främst åtkomstkontroller med tanke på grundprinciperna 

sekretess, integritet och tillgänglighet. 

 Detektion (ibid.): Implementera övervakning av systemet vilket 

tillåter detektion av förstörd tillgång, hur den har förstörts och av vem 

den har förstörts. Detta täcks av principerna för ansvarstagande och 

icke förnekande. 

 Reaktion (ibid.): Ha en plan för hur systemet och dess tillgångar ska 

kunna återhämtas efter en attack, eller hantera förluster. 

2.1.2 NIST 

National Institute of Standards and Technology (NIST) (NIST, 2015) är en 

statlig myndighet som drivs av USAs handelsdepartement (ibid.). NISTs 

uppdrag är att utveckla och tillämpa teknik, mätningar och standarder, för att 

främja USAs innovation och konkurrenskraftighet. 

2.1.3 FIPS 

Federal Information Processing Standards (FIPS) (NIST, 2013) är standarder 

som har tagits fram av NIST för att användas av regeringen i statliga 

datorsystem (ibid.). NIST utvecklar FIPS för att uppnå de statliga 

myndighetskrav på säkerhet och kompabilitet, som övriga branschstandarder 

inte når. 

2.1.4 Säkerhetsnivåer 

NIST (NIST, 2015) har gjort en guide för hur elektronisk autentisering ska ske 

(Burr, o.a., 2013). Guiden använder sig av fyra olika säkerhetsnivåer, där 1 är 

lägsta nivå och kräver minst säkerhet, och 4 är högsta nivån som kräver högst 

säkerhet (Bolten, 2003). För att bestämma vilken säkerhetsnivå som behövs 

värderas sex kategorier enligt låg, medel och hög risk (NIST, 2004). Dessa 

rapporter är riktade till hur elektronisk autentisering måste implementeras för 

statliga myndigheter i USA, men kan användas som mall för andra system 
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vilket till exempel gjorts av University of Wisconsin-Madison (The University of 

Wisconsin System, u.d.). 

 

Tabell 2.1 används för att visa hur stor inverkan en misslyckad autentisering 

har på ett system. Följderna rankas efter låg, medel och hög påverkan (The 

University of Wisconsin System, u.d.): 

 Låg (ibid.): attacker som berör sekretess, integritet, och tillgänglighet 

har en låg negativ effekt på systemets funktion, användare och 

tillgångar. 

 Medel (ibid.): attacker som berör sekretess, integritet, och 

tillgänglighet har en allvarlig negativ effekt på systemets funktion, 

användare och tillgångar. 

 Hög (ibid.): attacker som berör sekretess, integritet, och tillgänglighet 

har svåra eller katastrofala negativa effekter på systemets funktion, 

användare och tillgångar. 

 

 Säkerhetsnivåer och dess påverkan 

Följder då autentisering 
misslyckas 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Försämrat rykte Låg Medel Medel Hög 

Ekonomisk förlust Låg Medel Medel Hög 

Skada av systemet Ingen 
påverkan 

Låg Medel Hög 

Läckage av hemlig 
information 

Ingen 
påverkan 

Låg Medel Hög 

Personlig säkerhet Ingen 
påverkan 

Inte 
relevant 

Låg Medel/ 
Hög 

Civil- eller straffrättsliga 
överträdelser 

Ingen 
påverkan 

Låg Medel Hög 

 

Tabell 2.1. Beräkning av följder vid misslyckad autentisering (Bolten, 2003). 
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Här tas ställning till de sex händelserna i den vänstra kolumnen som är, 

försämrat rykte, ekonomisk förlust, skada av systemet, läckage av hemlig 

information, personlig säkerhet, civil och straffrättsliga överträdelser. 

Värdering av säkerhetsnivå på systemet utgår från dessa sex händelser genom 

att undersöka hur hög påverkan på systemet en misslyckad autentisering av 

användare skulle kunna ha. 

 Nivå 1 beskriver en låg eller ingen påverkan om misslyckad 

autentisering skulle ske, exempelvis internetforum där användaren 

utför självregistrering utan verifiering. 

 Nivå 2 beskriver låg/medel påverkan av systemet, exempelvis system 

med personlig inloggning som enbart lagrar publik information. 

 Nivå 3 beskriver medel påverkan av systemet, exempelvis system som 

hanterar personlig men inte känslig information. 

 Nivå 4 beskriver hög påverkan av systemet, exempelvis 

internetbanker. 

Den högsta säkerhetsnivån som väljs på en av de sex händelserna är nivån 

som styr den totala säkerheten som krävs av systemet (Bolten, 2003). Det 

betyder att om fem händelser har säkerhetsnivå ett, och en händelse har 

säkerhetsnivå fyra, så är kravet på systemets totala säkerhetsnivå fyra. Detta 

görs eftersom säkerheten i ett system, liksom en kedja, inte är starkare än sin 

svagaste länk. 

2.2 Webbapplikationer 

En webbapplikation är ett webbaserat program som kan nås över internet på 

två olika sätt, via en webbsida med människa-dator-interaktion eller via 

webbtjänster (se kapitel 2.2.1 Webbtjänster) där kommunikationen sker 

system-till-system. Webbapplikationer använder sig av klient-server 

modellen, där klienten begär åtkomst till applikationen genom anrop till 

webbservern. 

 

En applikation har i huvudsak tre olika delar, en grafisk presentation av 

programmet, programlogik och lagring av programrelaterad data (Marston, 

2012). I webbapplikationer delas dessa delar oftast upp fysiskt i webbläsare 
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(för grafisk presentation), webbserver (för programlogik) och databas (för 

lagring). Eftersom delarna är fysiskt separerade från varandra är det ett 

distribuerat system och kommunikationen mellan delarna sker över internet 

och systemets interna nätverk.  

2.2.1 Webbtjänster 

En webbtjänst är en komponent i en webbapplikation som fungerar som ett 

gränssnitt för att utbyta tjänster och information över internet (W3Schools, 

u.d.). Interaktionen i en webbtjänst sker system-till-system via 

funktionsanrop. Webtjänster använder vanligtvis HTTP-protokollet för att 

skicka och ta emot data, och XML-protokollet för att beskriva data som 

skickas. 

2.2.2 SWIFTNet 

SWIFTNet (SWIFT, u.d.) är en tjänst som tillhandahålls av organisationen 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 

(SWIFT, u.d.) för företag inom den finansiella sektorn. Vid installation av 

tjänsten får användaren tillgång till SWIFT-nätverket som består av alla 

SWIFTNet-användare. SWIFTNet-användare kan bland annat kommunicera 

med varandra och utföra transaktioner med full garanti för allt som gäller 

datasäkerhet, spårning av meddelanden och återskapande av händelser 

(SWIFT, u.d.).  

2.2.3 Databaser 

En databas är en organiserad samling data (Curtis, u.d.). Datan är organiserad 

så att den ska vara lätt att söka i och hämta specifik information ur. Den 

logiska strukturen av data bestäms av vilken databasmodell som används. 

Databaser består av två olika delar, den fysiska lagringen, till exempel i form 

av en hårddisk, och en databashanterare, som är den programvara som 

hanterar lagring, sökning och uppdatering av posterna i databasen. 

2.2.4 Autentisering 

Autentisering mot webbapplikationer kan göras på olika sätt. De nio generella 

typerna av autentisering enligt NIST, med lägst säkerhet först, är (Burr, o.a., 

2013):  
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 Memorerat hemligt värdebevis (eng. token) (ibid.): ofta ett 

lösenord eller en PIN-kod, känt enbart av användaren och systemet. 

 Förregistrerat kunskapsvärdebevis (ibid.): där användaren ska 

svara på en serie förregistrerade frågor eller uppmaningar, som har 

fastställts under registreringsprocessen. 

 Hemligt uppslagsvärdebevis (ibid.): ett fysiskt eller elektroniskt 

värdebevis som lagrar ett antal hemligheter, som delas mellan 

användaren och systemet. Vid autentisering använder användaren sig 

av värdebeviset för att leta upp rätt svar på en fråga från systemet.  

 Separat värdebevis (ibid.): ett hårdvaruvärdebevis som är unikt för 

användaren och kan ta emot engångshemligheter från systemet, till 

exempel lösenord som skickas till användarens mobiltelefon. 

 Enkelfaktors engångslösenordsenhet (ibid.): en hårdvaruenhet 

som genererar engångslösenord. Enheten innehåller ett inbyggt 

hemligt värde som används för att generera unika engångslösenord för 

autentisering. 

 Enkelfaktors krypteringsenhet (ibid.): en hårdvaruenhet som 

använder sig av en inbyggd symmetrisk eller asymmetrisk 

krypteringsnyckel för autentisering och kryptering av data. 

 Multifaktor mjukvarukrypteringsvärdebevis (ibid.): vilket 

innebär att användaren använder sig av en lagrad krypteringsnyckel, 

som aktiveras genom autentisering med en andra faktor, till exempel 

ett lösenord eller ett fingeravtryck, för att identifiera sig. 

 Multifaktor engångslösenordsenhet (ibid.): som bygger på att 

användare innehar en hårdvaruenhet som genererar engångslösenord 

som aktiveras genom en andra faktor, för användning vid 

autentisering. Aktiveringen kan till exempel ske med hjälp av en 

integrerad fingeravtrycksläsare eller ett lösenord.  

