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Abstrakt
Användare av webbaserade inloggningssystem hotas av sessionskapningsangrepp, 
där angripare kan ta över andras konton, oavsett hur stark autentiseringsmekanismen 
är. HTTP-protokollets tillståndslösa natur tvingar klienter att skicka ett sessions-ID, 
oftast  genom  kakor,  för  att  låta  servern  autentisera  varje  meddelande  efter 
inloggningen;  en  angripare  behöver  endast  få  tag  på  detta  ID  för  att  fullfölja 
angreppet. Detta arbete har, utifrån en omfattande litteraturstudie och med ASP.NET 
Forms Authentication som exempel, visat hur diverse svagheter kan låta angripare få 
tag  på  sessions-ID:t  på  olika  sätt  –  även  om  HTTPS  används  för  att  kryptera 
kommunikationen. Arbetet har dessutom sammanställt en uppsättning riktlinjer som 
webbutvecklare kan använda för  att  försvara sina webbsajter  mot dessa angrepp, 
bland  annat  genom  att  sätta  HttpOnly-flaggan  för  sina  kakor  för  att  försvåra 
avläsning på klientdatorn, samt att eventuellt förknippa inloggningssessionen med 
användarens IP-adress. Någon enkel heltäckande lösning tycks däremot inte finnas, 
och en avvägning mellan säkerhet och tillgänglighet är ofta nödvändig.

Nyckelord: session, kakor, HTTPS, inloggning, säkerhet
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I mars 2011 hade antalet Internetanvändare i världen överstigit två miljarder – mer än 
femdubbelt  så  många  som  bara  tio  år  tidigare  [1].  I  samband  med  detta  har 
omsättningen inom exempelvis  e-handel  fortsatt  att  stiga:  2009 stod e-handeln för 
12%  av  den  totala  omsättningen  hos  företag  i  EU  [2],  och  året  därpå  ökade 
omsättningen inom e-handeln i Kina med 22% [3].

Centralt  för  webbutiker,  såväl  som för  många  andra  webbaserade  tjänster,  är 
inloggningssystem som autentiserar användare. Utan ett sådant skulle vem som helst 
kunna läsa och modifiera andras känsliga data, och utföra handlingar som man skulle 
vilja ha skyddade, exempelvis att genomföra någon typ av pengatransaktion från ett 
bankkonto.  Säkerheten  i  dessa  sammanhang  är  avgörande  –  ett  osäkert 
inloggningssystem vore poänglöst, rentav skadligt [4].

För  dessa  diskussioner  är  HTTP  –  HyperText  Transfer  Protocol  –  ett 
nyckelbegrepp;  detta är  det  huvudsakliga protokoll  som används för  överföring av 
information mellan klienter  och servrar  på  Internet  [5].  Netscape Communications 
introducerade 1994 en metod för att  skicka tillståndsinformation mellan klient  och 
server  [6],  något  som annars  inte  är  en  del  av  HTTP-protokollet.  Metoden kallas 
"kakor", och standardiserades 1997 av The Internet Engineering Task Force (IETF) i 
och  med  RFC  2109  [7],  följt  av  RFC  2965  år  2000  [8].  Kakor  har  blivit  en 
nyckelkomponent  i  webbaserade  inloggningssystem,  men  de  är  förknippade  med 
många problem, inte minst säkerhetsmässigt. Bland annat utfördes under våren 2011 
tre så kallade cross-site scripting-angrepp mot Facebook-konton [9] – dessa angrepp 
har som mål att låta angriparen ta sig in på någon annans användarkonto.

Ett annat relevant protokoll som ofta diskuteras i dessa sammanhang är HTTPS – 
HTTP Secure [10]. Detta protokoll krypterar meddelandena mellan klient och server, 
med fördelen att  en angripare inte kan avlyssna trafiken.  HTTPS används ofta för 
väldigt säkerhetskritiska operationer på en webbsajt, till exempel vid kreditkortsköp. 
Trots de säkerhetsmässiga fördelar som detta medför används det av någon anledning 
inte konsekvent, utan ofta enbart för själva inloggningsprocessen – om ens det.