 Multifaktor krypteringsenhet (ibid.): där användaren innehar en 

hårdvaruenhet som innehåller en krypteringsnyckel. Denna 

hårdvaruenhet kräver aktivering genom en andra faktor, exempelvis 

lösenord, för att använda krypteringsnyckeln vid autentisering mot 

systemet. 
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2.3 Transport över internet 

Datorkommunikation beskrivs oftast med Open Systems Interconnections 

(OSI) konceptuella modell (ISO/IEC 7498-1:1994, 1994) över vilka olika lager 

som behövs för att transportera data. Modellen består av sju lager, som 

beskriver vilka protokoll som används på de olika lagren: 

 applikationslagret: HTTP, FTP 

 presentationslagret: TLS 

 sessionslagret: VPN 

 transportlagret: TCP, UDP 

 nätverkslagret: IP 

 datalänkslagret: fysisk adressering, MAC adresser 

 fysiska lagret: binär överföring 

 

För att kunna garantera en säker datakommunikation måste samtliga lager 

och de protokoll som används att utvärderas. Störst vikt läggs på 

presentationslagret, som beskriver hur data, som ska skickas, kommer att 

presenteras. Det är här man har möjlighet att dölja information med 

exempelvis kryptering. Andra delar som är viktiga att ta hänsyn till i risk 

analyser är nätverkslagret och datalagret där adresseringen sker, för att se så 

informationen skickas till rätt adress. 

2.3.1 HTTP 

HTTP (W3C, 2014) som är en förkortning för The Hypertext Transfer Protocol 

är ett kommunikationsprotokoll som ligger på applikationsnivå och används 

för överföring av webbsidor över internet. HTTP bygger på klient-server 

kommunikation. För att en webbklient ska få tillgång till en webbsida som 

ligger på en webbserver skickar webbklienten en HTTP-förfrågan till 

webbservern, som svarar med information om förfrågan och eventuellt den 

efterfrågade webbsidan (W3School, u.d.).   

2.3.2 Brandväggar 

En brandvägg bildar en barriär som både ingående och utgående trafik till 

systemet måste passera genom (Stallings, 2011). Brandväggens inställningar 
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bestämmer vilken trafik som har rätt att passera i vardera riktning (ibid.) och 

används för att göra systemet säkrare mot attacker (Tracy, Jansen, Scarfone, & 

Winograd, 2007). 

2.3.3 Övervakning 

Övervakning används i ett system för att kunna upptäcka attacker och öka 

säkerheten. Detta kan göras på nätverksnivå och på applikationsnivå (Gollman, 

2011). På nätverksnivå förs loggning på trafiken, samt analys, i realtid. 

Övervakningsprogram kan känna igen olika attacker och varna 

administratörer då en attack sker. På applikationsnivån implementeras 

övervakningsprogrammet i värddatorn och för loggning över förändringar och 

händelser som sker (Beaver, 2013). 

2.4 Meddelandeformat 

Markup Language är samlingsordet för språk som hanterar data på ett 

beskrivande sätt. Instruktioner i dessa språk används med hjälp av etiketter 

för att kunna definiera vad som ska utföras eller vad instruktionen innehåller. 

Två vanliga Markup Languages är Hyper Text Markup Language (HTML) och 

eXstensible Markup Language (XML) (Scambray & Shema, 2002). 

2.4.1 HTML 

HTML används bland annat vid implementeringen av webbapplikationer och 

webbtjänster. HTML är ett språk som är designat för att visa data och används 

främst för att visa och beskriva websidor (W3schools, u.d.). I språket finns 

fördefinierade etiketter, som måste användas, som beskriver innebörden av 

instruktionerna i dokumentet. Med hjälp av dessa etiketter förstår en 

webbläsare vad som ska utföras vid inläsning av dokumentet. 

2.4.2 XML 

XML är designat för att beskriva data istället för att visa data (W3Schools, u.d.), 

och används för att på ett strukturerat sätt utväxla data mellan olika system. 

Språket har inga fördefinierade etiketter, utan dessa måste definieras av 

utvecklaren, beroende på hur de ska användas. Data i XML dokument 
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presenteras i ren text, vilket göra att den blir läsbar för både människor och 

datorer. 

2.4.3 SQL 

SQL står för Structured Query Language och används som standardspråk för 

att komma åt och göra förändringar i databaser (W3Schools, u.d.). En databas 

består av en eller flera tabeller, som innehåller en eller flera kolumner, och 

kan kommas åt genom olika SQL-satser. En vanlig SQL-sats är SELECT som 

hämtar information från en tabell. Ett exempel skulle vara “SELECT 

inriktning FROM studenter”, där tabellens namn är “studenter” och kolumnen 

som ska hämtas från studenttabellen är studenternas inriktning. 

2.4.4 ISO20022 

ISO20022 är en standard för hur data ska beskrivas i meddelanden som 

skickas mellan aktörer på den finansiella marknaden, exempelvis banker (The 

SWIFT Standards Team, 2013). Standarden togs fram av organisationen SWIFT 

och används i deras tjänst SWIFTNet. Detta för att aktörer ska ha en 

gemensam uppfattning om hur data ska hanteras, vilka etiketter som ska 

användas, och oberoende av system och utan mänsklig interaktion kunna 

kommunicera med varandra.  
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3 Metoder 

För att ta fram en arkitektur för ett säkert webbaserat system samlas data i 

form av krav, risker och säkerhetslösningar in och används under 

systemutvecklingen. Då projektet är av en kvalitativ och induktiv karaktär 

valdes intervjuer och litteraturstudier som lämpliga data- och 

utvecklingsmetoder.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Användningen av intervjuer som datainsamlingsmetod görs eftersom 

respondentens perspektiv eller kunskap antas vara betydande för ett projekts 

framgång. Upplägget på intervjun styr utgången och resultatet. Intervjuer i 

egen person utförs eftersom kontakten med respondenten är viktig för att 

kunna ställa följdfrågor och följa upp med intressanta kommentarer 

(Frechtling, 2010). Det finns i grova drag tre upplägg på intervjuer vid 

undersökningar (Eriksson, 2010): strukturerad intervju, varvid intervjuaren 

ställer färdiga frågor i given ordning med olika svarsalternativ, ostrukturerad 

intervju, varvid intervjuaren inte följer någon fast plan, och semistrukturerad 

intervju, varvid intervjuaren följer en plan men där svaren kan vara öppna och 

följdfrågor kan ställas. 

 

I detta projekt användes det ostrukturerade och det semistrukturerade 

upplägget vid intervjuerna. I en ostrukturerad intervju ställs öppna frågor, och 

beroende på svar ställs relevanta följdfrågor. Denna typ av intervju bidrar 

också till att fånga respondentens personliga förklaring, vilket är önskvärt för 

kvalitativa datainsamlingar (Frechtling, 2010).  

3.2 Utvärderingsmetod 

För att undersöka vilka risker systemet kan tänkas utsättas för och vilka 

säkerhetslösningar som kan skydda mot dessa risker utförs litteraturstudier. 

Att utvärdera säkerheten hos ett system som ännu inte är skapat är en 

komplex uppgift. Det finns inga fysiska komponenter eller befintliga 

användare att undersöka eller testa. I detta fall lämpade sig därför 

litteraturstudie bättre än andra datainsamlingsmetoder, som exempelvis 
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experiment eller enkäter.  I en litteraturstudie görs inga egna experiment och 

ger därför inga nya resultat. Litteraturstudier samlar istället ihop befintlig 

information för att undersöka situationer eller grupper som kan vara svåra att 

observera på annat sätt (Frechtling, 2010).  

3.3 Systemutvecklingsmetod 

Systemutveckling innefattar hela processen hos ett system, från början till 

färdig produkt, vilket inkluderar kravanalys, design, uppskattning, 

implementation och testning. De vanligaste metoderna som används vid 

systemutveckling är Vattenfalls-metoden, Spiral-metoden, V-metoden och 

Agila metoder (Pfleeger, 2001), men ingen av dessa inkluderar datasäkerhet i 

utvecklingen (Moradian, 2012). Varianter på de vanligaste 

utvecklingsmetoderna har gjorts för att integrera säkerhetsaspekten i 

mjukvaruutvecklingen. Många av dessa metoder fokuserar endast på vad som 

krävs för att bygga ett säkert system, och inte hur det ska göras (Moradian, 

2012).  Controlled Security Engineering Process (CSEP) (ibid.) är en metod 

som utvecklats för att inkludera säkerhetsaspekten i systemutvecklingen. 

Denna metod tar upp både vad som ska göras för att bygga ett säkert system 

och hur det ska göras. 

 

Controlled Security Engineering Process-metoden (CSEP) (Moradian, 2012) 

inriktar sig på att hitta och lösa säkerhetsproblem i systemutveckling. CSEP-

metoden bygger på den traditionella V-modellen (ibid.) och ger en helhetsbild 

av systemutvecklingsprocessen. Metoden innehåller fem faser: förstudie, 

kravinsamling, design, implementation och testning där varje fas består av 

olika punkter som måste uppfyllas för att uppnå säkerhet i systemet. Varje fas 

utförs iterativt för att garantera att alla krav är uppfyllda. 

         

I detta projekt kommer de tre första faserna att utföras, förstudie, kravanalys 

och design. 
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3.3.1 Förstudiefas 

Förstudien är det projektet grundar i och det som styr hur arbetet utvecklas. 