1.2 Problembeskrivning

Problem  med  svaga  lösenord  är  ett  välkänt  problem  i  inloggningssystem  [11]. 
Angripare  kan enkelt  gissa  sig  till  ett  lösenord  som är  identiskt  med användarens 
förnamn  eller  födelsedatum.  Däremot  är  det  jämförelsevis  få  som  känner  till  de 
problem  som  omger  sessionshanteringen  i  dessa  system,  trots  att  dessa  är  lika 
relevanta som en svag autentiseringsmekanism.

Ett webbaserat inloggningssystem kan sägas innehålla två huvudsakliga delar: ett 
autentiseringssystem och ett sessionshanteringssystem. Det förstnämnda används för 
att  bekräfta  att  en  användare  är  den  som denne  utger  sig  för  att  vara,  och  sker 
vanligtvis genom att användaren förser webbservern med användarnamn och lösenord. 
Ett sessionshanteringssystem – som i regel använder HTTP-kakor som en avgörande 
beståndsdel – låter användaren förbli inloggad mellan uppdateringar av webbsajten, 
utan att behöva skicka autentiseringsuppgifterna med varje begäran.

Stuttard och Pinto [12]  påpekar att  ett  robust  autentiseringssystem enkelt  kan 
kringgås av ett svagt sessionshanteringssystem. Även om en angripare inte kan ta reda 
på en användares lösenord för att ta sig igenom autentiseringsmekanismen, kan det 
finnas  möjligheter  att  utnyttja  svagheter  i  sessionshanteringssystemet,  med  samma 
konsekvenser:  angriparen  får  olovlig  tillgång  till  användarkontot.  Detta  kallas 
sessionskapning, och kommer utredas i detalj i detta arbete.
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1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att, utifrån hotet sessionskapning, utreda och utvärdera de 
processer  och  metoder  som  omger  sessionshanteringen  i  webbaserade 
inloggningssystem. För att uppnå detta, ämnar arbetet svara på följande frågor:

1. Hur går sessionshanteringen till i webbaserade inloggningssystem?
2. Vilka  potentiella  säkerhetsmässiga  problem  finns  i  denna  hantering  med 

avseende på sessionskapning, och hur kan dessa motverkas av webbutvecklare?
3. Vilken roll spelar HTTPS i dessa sammanhang, och varför används det inte i 

större utsträckning?
4. Utifrån  ovanstående,  ta  fram  generella  riktlinjer  i  samband  med 

implementeringen av sessionshanteringssystem.

Utgångspunkten är en studie av Microsofts ASP.NET Forms Authentication-system, 
som kommer ligga till grund för att svara på fråga 1. Fråga 2 och 3 kommer besvaras 
genom en omfattande litteraturstudie – för fråga 2 kommer fokus läggas på HTTP-
kakor, då det oftast är sådana som används inom sessionshanteringssystem. Den sista 
punkten kommer uppnås genom att noggrant granska arbetets resultat.

Förhoppningen är  att  detta arbete kommer bidra till  en ökad förståelse för  de 
säkerhetsmässiga risker som förekommer i dessa sammanhang, samt ge en uppsättning 
riktlinjer  som webbutvecklare  kan följa  för  att  garantera  eller  åtminstone förbättra 
säkerheten kring sessionshanteringen i sina webbaserade inloggningssystem. 

Övriga delar av inloggningssystem, exempelvis hur lösenord lagras och hanteras 
av servern, behandlas ej i detta arbete. Hur webbservrar kan skyddas mot angrepp – en 
relevant  säkerhetsaspekt  för  området  –  är  också  bortom  detta  arbetes  omfång. 
Slutligen kan det påpekas att det finns åtgärder som den enskilda användaren kan vidta 
för att undvika dessa angrepp. Ej heller dessa utreds här; fokuset ligger istället på vad 
webbutvecklare kan göra för att skydda sina webbsajter – och därigenom användarna.