Projektplan, affärsregler, mål, krav och kunskap inom området samlas in och 

görs enligt schemat i förstudiefasen som beskrivs i figur 3.1 (Moradian, 2012). 

 

Figur 3.1. Förstudiefasen (Moradian, 2012). 

 

Figur 3.1 beskriver förstudiefasens processer som är att: 

 identifiera aktörer (Moradian, 2012): aktörer kan vara användare av 

systemet, organisationer, kravställare eller ägare till systemet. 

 identifiera aktörernas mål och krav (ibid.): som 

datainsamlingsmetod för denna process kommer intervjuer med 

systemets ägare att tillämpas. 

 identifiera styrande dokument (ibid.): hitta applicerbara 

standarder för utveckling och datasäkerhet, lagar och bestämmelser 

samt olika policys. 

 definiera systemets begränsningar (ibid.): aktörerna ska veta hur 

systemet ska fungera och interagera med andra system. Systemets 

begräsningar måste tas fram för att få en klar bild av hur systemet ska 

se ut. 
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 definiera säkerhetsnivå (ibid.): Systemets säkerhetsnivå måste 

identifieras efter fem nivåer: väldigt hemligt, hemligt, konfidentiell, 

begränsad och oklassificerad. 

 identifiera och värdera tillgångar (ibid.): identifiering och 

klassificering av tillgångar måste göras utifrån säkerhetssynpunkter 

som sekretess, integritet, tillgänglighet samt efter de styrande 

dokumenten. 

3.3.2 Kravfas 

När målen och kraven för systemet har identifierats börjar analyseringen av 

kraven (Moradian, 2012) enligt diagrammet i Figur 3.2. Kravfasen innefattar 

analys av aktörers krav, modellering av hot, hitta möjliga scenarion för hot, 

analysera risker, hantera risker och kontrollera att de överensstämmer med 

kraven (ibid.).   

 

 

Figur 3.2. Kravfasen (Moradian, 2012). 

 

Figur 3.2 beskriver kravfasens processer som är: 

 Kravanalys (Moradian, 2012): kravanalys görs genom interaktion med 

aktörerna. Under denna process avgörs vilka krav som är 

problematiska och orimliga samt ger varje krav en prioritet. 
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 modellering av hot (ibid.): modellering av hot görs genom att utgå 

från vilka tillgångar systemet har. Tillgångarnas sårbarheter kan 

bestämmas genom att jämföra och hitta generella sårbarheter i system 

samt hot- och attackmönster. 

 hitta möjliga scenarion för hot (ibid.): scenarion för användning 

och missanvändning görs under denna process. För att skapa scenarion 

för missanvändning av systemet används mönster för existerande 

vanliga attacker. 

 analysera och hantera risker (ibid.): denna process används för att 

värdera systemet till rätt säkerhetsnivå. Här analyseras risker och 

värderas efter vad de skulle få för konsekvenser om det hände något 

med en tillgång. Slutligen så accepteras de risker som är irrelevanta 

eller tillräckligt små. 

 verifiera och validera säkerhetskrav (ibid.): som avslutande 

process i denna fas kontrolleras med aktörerna att säkerhetskraven är 

uppfyllda enligt de krav som diskuterades fram, att hoten motverkas, 

och att de styrande dokumenten har följts. 

 

Under steg två i denna fas sker en modellering och utvärdering av tänkbara 

hot mot systemet (Moradian, 2012). Hotbilder och möjliga attacker identifieras 

genom att bland annat undersöka systemets sårbarheter och sätta upp olika 

scenarion. I detta projekt kommer STRIDE-modellen (Hernan, Lambert, 

Ostwald, & Shostack, 2006) att användas för modellering av hot. STRIDE är en 

del av Microsofts systemutvecklingsmetod Security Development Lifecycle 

(Microsoft, u.d.) och utgår ifrån: 

 Förfalskning (eng. spoofing): användning av en falsk identitet. 

 Modifiering (eng. tampering): obehörig modifiering av data. 

 Förnekande (eng. repudiation): när en handling kan förnekas och 

det inte finns några bevis för att det har hänt. 

 Utlämning av information (eng. information disclosure): när 

information är synlig för fel person. 

 Blockering av tjänst (eng. denial of service): när en tjänst är 

blockerad för autentiserade användare. 
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 Utökad behörighet (eng. elevation of privilege): när en obehörig 

användare får tillgång till åtkomstkontrollerad information. 

 

STRIDE (Hernan, Lambert, Ostwald, & Shostack, 2006) går ut på att systemet 

delas upp i olika komponenter, för att sedan kunna analysera varje 

komponent var för sig utifrån de kategorier som nämnts ovan. 

 

När riskerna är identifierade ska de analyseras, prioriteras och eventuellt 

accepteras. Riskerna värderas utifrån sannolikheten att de inträffar och vilka 

konsekvenser det skulle få om de inträffar. För större projekt och mer exakta 

uträkningar för prioritering av risker används ibland riskbedömningsmodeller 

som DREAD (Meier, o.a., 2003) eller CVSS (Franklin, Wergin , & Booth, 2014). 

 

Sista delen i kravfasen innebär att säkerhetskraven kontrolleras och godkänns 

utifrån aktörernas organisatoriska krav och de relevanta risker som har 

identifierats.  

3.3.3 Designfas 

Utifrån föregående fas, som behandlade kraven, utvecklas arkitektur och 

design för systemet (Moradian, 2012).  Under designfasen, utvecklas lösningar 

som täcker säkerhetskraven. Denna fas innefattar logisk säkerhetsdesign 

liksom fysisk design och komponentdesign, samt designregler och ytterligare 

krav för säkerhetsfunktioner (se Figur 3.4). 
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Figur 3.3. Designfasen (Moradian, 2012). 

 

Logisk design specificerar: 

 Logiska säkerhetstjänster (Moradian, 2012): till exempel sekretess- 

och integritetsskydd. 

 Enheter (ibid.): till exempel användare, administratörer och domän. 

 Säkerhetsprocesser (ibid.): till exempel registrering, login och 

sessionshantering. 

 

Fysisk design specificerar: 

 Datamodeller och strukturer (Moradian, 2012): till exempel 

tabeller, meddelanden och signaturer. 

 Regler (ibid.): för till exempel villkor, procedurer och händelser. 

 Säkerhetsmekanismer (ibid.): till exempel åtkomstkontroll, 

kryptering och virusskanning. 

 Infrastrukturen för säkerhetstekniken 

 Tidsfaktorer (ibid.): till exempel händelser och tidsintervall. 

 

Figur 3.4 beskriver de olika processerna i fasen: 

 identifiering av komponenter (Moradian, 2012): de 

mjukvarukomponenter, som kommer att utnyttjas, identifieras. Det 
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finns många färdiga mjukvarulösningar (commercial-off-the-shelf, 

COTS) att tillgå och om färdiga produkter används måste samspelet, 

mellan hårdvara och olika mjukvarulösningar, undersökas. 

 uppdatera säkerhetskraven (ibid.): för att identifiera nya hot och 

risker som kan komma med att använda COTS, görs en ny modifierad 

hot- och riskanalys. 

 nedbrytning av krav och utformning av design (ibid.): under 

designprocessen bryts säkerhetskraven ner till mer specifika och 

detaljerade krav som enklare kan mätas i säkerhet. Designprocessen 

resulterar i en modell som sedan används som guide för 

programmeraren när implementationen sker. Modellen kommer att 

bestå av data-flow-diagram på översiktlig nivå, och en mer detaljerad 

nivå. 

3.4 Upplägg för projektet 

I det här projektet kommer en modifiering av CSEP-metodens tre första steg 

att användas för att hitta säkerhetslösningar till ett webbaserat system åt ett 

företag. I projektets första fas kommer systemets säkerhetsnivå att 

bestämmas. De processer som är med i denna fas är identifiering av aktörer, 

identifiering av aktörernas mål och krav, identifiering av styrande dokument 

och systemets begränsningar. Dessa fyra processer kommer att göras med 

hjälp av ostrukturerade intervjuer med systemets ägare för att få deras bild av 

hur det webbaserade systemet ska se ut. 

 

Att identifiera styrande dokument innefattar även en litteraturstudie för att 

komplettera utvecklingsmetoden med guider och dokument som på ett 

förklarande sätt beskriver hur utvecklare bör gå till väga. Därefter ska 

säkerhetsnivån bestämmas enligt de styrande dokumenten. 

 

I fas två kommer säkerhetskraven att behandlas. Värdering av krav kommer 

att göras genom semistrukturerad intervju med systemets ägare där ägaren 

förklarar vilka delar av systemet som är viktigast. Därefter kommer 

modellering av hot att göras för att hitta svagheter i systemet. När svagheterna 
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hittats görs analys av risker genom litteraturstudier för att veta vilka attacker 

systemet måste skyddas mot. 

 

I de sista två processerna, analysera och hantera risker samt verifiera och 

validera säkerhetskrav, i andra fasen av CSEP-metoden kommer att slås ihop 

med den första punkten i fas tre som behandlar säkerhetsdesign. 