1.4 Arbetets struktur

Här ges en kort redogörelse för kapitlens innehåll:

• Kapitel 1 ger en kort introduktion till området, vad arbetets syfte är, vilka frågor 
som ska  besvaras  för  att  uppnå  detta  syfte,  samt  hur  dessa  frågor  kommer 
besvaras.

• Kapitel 2 definierar viktiga termer och beskriver de huvudsakliga protokoll och 
tekniker – däribland HTTP, HTTPS och kakor – som är relevanta för arbetet. I 
synnerhet förklaras koncepten sessions-ID och sessionskapning.

• Kapitel 3 beskriver och motiverar de metoder som legat till grund för utförandet 
av detta arbete, hur informationsinsamlingen för litteraturstudien har gått till, 
samt hur själva arbetsprocessen sett ut i stora drag.

• Kapitel  4  presenterar  en  stor  uppsättning  svagheter  hos  och  angrepp  mot 
sessionshanteringssystem,  och  vad  utvecklare  kan  göra  för  att  skydda  sina 
webbsajter mot dessa. I samband med detta behandlas även HTTPS och dess 
svagheter.

• Kapitel 5 innehåller författarens egna reflektioner och idéer kring de områden 
som  har  presenterats  –  olika  försvarsmetoder,  hur  man  kan  upptäcka 
angreppsförsök och vad man sedan kan göra utöver att neutralisera dem, samt 
två förslag på hur man ytterligare kan förbättra säkerheten i dessa system.

• Kapitel  6  erbjuder  en  sammanfattning  genom  att  besvara  arbetets 
frågeställningar, särskilt med en uppsättning riktlinjer som kan vara till nytta för 
webbutvecklare.
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• Kapitel  7  presenterar  avslutande  slutsatser  utifrån  arbetets  resultat  och 
diskussion.

• Kapitel  8  framlägger  förslag  på  framtida  forskning  som  vore  relevant  för 
området, särskilt sådant som det ej funnits tid att inkludera i detta arbete, som 
främst är av praktisk karaktär.

2 Teoretisk bakgrund

Detta kapitel ger beskrivningar och definitioner av de begrepp och teknologier som 
kommer vara relevanta för området som arbetet ämnar utreda. Framförallt tydliggörs i 
2.1 vad som menas med ett webbaserat inloggningssystem, med ett verkligt exempel 
från Microsofts .NET-ramverk, samt vad som menas med begreppet sessionskapning. 
För mer ingående beskrivningar hänvisas till de refererade källorna.

2.1 Webbaserade inloggningssystem

2.1.1 Scenario med ASP.NET Forms Authentication
För att försöka ge klarhet i problemområdet, presenteras här ett scenario över hur ett 
webbaserat inloggningssystem kan fungera, samt en beskrivning av hur denna struktur 
kan påverka dess säkerhet negativt. Scenariot bygger på hur Forms Authentication – 
ett  av de inbyggda systemen i Microsofts ASP.NET-teknik – konceptuellt  fungerar, 
utan några detaljer kring vilka metodanrop som utförs inom servern [13] [14] [15]. 
Nedanstående scenario illustreras i figur 1.

Användaren Anna surfar in på webbutiken KonstOnline. Hon har sedan tidigare 
ett användarkonto på denna webbutik, som lagrar hennes person- och adressuppgifter, 
samt vissa mer hemliga uppgifter såsom hennes kreditkortsnummer, som hon inte vill 
att andra ska komma åt. Man kan dessutom genom hennes konto utföra handlingar 
som bara hon bör kunna utföra, exempelvis att  lägga bud på produkter som andra 
kunder lagt  ut på auktion.  Av dessa anledningar behöver Anna autentisera sig mot 
tricky utfyllnad 

Figur 1. Vid inloggning tilldelas Anna ett sessions-ID av servern, som sedan bifogas vid 
varje efterföljande meddelande till servern.
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webbservern som KonstOnline ligger på, innan hon får tillgång till sitt användarkonto. 
Detta  gör  hon genom att  skicka  sitt  användarnamn och lösenord  till  servern,  som 
kontrollerar dessa mot uppgifter i exempelvis en databas. Om uppgifterna matchar, är 
Anna inloggad på sitt konto.