Säkerhetslösningar kommer att identifieras i samband med att risker 

analyseras och hanteras. Litteraturstudier kommer att användas för dessa två 

processer och sedan avslutas med en semistrukturerad intervju med systemets 

ägare för att validera och verifiera säkerhetskraven. 
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4 Systemet 

Det webbaserade systemet som undersöks i projektet kommer att erbjuda en 

tjänst för att utföra transaktioner mellan aktörer inom ett visst professionellt 

segment. Dessa aktörer kommer att bestå av stora distributörer, små 

distributörer, stora produktägare och små produktägare, och informationen 

som skickas kommer att vara sekretessklassad.  Under första fasen, 

förstudiefasen, i projektet görs en ostrukturerad intervju med ägaren av 

företaget, som också är systemets ägare, för att ta reda på de krav som ställs 

på systemet samt visioner om hur det ska se ut. Denna information används 

som utgångspunkt för hur systemet ska byggas upp och återkoppling sker 

kontinuerligt för att försäkra om att kraven och visionerna uppfylls. 

 

Från intervjun sammanställs svaren och slutsatsen dras att systemet ska bestå 

av en webbserver, webbapplikation, webbtjänst och en databas. Utöver det 

måste systemet kunna garantera att enbart autentiserade användare, som är 

kända i förväg via avtal, har tillgång till systemet. Det är viktigt att den 

information som skickas mellan användarna och systemet inte kan bli 

avlyssnad eller förändrad på vägen samt en garanti om att användare enbart 

kommer åt den information de har rätt till. Detta betyder att systemet ska vara 

motståndskraftigt mot både interna och externa attacker. Det är också viktigt 

att hitta alla möjliga risker mot systemet, så at dessa kan motverkas, eftersom 

användarna begär och förväntar sig total sekretess då informationsläckage 

skulle få förödande effekter. 

 

Vid designen av arkitekturen måste även hållas i åtanke att systemet ska ha tre 

stycken lösningar, två stycken gällande de stora distributörerna och 

produktägarna, som kommer att kommunicera system-till-system, och en för 

de små distributörerna och produktägarna som använder sig av 

webbapplikationen. Systemet ska binda ihop tre stycken lösningar för olika 

aktörer till en tjänst, där aktörerna kommer att använda sig av antingen 

webbapplikationen, webbtjänsten eller SWIFTNet. 
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En översiktlig bild av webbsystemet togs fram utifrån kraven ställda av ägaren 

(se Figur 4.1). 

 

 

Figur 4.1. Översiktlig modell över systemet. 

 

Figur 4.1 ger en översikt av systemets olika delar och hur dessa är 

sammankopplade, med databas, webbserver och användargränssnitt. Den 

visar också vilka olika sorters användare som finns och med vilket av 

systemets gränssnitt som dessa kommer att interagera med. Pilarna i figuren 

visar flödet på kommunikationen. För att kunna garantera att information 

som skickas och lagras i systemet inte kommer att kunna avlyssnas eller 

förändras på vägen kommer kryptering och signering att krävas mellan 

webbserver och användare. De små distributörerna och produktägarna 

kommer att kommunicera med webbapplikationen genom en webbläsare 

medan de stora distributörerna och produktägarna kommer att kommunicera 

med webbtjänsten genom ett integrerat system. De stora distributörer och 

produktägare som har SWIFTNet-konto använder sig av SWIFTs 

användargränssnitt. Information som berör och tillhör användare finns på 
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databasen och hämtas endast på begäran efter en lyckad autentisering av en 

användare. 

4.1 Kravspecifikation 

Genom ostrukturerade intervjuer med systemets ägare diskuterades samtliga 

krav för systemet fram. 

 

Säkerhetskrav: 

 Alla användare ska vara kända i systemet i förväg. För att få tillgång till 

systemet skall avtal skrivas och användarrättigheter fastslås. 

 Autentisering av användarna ska utföras varje gång systemet skall 

användas och då säkerhetskritiska funktioner ska nyttjas. 

 Olika användare ska ha tillgång till olika delmängder av tjänsten. 

Användarna ska bara se de processer de själv är delaktig i. 

 Information som är lagrad och transporteras inom systemet ska inte 

kunna avlyssnas eller läsas av utomstående parter. 

 Information som är lagrad och transporteras inom systemet ska inte 

kunna ändras av utomstående parter.  

 Instruktioner och information som skickas eller förändras i systemet 

måste kunna återskapas och spåras till den person eller det företag som 

utfärdade handlingen. 

 

Systemkrav: 

 Systemet ska ha tre olika användargränssnitt, webbapplikation, 

webbtjänst och SWIFTNet.  

 Systemet ska hantera säkerheten för all interaktion som inte sker 

genom SWIFTNet.  

 Anslutning ska enbart accepteras av kända IP-adresser. 

 Meddelande som skickas inom systemet ska vara i XML-format och 

följa ISO 20022 standard.  

 Interaktion med systemet ska loggas med tidpunkt, händelse och namn 

på den som utfört händelsen. 
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 Säkerhetskopior ska finnas på all lagrad information för att förhindra 

att information går förlorad. 

4.2 Säkerhetsnivå för systemet 

Det är viktigt att veta vilken säkerhetsnivå systemet ligger på för att hitta 

relevanta säkerhetslösningar. Av intervjuerna med systemets ägare att döma, 

ansågs autentiseringen vara en av de viktigaste aspekterna i systemet. Därför 

används NISTs bedömningsmall för elektronisk autentisering, beskriven i 

kapitel 2.1.2 NIST, för att hitta rätt säkerhetsnivå och senare även rätt nivå på 

säkerhetslösningar. Autentisering fokuserar på att verifiera att 

kommunikationen sker med den användare som denne säger sig vara.  

 

Det webbaserade systemet som utvecklas i detta projekt får stora negativa 

effekter om attacker lyckas. Flera av följderna från Tabell 2.1, i kapitel 2.1.2 

NIST, skulle ha hög påverkan på systemet och med godkännande från 

systemets ägare bedömdes systemets krav på säkerhet till nivå 4. 
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5 Risker 

Riskerna för ett webbaserat system är många och finns på alla nivåer i ett 

nätverks OSI som beskrevs i kapitel 2.1. Dessa är, applikationslagret, 

presentationslagret, sessionslagret, transportlagret, nätverkslagret, 

datalänkslagret och det fysiska lagret. Risker i kombination med 

webbsystemets sårbarheter ger möjligheter för attacker att ske. Attackerare 

kan dra nytta av flera olika sårbarheter för att lyckas med en attack, vilket 

betyder att det finns väldigt många attacker och olika kombinationer på 

attacker. De som nämns i detta kapitel ansågs vara mest relevanta att redovisa 

för företaget, vars system betraktas i denna rapport. 

 

Attackerna som presenteras togs fram i fas två av CSEP-metoden, kravfasen, 

genom modellering av hoten och analysering av framtagna risker. Här 

undersöks de svaga punkterna inom systemet, likheter från andra system och 

attacker mot dessa, samt guider för att bygga säkra nätverk analyseras för att 

avgöra vilka attacker som är relevanta. 

5.1 Överbelastning 

En attackerare kan överbelasta tjänsten, genom att skicka ett väldigt stort 

antal serviceförfrågningar. Attackerare kan använda sig av godkända IP-

adresser och meddelandeformat, för att attacken ska vara svår att upptäcka 

(Singhal, Winograd, & Scarfone, 2007). Ofta förekommer förfalskade IP-adresser 

(se kapitel 5.5.1 Förfalskade IP-adresser) i samband med 

överbelastningsattacker för att en attackerare ska hållas anonym och för att 

attacken inte ska kunna avbrytas genom att blockera enskilda IP-adresser 

(Wesley, 2006). Två av dessa attacker är blockering av tjänst och 

konkurrenstillstånd. 

5.1.1 Blockering av tjänst 

Syftet med att blockera en tjänst (eng. Denial of Service) är att göra 

webbapplikationen oåtkomlig för autentiserade användare (Moradian & 

Håkansson, 2006). Vid en blockeringsattack kan routrar, brandväggar, och 
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proxyservrar attackeras så att systemet inte lyckas upprätthålla tjänsten som 

erbjuds. 

 

Risken finns för systemet, men anses av systemets ägare inte vara en av de 

allvarligaste riskerna, då attacken inte medför något läckage av hemlig 

information, och tjänstens tillförlit ligger mer i sekretess än tillgänglighet.  

5.1.2 Överbelastning av XML-tolken (eng. XML payload attacks) 

I XML-dokument kan element infogas rekursivt i andra element för att 

beskriva mer komplexa relationer mellan olika element (Singhal, Winograd, & 

Scarfone, 2007). En attackerare kan därför utnyttja XML dokument genom att 

infoga många rekursiva element eller för stora filer för att överbelasta XML-

tolken och på så sätt skapa en attack som blockerar tjänsten. 

5.2 Otillåten indata 

Attacker mot otillräckligt validerad indata kan riktas mot all modifierbar data 

som hanteras av webbservern, exempelvis URL eller inloggningsformulär. 

Webbservern utför ett arbete som bygger på att indata till en funktion är inom 

gränserna för vad funktionen är ämnad att hantera (Shema, 2003). Attacker 

som hör till detta område är överskridning av bufferten, exekvering av skadlig 

kod via webbsida, SQL-injektion, XML-injektion, överbelastning av XML-

tolken och ordboksattacker. 