På grund av teknikaliteter (se 2.2) kommer servern dock ha glömt bort Anna när 
hon gör en uppdatering av webbsajten, till exempel när hon klickar på en länk till 
någon produkt hon vill titta på. Från serverns synvinkel är varje begäran från Anna 
helt fristående, utan någon koppling till tidigare kommunikation. Av denna anledning 
förknippas Annas inloggningssession – perioden mellan in- och utloggning – med ett 
så  kallat  sessions-ID (hädanefter  SID),  inom ASP.NET Forms  Authentication  även 
känt som en Authentication Ticket. SID:t är en godtycklig textsträng som skickas till 
Anna,  vanligtvis  som  en  HTTP-kaka  och  eventuellt  efter  att  först  ha  krypterats 
och/eller signerats av webbservern. Anna skickar tillbaka samma SID till servern vid 
varje efterföljande begäran.  Servern läser  SID:t,  och ser  att  det  är  förknippat  med 
Annas användarkonto – och därigenom kan servern konstatera att begäran verkligen 
kommer  från  Anna.  På  så  vis  kan  Anna  förbli  inloggad  mellan  uppdateringar  av 
webbsajten, utan att behöva skicka med sina autentiseringsuppgifter gång på gång.

När Anna loggar ut, eller när servern anser att hon varit inaktiv under en för lång 
period, elimineras kopplingen mellan hennes användarkonto och SID:t – skulle Anna 
försöka återuppta sessionen med det utgångna SID:t, kommer servern neka åtkomst 
och kräva att hon loggar in igen.

2.1.2 Sessionskapning
Det finns dock en hake: angriparen Angus vill få åtkomst till Annas användarkonto. 
Han har försökt gissa sig till hennes lösenord, men Anna har lyssnat till experternas 
råd och valt ett starkt lösenord som är svårt att knäcka. Det finns däremot en annan 
metod Angus kan använda sig av, som illustreras i figur 2: om han kan ta reda på 
Annas SID, kan han skicka det i en begäran till KonstOnline-servern. Servern kommer 
titta  på  SID:t,  och  känna  igen  det  som  SID:t  som  är  förknippat  med  Annas 
användarkonto. Eftersom detta är det enda servern gör för att identifiera Anna efter att 
hon har autentiserat sig, ser den ingen skillnad på om SID:t är skickat från Anna eller 
från Angus. Efter detta har Angus full åtkomst till Annas konto, utan att ha behövt ta 
reda på hennes lösenord. [12] [16]

Detta  kallas  sessionskapning,  och  är  det  huvudsakliga  problem  som  dessa 
sessionshanteringssystem behöver bemöta. Det finns flera olika metoder för hur dessa 
angrepp kan utföras – och motarbetas. Dessa kommer presenteras i kapitel 4.

I  detta  arbete  syftar  begreppet  SID alltid  på  det  koncept  som  beskrivs  i 
ovanstående inloggningssystem. I samband med HTTPS används även det närstående 
begreppet SSL-SID, som beskrivs i 2.4.2. Dessa begrepp bör ej förväxlas, och för att 
förtydliga används ibland begreppet inloggnings-SID istället för SID.

Figur 2. Om Angus får tag på Annas SID, kan han använda det för att ge sig ut för att  
vara henne – detta kallas sessionskapning.
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2.1.3 Sessionshanteringssystem
För att undvika otydligheter, följer här en definition av vad som menas med begreppet 
"sessionshanteringssystem" i  detta arbete. Ett  sessionshanteringssystem används för 
att  låta  en  användare  förbli  inloggad –  autentiserad  –  från  det  att  denne  passerar 
autentiseringsmekanismen, tills dess denne loggar ut eller av någon annan anledning 
blir utloggad. Sessionshanteringssystemet ansvarar för att:

• Generera SID:n och koppla samman dessa med användarkonton.
• Se till att SID:n kan överföras mellan klient och server.
• Matcha ett mottaget SID med motsvarande användarkonto.
• Eventuellt utföra säkerhetsåtgärder för att förhindra manipulering av SID:n och 

kapning av inloggningssessioner.