5.2.1 Överskridning av bufferten 

När en attackerare försöker lagra mer information än systemet förväntas 

lagra, utförs en buffertöverskridning (eng. buffer overflow). Detta är ett 

programmeringsproblem och grundas i att programmeraren har allokerat 

minne för en funktion men inte gör någon indatakontroll på hur mycket 

användaren försöker lagra (Cole, 2001). Som resultat av att inte kontrollera 

storleken på indata hamnar den överskridande data utanför det allokerade 

minnet och kan skriva över annan befintlig kod. Beroende på hur attackeraren 

väljer att använda detta kan de tre grundprinciperna inom datasäkerhet, 

sekretess, integritet och tillgänglighet, brytas. 
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5.2.2 Exekvering av skadlig kod via webbsida  

Denna attack är känd som Cross-site scripting (XSS) (OWASP, 2015) och 

grundar sig i en hemsidas oförmåga att validera en attackerares indata innan 

den skickas till en annan klients webbläsare. Målet med en XSS-attack från 

attackerarens synvinkel är att få webbservern att skicka en hemsida som 

innehåller skadlig kod, eller annan HTML-kod som attackeraren har valt ut, 

till en klients webbläsare (Moradian & Håkansson, 2006). Attackeraren utnyttjar 

en hemsidas brist på filtrering i formulär eller indata, vilket till exempel kan 

vara inlägg på forum. Ett offer som sedan läser denna sida i sin webbläsare 

exekverar den skadliga koden som körs under same-origin-policy. Same-

origin-policy innebär att all exekverbar kod som kommer från en accepterad 

webbserver får exekveras (Gollman, 2011). 

5.2.3 SQL-injektion 

SQL-injektion kan endast motverkas på applikationsnivå (Moradian & 

Håkansson, 2006). Vid en SQL-injektion-attack försöker attackeraren 

manipulera en applikations databas genom att skicka färdiga SQL-uttryck för 

att få tillgång till mer information än attackeraren har rättigheter till. Det 

första en attackerare utför är olika tester för att undersöka sårbarheten i 

applikationen. Om sårbarheter hittas kan SQL-förfrågningar göras, vilka 

returnerar felmeddelanden om förfrågningen misslyckas. Manipulation av 

SELECT- och UNION-förfrågningar kan vara enkla sätt att få åtkomst till alla 

tabeller med privat eller känslig information, vilka vanligtvis inte är 

tillgängliga (Moradian och Håkansson 2006). 

5.2.4 XML-injektion 

Likt en XSS-attack och SQL-injektion utnyttjar XML-injektion otillräcklig 

validering av indata (Singhal, Winograd, & Scarfone, 2007). Om otillräckligt 

validerad data kan skickas med ett XML-dokument kan olika former av 

skadlig kod och förfrågningar från en attackerare passera XML-tolken. 
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5.2.5 Ordboksattacker 

Vid en ordboksattack testar attackeraren systematiskt möjliga lösenord tills en 

matchning uppstår. Attackeraren kan ta ord från ordböcker eller listor med 

vanliga lösenord. 

5.3 Modifiering av parametrar 

Exempel på parametrar som kan modifieras (eng. parameter tampering) är 

URL-parametrar, som skickas mellan en användare och en applikation. Till 

denna typ av attacker inkluderas frågesträng- (eng. Query string), HTTP 

header- och formulärmanipulation. 

5.3.1 HTTP header-manipulation 

HTTP headern innehåller information om meddelande och hantering. En 

klient skickar en HTTP header-begäran och en server svarar med HTTP 

header-svar. Däremellan brukar webbläsare inte tillåta förändring hos en 

HTTP header, detta kan dock undvikas genom att attackeraren skriver ett eget 

program för att utföra en HTTP-begäran (Moradian & Håkansson, 2006). 

5.3.2 Formulärmanipulation 

HTML-formulär skickas från en användare till en server. Dessa formulär kan 

manipuleras och ändras av en attackerare. 

5.3.3 Frågesträngmanipulation 

En användare kan göra olika typer av HTTP-förfrågningar till en server. De 

vanligaste är GET och POST, där GET används när man vill ha något, till 

exempel när man hämtar ett HTML-dokument för en hemsida, och POST när 

användaren vill skicka information. När en användare vill hämta en hemsida 

så skickas en URL-förfrågning i en frågesträng. Frågesträngen kan 

manipuleras eftersom de visas i klartext i en webbläsares URL-adressfält 

(Moradian & Håkansson, 2006). 

5.4 Kringgående av åtkomstkontroller 

Om åtkomstkontroller inte är korrekt implementerade kan dessa kringgås av 

en attackerare (Singhal, Winograd, & Scarfone, 2007). Till dessa brister i 
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systemet tillhör, osäkra direkta objektreferenser, avsaknad av åtkomstkontroll 

på funktionsnivå, overifierade omdirigeringar eller vidarebefordringar, samt 

XML-attack mot extern enhet och attack med hjälp av symboliska länkar. 

5.4.1 Osäkra direkta objektreferenser 

En autentiserad användare kan ha direkta objektreferenser till systemobjekt. 

Om åtkomstkontroller inte är korrekt implementerade kan användare ändra 

parametervärden så att de istället refererar till andra systemobjekt, och på så 

sätt komma åt information som användaren inte ska ha tillgång till (OWASP, 

2015). 

5.4.2 Avsaknad av åtkomstkontroll på funktionsnivå 

Om systemet saknar åtkomstkontroll på funktionsnivå kan autentiserade 

användare ändra i URL-adresser eller funktionsparametrar för att få tillgång 

till funktionalitet och information som användaren inte har rättigheter till. 

5.4.3 Overifierade omdirigeringar eller vidarebefordringar 

Om URL-adresser som innehåller omdirigeringar eller vidarebefordringar inte 

valideras kan attackerare lura en användare till att klicka på en länk som 

omdirigerar dem till en skadlig sida (OWASP, 2015). Attackerare kan utnyttja 

vidarebefordringar som inte valideras för att komma förbi säkerhetskontroller 

och på så sätt komma åt sidor som dem inte har befogenhet till. 

5.4.4 XML-attack mot extern enhet (eng. XML External Entity) 

XML-dokument kan innehålla referenser till data som ligger på externa 

enheter (Singhal, Winograd, & Scarfone, 2007). Om XML-tolken inte utför 

tillräcklig validering kan en attackerare omdirigera förfrågningar till sin egen 

enhet eller returnera skadligt innehåll istället för giltig data (ibid.). 

5.4.5 Attack med hjälp av symboliska länkar 

Symboliska länkar är länkar som används för att peka ut en fil från en annan 

fil (Microsoft, u.d.). En attackerare kan använda sig av symboliska länkar för att 

kunna komma åt filer attackeraren inte har rättigheter till. Detta kan göras 

genom att skapa en symbolisk länk från en fil som attackeraren faktiskt har 

tillgång till. 
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5.5 Användning av falska identiteter 

För att en attackerare ska få tillgång till ett system kan denne använda sig av 

falsk identitet (Moradian & Håkansson, 2006). Attackeraren kan stjäla en 

identitet, och får då de rättigheter i systemet som den stulna identiteten har, 

eller lura en autentiserad användare att utföra en handling. Till dessa attacker 

tillhör förfalskad IP-adress, återanvändning av gammal session och 

exekvering av falsk förfrågan på webbsida. 

5.5.1 Förfalskad IP-adress 

Vid en denna typ av attack använder attackeraren en påhittad IP-adress för att 

låta mottagaren av ett meddelande tro att det kom från någon annan 

(Moradian & Håkansson, 2006). Genom förfalskning av IP-adressen, till en giltig 

IP-adress, är det möjligt att ta del av hemlig information eller ta kontroll över 

ett system genom att till exempel installera ett kryphål till systemet (eng. 

backdoor). 

5.5.2 Återanvändning av gammal session 

Svag sessionshantering kan resultera i sårbarheter i applikationer så att 

attacker på en pågående session kan ske (Moradian & Håkansson, 2006). Vid en 

sessionsattack lyckas attackeraren komma åt eller manipulera en 

sessionsidentifierare (eng. session token), som kan vara en cookie, URL-

parameter, sessions-ID, eller något annat som behandlas som identifierare för 

kommunikationen mellan klient och server. Attackeraren kan använda en 

stulen sessionsidentifierare från en verifierad användare för att sätta upp en 

egen anslutning. Attackeraren kommer då agera under falsk identitet och få 

alla rättigheter som den rättmätiga ägaren till sessionsidentifieraren har. 

5.5.3 Exekvering av falsk förfrågan på webbsida (eng. Cross-site 

Request Forgery) 

Om en attackerare lyckas lura en autentiserad användare till att skicka HTTP-

headers, som attackeraren själv har skapat, kan denne få användaren till att 

utföra ofrivilliga handlingar i systemet (OWASP, 2015). Eftersom användaren 

är autentiserad i systemet anses förfrågningarna korrekta och utförs på vad 

systemet tror är användarens begäran. 
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5.6 Utnyttjande av synlig information 

En attackerare kan utnyttja synlig information hos ett webbaserat system för 

att planera och utföra attacker. Till dessa attacker tillhör, spaning, 

nätverksavlyssning, datamodifiering och schemamodifiering. 

5.6.1 Spaning 

För att utföra vissa attacker skannar attackerare till exempel källkod och 

dokument som beskriver systemets tjänster och funktioner, eller 

nätverksportar, för att samla in informationen om ett system (Singhal, 

Winograd, & Scarfone, 2007). Informationen används för att hitta 

säkerhetsluckor och för att kunna utforma andra typer av attacker (ibid.). 

5.6.2 Man-i-mitten-attack 

I en man-i-mitten-attack (eng. man-in-the-middle attack) (OWASP, 2014) 

agerar attackeraren som mellanhand under en anslutning mellan två parter. 

Vid en attack har de två parterna ingen vetskap om att attacken sker. 

Konsekvenserna är att attackeraren både kan läsa, förändra och modifiera 

data som skickas. 

5.6.3 Nätverksavlyssning 

Vid en nätverksavlyssningsattack avlyssnar en attackerare trafiken mellan två 

parter. Detta kan göras genom förfalskning av IP-adressen eller en Man-i-

mitten-attack (Moradian & Håkansson, 2006). Resultatet av en avlyssningsattack 

kan vara att användarnamn, lösenord eller annan information läcker ut till 

icke autentiserade parter. Det enda sättet som detta går att skydda sig mot är 

att kryptera meddelanden. 

5.6.4 Datamodifiering 

Datamodifieringsattack är när en attackerare lyckas ändra eller modifiera data 

som skickats från en autentiserad användare. All data som sänds från 

klientsidan har en risk att kunna bli manipulerad av en attackerare. 
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5.6.5 Schemamodifiering 

XML-tolkar utgår ifrån formateringsinstruktioner i XML-scheman vid 

tolkning av XML-dokument (Singhal, Winograd, & Scarfone, 2007). Om en 

attackerare lyckas modifiera ett XML-schema kan det medföra att giltiga 

XML-dokument avvisas, medan ogiltiga eller skadliga XML-dokument 

accepteras av systemet. 

5.6.6 Exponering av lagrad data 

Om data lagras i systemet i klartext eller enbart krypteras med svaga 

krypteringsalgoritmer blir påverkan av en attack som medför läckage av 

lagrad data ofta väldigt allvarlig (OWASP, 2015). Känslig data som behöver 

extra skydd kan exempelvis bestå av information om användare, 

autentiserings- och betalningsuppgifter. 
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6 Datasäkerhetslösningar för webbaserade system 

När säkerhetslösningar väljs måste komplexitet och effektivitet räknas in som 

en faktor vid utvecklingen. Lösningar för autentisering, kryptering och 

webbsäkerhet redogörs för i detta kapitel, där de valda lösningarna för 

autentisering följer säkerhetsnivå fyra. 

 

Detta kapitel behandlar delar av fas två och tre från CSEP-metoden. Lösningar 

till riskerna redogörs och utvärderas för att hitta lämplig säkerhetsnivå på 

lösningen. 

6.1 Autentisering- och krypteringslösningar 

Eftersom systemet värderades till säkerhetsnivå fyra enligt NISTs elektroniska 

autentiseringsguide (Burr, o.a., 2013), så följs de rekommendationer som berör 

mjukvaru- och hårdvaruenheter enligt sammanställningen i Tabell A.1 i 

Appendix A. Autentisering är en viktig del för att garantera att det är rätt 

person som kommunicerar med systemet. En bra lösning på autentisering 

motverkar attacker som berör utnyttjande av synlig information, genom 

kryptering, och användning av falsk identitet samt sessionshantering, genom 

krypteringsnycklar, värdebevis och signaturer. 

6.1.1 Identitetsbevis och registrering av användare 

För att säkert veta vem som använder det webbaserade systemet krävs en 

personlig registrering och signering av avtal. Därefter, vid varje elektronisk 

överföring av information i systemet, måste användaren identifiera sig. För 

extra säkerhet kan flera användare inom samma aktör behöva identifiera sig 

och godkänna överföringen innan den skickas iväg. Detta kan göras genom att 

varje användare inom aktören måste identifiera sig med ett engångslösenord 

som upprätthållits under en tidigare transaktion, genom en hårdvaruenhet. 

Permanenta lösenord eller sekretessklassad data får endast visas då 

användaren har verifierat sig, loggat in och är under en skyddad uppkoppling 

till systemet. 
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6.1.2 Värdebevis för autentisering 

Användare måste, på grund av de höga säkerhetskraven, autentisera sig via en 

multifaktors engångslösenordsenhet eller en multifaktors 

hårdvarukrypteringsenhet. För att försäkra sig om att dessa enheter har 

tillräckligt hög standard kan utvecklare utgå från NISTs lista av utvärderade 

krypteringsmoduler (NIST, 2015). För att uppnå nivå fyra för elektronisk 

autentisering krävs en krypteringsmodul som fått total säkerhetsnivå 2 eller 

högre, med nivå 3 eller högre på fysisk säkerhet. 

 

Om en engångslösenordsenhet används får lösenordet endast vara användbart 

under en kortare period, exempelvis två minuter.  

6.1.3 Transportsäkerhet 

Systemet kräver en stark krypterad autentisering och krypterad transport, 

mellan klient och server. All överföring av data kräver krypterad autentisering 

med nycklar som erhålls från autentiseringsprocessen. Här kan antingen 

symmetriska eller publika nycklar användas. Starka godkända krypteringar 

från FIPS används med fördel till alla funktioner och transport av data, 

eftersom de krypteringarna är testade och utvärderade. 

 

För publika webbtjänster krävs XML-kryptering och XML-signering som 

ligger på presentationslagret. Detta beror på att webbtjänster kan bestå av ett 

stort nät med flera mellanaktörer som kan använda sig av olika typer av 

transportprotokoll (Singhal, Winograd, & Scarfone, 2007). I det webbaserade 

systemet som utvecklas i detta projekt så kommer kommunikationen endast 

att vara mellan två slutstationer, från en aktör till webbtjänsten, vilket medför 

att TLS är tillräckligt för att kryptera meddelanden (ibid.). Vid anslutning med 

TLS måste användare autentisera sig med en multifaktors 

hårdvarukrypteringsenhet. 

 

Om användaren autentiserar sig med en multifaktors engångslösenordsenhet, 

måste TLS-anslutningen öppnas med en mjukvarukrypteringsmodul eller 

hårdvarukrypteringsenhet. 
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6.1.4 Hantering av lagrad information  

Filer innehållande autentiseringsuppgifter och sekretessklassad information, 

som sparas under en längre tid måste vara skyddade och endast kunna 

hanteras av administratörer och applikationer som kräver denna access. Dessa 

filer måste krypteras så att: 

 Krypteringsnyckeln för dessa filer är krypterad av en nyckel som finns 

på en FIPS 140-2 nivå 2 eller högre hårdvarukrypteringsmodul och 

dekrypteras endast vid en lyckad autentisering. 

 Autentiseringsuppgifterna ska, precis som en nyckel, vara krypterad 

inom gränserna av en FIPS 140-2 nivå 2 eller högre 

hårdvarukrypteringsmodul, och får inte exporteras i klartext från 

modulen. 

 

Vidare information om riktlinjer för lagringstid av autentiseringsuppgifter och 

hantering av användares krypteringsenheter finns att tillgå i guiden för 

elektronisk anslutning av NIST (Burr, o.a., 2013) men kommer inte att 

utvärderas i denna rapport. 

6.2 Validering av indata 

Otillåten indata kan upptäckas redan innan data behandlas av applikationen 

om utförlig validering av indata sker. Det finns flera olika tekniker för att 

undvika otillåten indata av olika slag. Vitlistvalidering är lämpligt att använda 

för alla inmatningsfält som kommer från användare (OWASP, 2014). 

Vitlistvalidering innebär att man jämför all indata mot en lista med tillåten 

indata, och allt som inte finns med på listan räknas som otillåten indata. 

Motsatsen till vitlistvalidering är svartlistvalidering, vilket betyder att indata 

kontrolleras mot en lista av icke tillåten indata. Vitlistvalidering är oftast 

säkrare än svartlistvalidering, då det är svårt att tänka på alla möjliga 

missanvändningsfall som ska läggas till i en svartlista. Det är därför oftast 

säkrare att oavsiktligt neka godkänd indata, från en vitlista, än att släppa 

igenom otillåten indata, från en svartlista. Vitlistvalideringen är dock sällan 

tillräcklig (OWASP, 2015) och kan lämpligtvis kompletteras med kodning och 

avkodning av specialtecken. Alla programmeringsspråk som används har sina 
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egna specialtecken, som betyder något speciellt, och dessa kan undvikas 

genom att använda funktioner för kodning och avkodning av dessa. 

6.3 Parametriserade SQL-satser 

SQL-injektion är en av de vanligaste sårbarheterna i webbapplikationer 

(OWASP, 2015) och säkerhetslösningar mot dessa är därför väsentliga. Den 

säkraste lösningen enligt OWASP (ibid.) är att använda sig av parametriserade 

SQL-satser. Genom att skicka indata som parametrar till en SQL-sats istället 

för att lägga till indata som en del av satsen hindrar man SQL-tolken från att 

behandla ogiltiga SQL-satser. 

6.4 Åtkomstkontroller 

För att kunna garantera att användare bara kan komma åt den information 

dem är berättigade till är det viktigt att åtkomstkontroller inte saknas eller 

misslyckas. De vanliga riskerna i webbapplikationer som utnyttjar brister i 

åtkomstkontrollerna presenterades i kapitel 5.4 Kringgående av 

åtkomstkontroller. Dessa kan motverkas genom att: 

 Alltid kontrollera rättigheterna när ett objekt eller en funktion refereras 

(OWASP, 2015).  

 Systemet ska inte tillåta attackerare att modifiera direkta 

objektreferenser, för att kunna få tillgång till objekt dem inte är 

beviljade (OWASP, 2015). Detta undviks säkrast genom att alltid 

använda indirekta objektreferenser istället för direkta objektreferenser 

(ibid.). 