Tyvärr  är  dessa  områden  inte  lika  väl  utforskade  som  de  beträffande 
autentiseringssystem. Förhoppningen är att detta arbete kommer kunna hjälpa till att 
fylla denna lucka.

2.1.4 Autentisering
Autentiseringen  av  användare  kan  ske  på  många  olika  sätt:  användarnamn  och 
lösenord,  ett  inloggningskort  med  pinkod,  fingeravtrycksläsare,  och  så  vidare  [4]. 
Denna del är självklart  viktig för säkerheten i  ett  inloggningssystem, men valet av 
autentiseringsmekanism påverkar  i  princip inte  sessionshanteringen;  de  är  separata 
delar  av  inloggningssystemet.  I  detta  arbete  antas  användarnamn  och  lösenord 
användas, för att förenkla diskussionen.

Kihl och Andersson [17] diskuterar två olika typer av autentisering: autentisering 
av enheter, som sker i samband med att en anslutning upprättas och som alltså på sätt 
och vis skulle motsvara den autentisering som sker när användaren loggar in på en 
webbsajt, och autentisering av  meddelanden, som sker för varje meddelande mellan 
klient  och  server.  Åtminstone  på  serversidan  motsvaras  denna  andra  form  av 
autentisering direkt av att klienten bifogar inloggnings-SID:t i varje meddelande – i 
den  andra  riktningen  sker  det  i  regel  på  sin  höjd  på  enhetsnivå,  där  klienten 
autentiserar servern genom ett så kallat digitalt certifikat – notera dock att om HTTPS 
används  inom  hela  inloggningssessionen,  kommer  effekten  vara  att  klienten  kan 
bekräfta att varje meddelande kommer från rätt källa. HTTPS och digitala certifikat 
diskuteras närmre i 2.4.

2.2 HTTP – HyperText Transfer Protocol

HTTP (HyperText Transfer Protocol) [5] är det huvudsakliga protokoll som används 
för att överföra information mellan användare – som använder klienter, även kallade 
webbläsare, exempelvis Internet Explorer och Mozilla Firefox – och webbservrar på 
Internet.  Protokollet  ingår  i  det  översta  skiktet  –  applikationsskiktet  –  i  TCP/IP-
arkitekturen,  och använder i  de allra flesta fall  TCP-protokollet  i  skiktet  under för 
överföring över nätverk [5].

HTTP fungerar på så vis att när användaren behöver någon resurs från en server, 
exempelvis  en  webbsida,  skickar  klienten  en  HTTP  Request –  en  begäran  –  till 
webbservern. Denna begäran beskriver vilken resurs klienten vill ha, hur den vill ha 
resursen, samt en del information om klienten som servern kan vara intresserad av 
(exempelvis vilken webbläsare som används).  Servern behandlar klientens begäran, 
och svarar med en HTTP Response. Svarsmeddelandet innehåller information gällande 
status  ("404  Not  Found"  är  ett  välbekant  felmeddelande),  allmän  information  om 
servern,  samt  själva  resursen  som efterfrågades,  förutsatt  att  allt  gått  väl.  Figur  3 
triiiiiiicky utfyllnad
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Figur 3. Klienten skickar en begäran – servern svarar, och glömmer sedan bort  
föregående process.

illustrerar denna process, medan figur 4 och 5 visar exempel på en HTTP-begäran 
respektive  ett  HTTP-svar.  Dessa  exempel  är  uppfångade med Wireshark [18],  och 
anropen är gjorda till en egen ASP.NET-webbsajt som ligger på Bineros [19] servrar. 
Lägg även märke till hur Wireshark visar vilka protokoll som används på lägre nivåer 
– under HTTP finns TCP, under TCP finns IP, och så vidare.