 I största möjliga mån undvika omdirigeringar och vidarebefordringar 

(OWASP, 2015). Om det används ska användarparametrar för att 

beräkna destinationen undvikas eller valideras (ibid.). 

 XML-tolken ska enbart använda lokala och statiska deklarationer av 

dokumenttyper, och förbjuda deklarationer av dokumenttyper som 

inkluderas i XML-dokument (InfoSec Institute, 2014). 

 Kontrollera alltid att filer som ska skapas inte är symboliska länkar. För 

tillfälliga filer ska slumpmässigt genererade filnamn och begränsade 

behörigheter användas (CAPEC, 2014). 
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 Vid misslyckad autentisering eller åtkomst ska ett generellt svar 

returneras där attackeraren inte får specifik information om vad som 

gick fel. Exempelvis vid misslyckad inloggning, får meddelandet inte 

avslöja om det var fel lösenord eller fel användarnamn (Beaver, 2013). 

 URL-adressen som returneras vid misslyckad autentisering eller 

åtkomst måste också hållas generell så att attackeraren inte kan dra 

några slutsatser från olika försök (Beaver, 2013). 

6.5 Brandväggar 

Brandväggar bör användas och placeras på olika nivåer av nätverkets OSI-

lager, för att uppnå ett tillräckligt skydd mot intrång. Som första passage till 

och från nätverket och webbservern bör det placeras en brandvägg på 

transportnivå, som gör en kontroll av IP-paketen och enbart tillåter kända IP-

adresser och korrekta portnummer. Ytterligare en brandvägg bör placeras 

mellan webbservern och databasen, då databasen innehåller majoriteten av all 

sekretessklassad information och på så sätt blir systemets känsligaste punkt 

och därmed behöver ytterligare säkerhetsåtgärder. Denna brandvägg bör ligga 

på en högre nivå, applikationsnivå, och fungera som mellanhand mellan 

webbservern och databasen, för att kunna kontrollera att ingen direktkontakt 

sker dessa emellan, utan att all trafik undersöks. 

6.6 Övervakning 

För hög säkerhet kan en kombination av nätverksbaserad och värdbaserad 

övervakning användas. Det rekommenderas att sätta ett övervakningssystem 

på vardera ändpunkt som tillhandahåller funktionalitet och information till 

användaren. Det innebär att ett övervakningssystem sitter på webbservern 

som tillhandahåller webbtjänsten och webbapplikationen, och ett på 

databasen, för att kontrollera att filer inte skadas samt kunna spåra och 

återskapa saker som gått fel. Till systemet bör även övervakning göras på 

trafiken genom den yttre brandväggen och en övervakning på trafiken genom 

den inre brandväggen. Detta för att kontrollera all trafik som flödar i systemet. 
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7 Resultat 

Arbetet resulterade i att en tabell med lösningar mot riskerna, samt arkitektur 

för systemet kunde tas fram. Tabell 7.1 presenterar vilka risker det undersökta 

systemet kan tänkas utsättas för och vilka lösningar företaget behöver för att 

skydda sig mot dessa.  

 

Överbelastning Blockering av tjänst Validering av indata: använd 

vitlistning och ta bort otillåtna 

tecken. 

Brandvägg: Yttre brandvägg som 

blockerar otillåtna IP-adresser. 

 Överbelastning av XML-

tolken (eng. XML 

payload attacks) 

Validering av indata: XML-tolken ska 

använda vitlistning och ta bort 

otillåtna tecken, samt kontrollera 

storlek på XML-dokument och 

element i dokumentet. 

Otillåten 
indata 

Överskridning av 

bufferten 

Validering av indata: begränsa och 

kontrollera storleken på indata. 

 Exekvering av skadlig 

kod via webbsida 

Validering av indata: använd 

vitlistning och ta bort otillåtna 

tecken. 

SQL-injektion Validering av indata: utför 

parametrisering av SQL-satserna. 

XML-injektion Validering av indata: XML-tolken ska 

använda vitlistning och ta bort 

otillåtna tecken. 

Ordboksattacker Kryptering: högre nivå av 

autentisering med multifaktors 

engångslösenordsenhet och 

krypteringsenhet. 
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Modifiering av 

parametrar 

HTTP header-

manipulation 

Kryptering: krypterad autentisering, 

digitala signaturer med nycklar och 

TLS-protokoll 

Validering av indata: använd 

vitlistning och ta bort otillåtna 

tecken. 

 Formulärmanipulation 

Frågesträngmanipulation 

Kringgående 
av åtkomst- 
kontroller 

Osäkra direkta 
objektreferenser 

Åtkomstkontroll: Använd indirekta 
objektreferenser. 

 Avsaknad av 

åtkomstkontroll på 

funktionsnivå 

Åtkomstkontroll: Alltid kontrollera 

rättigheter när ett objekt eller en 

funktion refereras. 

Overifierade 

omdirigeringar eller 

vidarebefordringar 

Åtkomstkontroll: Undvika att 

använda omdirigeringar eller 

vidarebefordringar. 

XML-attack mot extern 

enhet (eng. XML 

External Entity (XXE)) 

Validering av indata: XML-tolken ska 

använda vitlistning och ta bort 

otillåtna tecken. 

Åtkomstkontroll: inte tillåta att nya 

dokumenttyper deklareras och 

refereras i XML-dokument. 

Attack med hjälp av 

symboliska länkar 

Åtkomstkontroll: Använd inte 

symboliska länkar eller genvägar 

mellan filer. 

Användning av 

falska 

identiteter 

Förfalskad IP-adress Kryptering: högre nivå av 

autentisering med multifaktors 

engångslösenordsenhet och 

krypteringsenhet, digitala signaturer 

med nycklar och TLS-protokoll. 

 Återanvändning av 

gammal session 

Kryptering: Använd identifierare för 

meddelande så att de bara hanteras 

av servern en gång. 
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Exekvering av falsk 

förfrågan på webbsida 

Kryptering: högre nivå av 

autentisering med multifaktors 

engångslösenordsenhet och 

krypteringsenhet, samt identifierare 

för meddelanden. 

Utnyttjande av 
synlig 
information 

Spaning Kryptering: Inte visa 

sekretessklassad information, och 

kryptera lagrad information. 

 Man-i-mitten Kryptering: krypterad autentisering, 

digitala signaturer med nycklar och 

TLS-protokoll. Nätverksavlyssning 

Datamodifiering 

Schemamodifiering Åtkomstkontroll: kontrollera 

rättigheter så att ingen utan 

rättigheter kan förändra schemat. 

 

Exponering av lagrad 

data 

Kryptering: använd starka 

krypteringsalgoritmer för lagrad 

data. 

 

Tabell 7.1. Sammanställning av systemets risker och hur de ska motverkas 

7.1 Nätverksarkitektur 

Nätverksarkitekturen för det webbaserade systemet innefattar och 

kombinerar de olika lösningarna som togs fram, för att hålla den 

säkerhetsnivå som valdes. Figur 7.1 visar hur en säker nätverksarkitektur kan 

byggas upp, med fem olika delar. 
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Figur 7.1. Förslag på en säker nätverksarkitektur 

 

Som första ingång till nätverket ligger en router, som kontrollerar IP-headers 

och enbart släpper igenom kända IP-adresser. Bakom routern ligger en enhet 

som fungerar som mellanhand mellan externa användare och webbservern. På 

denna enhet kommer en brandvägg, ett övervakningssystem och en 

krypteringsmodul vara placerade för att utföra filtrering, loggning och 

autentisering innan en anslutning mellan användare och server skapas. För att 

ge databasen skydd mot interna attacker ligger ytterligare en enhet 

innehållande brandvägg och övervakningssystem mellan webbservern och 

databasen. För att uppnå den totala övervakningen som det undersökta 
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systemet kräver, kommer loggning av händelser i systemet att göras med 

övervakningssystem på webbservern och databasen. 

 

Denna typ av arkitektur används och rekommenderas för stora företag och 

myndigheter (Stallings, 2011), och anses därför vara lämplig till detta system. 

För att sammanfatta resultatet av detta projekt så ska den beskrivna 

nätverksarkitekturen kombineras med datasäkerhetslösningarna, vilka är: 

 Multifaktors hårdvarukrypteringsenhet eller multifaktors 

engångslösenordsenhet som användaren har för autentisering. 

 Krypterad transport och lagring. 

 Validering av indata. 

 Parametriserade SQL-satser. 

 Åtkomstkontroller.  
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8 Slutsatser 

Ämnet som denna rapport behandlar är datasäkerhet för webbaserade system. 

Risker mot ett webbaserat system har analyserats för att därefter kunna hitta 

passande säkerhetslösningar. Denna rapport är först och främst ägnad åt det 

nystartade företaget som nämns i kapitel ett, men ska kunna hjälpa andra 

företag och utvecklare som behöver ett liknande webbaserat system. 

 

Problem som finns inom området är att webbaserade system ofta 

transporterar, lagrar och presenterar känslig information, som enbart får visas 

och förändras av personer som informationen gäller. För att kunna 

säkerhetsställa detta behöver ett antal säkerhetslösningar integreras i 

systemet, lösningarnas komplexitet och nivå på säkerhet beror på vad som 

behöver skyddas och hur starkt skydd som behövs. Säkerhetslösningarna togs 

fram genom att analysera systemets risker och hitta lösningar mot dessa. 