Fundamentalt för dessa diskussioner är att när servern har skickat sitt svar på en 
begäran, frigör den allt minne som allokerats till att skapa svaret, vilket illustreras i 
figur 3. Om klienten gör en ny begäran till samma server, kommer servern inte ha 
något minne av tidigare aktivitet med den klienten. Detta innebär att HTTP är vad man 
brukar kalla ett tillståndslöst protokoll [5].

Det  kan  vara  värt  att  påpeka  att  HTTP version  1.1  –  som  är  den  senaste 
versionen, och som beskrivs av Fielding et al. [5] – kan, till skillnad från föregående 
versioner, skicka flera begäran/svar-par över samma TCP-anslutning. Detta medför en 
prestandaförbättring jämfört  med tidigare versioner,  eftersom nya TCP-anslutningar 
inte  behöver  upprättas  för  varje  överföring.  Det  innebär  däremot  inte  att  separata 
begäran behandlas som om de vore relaterade på något  vis  – HTTP är fortfarande 
tillståndslöst [20].

Figur 4. En enkel HTTP-begäran.
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Figur 5. Föregående begäran leder till följande svar från servern. Notera att HTML-
koden för sidan som efterfrågats är inkluderad i HTTP-meddelandet.

En viktig  detalj  rörande Internets  arkitektur  är  att  dessa  meddelanden inte  skickas 
direkt  mellan  klientdatorn  och  serverdatorn.  Istället  skickas  meddelandena  genom 
mellanliggande routrar,  som skickar  dem vidare tills  de når  slutdestinationen [20]. 
Detta har implikationer för säkerheten på Internet, och kommer diskuteras mer senare.

2.2.1 Webbcachning och HTTP-proxy:er
En viktig teknik på Internet är cachning. Idéen är att istället för att upprepade gånger 
skicka samma begäran/svar-par mellan en server och klienterna på ett nätverk, kan 
man lagra  svarsmeddelandena på exempelvis  en mellanliggande HTTP-proxy,  som 
klienterna skickar sina meddelanden genom. Om HTTP-proxy:n ser en begäran som 
redan har ett motsvarande svar i cachen, returneras det cachade svarsmeddelandet till 
klienten, utan något behov att kommunicera med servern. Webbläsare implementerar 
ofta  samma  teknik  för  att  öka  prestandan  för  den  enskilda  användaren.  Det  hela 
medför stora prestandafördelar, särskilt när klienten och servern befinner sig på ett 
stort  avstånd från varandra  och när  webbsidorna innehåller  stora  bilder  och annan 
media. Cachning anses vara den viktigaste aspekten i att förbättra effektiviteten vid 
HTTP-kommunikation. [20]

Detta område är  mycket  omfattande,  och kommer inte diskuteras i  detalj  här. 
Däremot  är  det  relevant  för  senare  diskussioner  i  arbetet.  Intresserade  som  vill 
fördjupa sig i ämnet hänvisas till Nagaraj [21].

2.3 Kakor och inloggningssystem

I och med att HTTP är tillståndslöst, behövs något slags mekanism för att servern ska 
kunna komma ihåg information rörande den aktuella användaren mellan uppdateringar 
av  en  webbsajt.  Den huvudsakliga  lösningen på  detta  problem har  varit  att  utöka 
HTTP-protokollet med något som kallas kakor1.  Dessa var ursprungligen tänkta att 
låta en webbutik komma ihåg vilka produkter en användare lagt i sin varukorg [6], 
men  idag  har  de  många  användningsområden,  bland  annat  att  överföra  SID:n  i 
inloggningssystem.

1 I själva verket är kakor fristående från den officiella HTTP-standarden – de bygger på information som 
inkluderas i HTTP-headern, och det är upp till webbläsaren och servern att hantera denna information 
korrekt.
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Kakor  är  inte  det  enda  alternativet  för  att  uppnå  detta  ändamål.  Två  andra 
tekniker är att antingen lagra informationen i gömda input-fält i HTML-koden, som 
sedan skickas tillbaka till servern i samband med en begäran, eller att lagra den som 
argument  i  URL-strängen.  Det  sistnämnda  kan  se  ut  något  i  stil  med 
http://www.konstonline.se/index?SID=123.  Vid  en  begäran  får  servern  tillgång  till 
URL-argumenten, och kan utifrån dessa upprätthålla en session. [22]