Brister i denna metod ligger i att man enbart skyddar sig mot risker och 

attacker som är kända i dagens läge och inte tittar på övriga sårbarheter i 

systemet som skulle kunna utforskas för att utveckla en ny attack. Det positiva 

är att säkerhetslösningarna skräddarsys till systemet för att hantera de risker 

som hittades. Om förarbetet med beskrivna risker görs bra, kan systemet 

utvecklas med säkerhetsaspekterna i åtanke vilket leder till ett säkrare system 

än om säkerheten skulle läggas till efter att systemet utvecklats. 

 

Syftet med rapporten var att presentera olika risker mot ett webbaserat 

system och beskriva lösningar som skyddar mot dessa. Detta för att uppfylla 

målet att informera företag om vad som behöver tas hänsyn till vid utveckling 

av ett webbaserat system och vilka säkerhetslösningar som kan användas. 

Rapporten har vissa begränsningar, då enbart ett system undersöks i arbetet 

och resultatet baseras på detta, men blir ändå relativt generell och ska kunna 

användas för system som har en liknande uppbyggnad och krav som systemet 

som undersöktes. 
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8.1 Utvärdering av resultatet 

Riskerna som beskrivs i rapporten är de vanligaste förekommande riskerna 

för webbaserade system som har en webbapplikation, webbtjänst och databas. 

Det finns betydligt många fler attacker än de som nämnts i rapporten, men 

om de liknar eller är en kombination av dessa attacker så kommer 

säkerhetslösningarna som tagits fram, med stor sannolikhet, att skydda mot 

dessa också. Enligt systemets ägare är företaget väldigt nöjda med arbetet och 

kommer ha stor nytta av resultatet och använda sig av det som grund vid 

fortsatt utveckling av systemet. 

 

Brister i detta projekt är att det inte finns statistik på hur vanliga attackerna är 

eller hur svåra de är att utföra. I projektet har detta inte prioriterats och därför 

har inte attackerna rangordnats. Det enda som var ett extra hårt krav från 

systemets ägare var att autentiseringen i systemet inte får misslyckas. Därför 

gjordes den delen extra utförligt för att kunna garantera rätt nivå på säkerhet. 

Det positiva med detta var att bilden för systemet och kraven på systemet blev 

väldigt tydlig. Bristerna i detta är att varken krypteringsmodul för användaren 

eller för systemet har kunnat tas fram, endast rekommendationer och 

riktlinjer. Att hitta rätt moduler som kan samverka med varandra lämnas till 

ett framtida arbete. 

 

Nya attacker framkommer ständigt, därmed måste säkerhetsarbetet i systemet 

fortsätta att uppehållas efter implementation. Det är också viktigt att 

uppdatera all mjukvara och hårdvara på grund av säkerhetsskäl. Utöver detta 

kan vi inte garantera att systemet är säkert mot attacker. 

 

Det webbaserade systemet kan även placeras i en molntjänst, vilket betyder 

att den inte skulle finnas på företagets nätverk. Den part som erbjuder en 

molntjänst upprätthåller vanligtvis denna tjänst till flera företag. Detta medför 

att de största fördelarna är: 

 Att de som tillhandahåller tjänsten förhoppningsvis är experter inom 

webbaserade system med goda rutiner och erfarenheter och kan på ett 

bra sätt skydda systemet. 
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 Att de som erbjuder tjänsten har ett nätverk som är optimerat för att 

enbart stödja och skydda hela system. 

Nackdelarna är: 

 Om attacker sker mot andra företags system på molntjänsten kan ens 

egna system påverkas. 

 Företag måste kunna lita på den part som erbjuder molntjänsten. 

 Företag kan inte själv påverka hur säkerheten hanteras i molntjänsten. 

 

8.2 Framtida arbete 

Det som har gjorts i denna rapport är bara en förundersökning till hur 

systemet ska byggas upp. Fortsatt arbete inkluderar: 

 Hitta mjukvaru- och hårdvarulösningar, moduler samt komponenter 

som är kompatibla med varandra. 

 Bestämma vilken slags kryptering och vilket system för nycklar som ska 

användas. 

 Undersök varje komponent och lösnings specifika säkerhetsnivå. 

 Implementera lösningsförslagen som finns i denna rapport. 

 Utföra noggranna tester för att se om attackerna motverkas av 

säkerhetslösningarna. 
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9 Sammanfattning 

I denna rapport har datasäkerhet för webbaserade system behandlats. 

Datasäkerhet syftar till att skydda ett systems tillgångar, genom att bland 

annat säkerhetsställa dess sekretess, integritet och tillgänglighet. Information 

som lagras och skickas inom ett system ska inte kunna avlyssnas eller 

förändras av utomstående parter, utan enbart vara tillgänglig för 

autentiserade användare. Att skydda ett webbaserat system, som 

transporterar information och finns tillgängligt på ett nätverk som är 

tillgängligt för hela världens internetanvändare är en utförlig process, som 

kräver flera säkerhetslösningar som arbetar tillsammans. 

 

När ett säkert webbaserat system utvecklas görs kravanalys integrerat med 

säkerhetsspecifikation av systemet, vilket i denna rapport har gjorts för ett 

specifikt system. Utifrån systemets krav på komponenter och säkerhetsnivå 

identifierades systemets risker. Riskerna togs fram genom att undersöka 

liknande system och vilka risker de har samt genom rekommendationer från 

guider. För att göra systemet säkert behövdes säkerhetslösningar som skyddar 

mot de risker som finns, samt håller kraven på systemets säkerhetsnivå. För 

att hålla säkerhetskraven användes en elektronisk autentiseringsguide som 

grund för att hitta rätt riktlinjer vid val av komponenter för autentisering, 

kryptering och sessionshantering. 

 

Arbetet resulterade i en tabell innehållande säkerhetslösningar som skyddar 

mot systemets risker, och ett förslag på en säker nätverksstruktur för 

systemet. Resultatet ska kunna användas för vidareutveckling av ett säkert 

webbaserat system, genom att skydda systemet och därmed systemets 

användare mot olika former av intrång, bristande sekretess, integritet och 

tillgänglighet.  
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Appendix A 

 

Nivå Krav på 

värdebevis (eng. 

token) 

Krav på 

skyddsmekanismer 

för autentisering 

Exempel som 

uppfyller kraven 

1 Alla typer av bevis 

tillåts, exempelvis 

PIN-kod 

Ett enklare skydd mot 

offline- eller 

avlyssningsattacker 

Användaren verifierar sig 

över ett säkert 

autentiseringsprotokoll. 

2 Tillåter 

engångsautentisering. 

Lösenord är vanligt. 

Gissningar som görs 

online, replay- och 

avlyssningsattacker 

motverkas genom att 

använda krypterings- 

tekniker godkända av 

FIPS 140-2  

Användaren verifierar sig 

genom 

engångsautentisering 

över ett säkert 

autentiseringsprotokoll. 

3 Flera autentiseringar 

krävs, vanligtvis 

lösenord eller 

biologisk identifiering 

i kombination med 

mjukvaruvärdebevis 

 

Gissningar som görs 

online, replay-, 

avlyssnings-, identitets- 

och man-in-the-middle 

attacker motverkas. 

Krypteringen måste vara 

godkänd av FIPS 140-2 

övergripande nivå 1 med 

lägsta nivå 2 för fysisk 

säkerhet. 

Användaren verifierar sig 

själv genom ägandet av 

en multifaktor mjukvaru-

krypteringsvärdebevis 

genom ett krypterat 

protokoll. 

4 Flera autentiseringar 

krävs, vanligtvis 

lösenord eller 

biologisk identifiering 

i kombination med 

med ett 

hårdvaruvärdebevis  

Gissningar som görs 

online, replay-, 

avlyssnings-, identitets- 

och man-in-the-middle 

attacker motverkas samt 

attacker som innefattar 

kapning av en session. 

Krypteringen i 

hårdvarubeviset måste 

vara godkänd av FIPS 

140-2 övergripande nivå 

2 med lägsta nivå 3 för 

fysisk säkerhet. 

Användaren verifierar sig 

själv genom ägandet av 

en multifaktor 

engångslösenordsenhet 

eller multifaktor 

krypteringsenhet genom 

ett krypteringsprotokoll. 

 

Tabell A.1. Sammanställning av de olika säkerhetsnivåernas krav och lösningar 

(The University of Wisconsin System, u.d.). 



 

63 

 

Tabell A.1 beskriver kraven för säkerhetslösningar som krävs för de fyra 

säkerhetsnivåerna. 

Nivå 1: finns inga behov att kontrollera användare av tjänsten. 

Nivå 2: finns behov av att kontrollera användare av tjänsten. 

Nivå 3: finns stort behov av att kontrollera användare av tjänsten. 

Nivå 4: finns väldigt stort behov av att kontrollera användare av tjänsten. 

 

För att teknikerna ska kunna tillgodose tillräckligt hög säkerhet, enligt NIST, 

gäller att alla krypteringsmoduler följer Federal Information Processing 

Standards Publication 140-2 (FIPS PUB 140-2) (NIST, 2001). FIPS PUB 140-2 

är en standard som anger vilka säkerhetskrav som ska uppfyllas av en 

krypteringsmodul för att uppnå en viss säkerhetsnivå (ibid.). 
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