Dessa alternativ har två huvudsakliga nackdelar: de sätter sessionsinformationen 
i  resursernas innehåll  snarare än i  överföringsprotokollet  [23],  och de bevarar  inte 
informationen om man till exempel med bakåtknappen i webbläsaren skulle navigera 
till den föregående sidan på webbsajten. Att ha ett SID i URL-strängen är extra farligt: 
om en inloggad användare skulle skicka en sådan URL-sträng till någon annan, skulle 
denne  få  direkt  tillgång  till  användarkontot,  utan  att  ens  ha  försökt  kapa 
inloggningssessionen.  Kakor  medför  en  viss  ökad  kontroll  över  hur  informationen 
överförs och hanteras. Skulle man vilja använda något av de andra alternativen2, kan 
det påpekas att många av de metoder och slutsatser som presenteras i detta arbete är 
applicerbara även för dessa.

Kristol och Montulli [8] beskriver HTTP-kakornas struktur. En eller flera kakor 
sätts av servern genom särskilda fält i ett HTTP-svar. Webbläsaren läser dessa fält, och 
beroende på deras innehåll lagras informationen antingen på klientdatorns hårddisk, 
eller i webbläsarens minne. Vid varje efterföljande HTTP-begäran till samma server 
ser  klienten till  att  kakorna skickas med,  så att  webbservern kan läsa dem.  Denna 
process illustreras i figur 6 och 7, där tre kakor sätts av servern och sedan returneras 
av klienten i nästa begäran. En särskilt viktig flagga som illustreras här är HttpOnly-
flaggan – om den är satt,  som i  FirstCookie och  ThirdCookie,  kommer kakan inte 
kunna läsas eller modifieras på klientsidan med hjälp av exempelvis JavaScript, vilket 
visas i figur 8. En annan flagga som kommer ha betydelse för detta arbete är Secure-
flaggan – om den är satt, kan kakan enbart överföras via HTTPS. Det finns fler attribut 
som kan sättas eller som sätts automatiskt, men dessa är inte relevanta för detta arbete, 
bortsett från det som behandlas i nästa avsnitt.

Det  har  varit  mycket  debatt  kring  hur  kakor  kan  riskera  den  personliga 
integriteten  hos  användare.  I  maj  2011  slog  Sveriges  riksdag  rentav  igenom  ett 
lagförslag som bland annat handlar om hur kakor ska behandlas av webbservrar [24]. 
Kristol [23] och Kierkegaard [25] går ingående igenom problematiken, som till stor 
del bygger på något som kallas tredjepartskakor, där en webbsajt hos klienten lagrar 
en  kaka  som  är  åtkomlig  från  en  annan  webbsajt.  De  flesta  webbläsare  har 
funktionalitet  för  att  spärra  sådana  kakor,  och  de  är  heller  inte  relevanta  för 
sessionshanteringen i inloggningssystem – de kommer således inte behandlas här.

Figur 6. Kakor sätts av servern i ett HTTP-svar.

2 ASP.NET Forms Authentication tillåter SID:t att lagras som ett URL-argument, om klienten skulle ha 
inaktiverat kakor i sin webbläsare.
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Figur 7. Klienten skickar tillbaka kakorna vid varje efterföljande HTTP-begäran.

Figur 8. Om HttpOnly-flaggan ej är satt, kan kakan läsas med JavaScript.

2.3.1 Sessionskakor och beständiga kakor
En del av en kaka är dess förfallodatum/-tid. Den anger när kakan ska tas bort från 
klientdatorns hårddisk. Om detta attribut inte anges kommer kakan istället lagras som 
en så kallad sessionskaka i webbläsarens minne, och tas bort när webbläsaren stängs 
ner eller när en timeout uppnås (som ofta har ett standardvärde på 20 minuter) [23]. 
Det  finns ingen innehållsmässig skillnad mellan dessa typer av kakor – skillnaden 
ligger enbart i hur de hanteras av klientdatorn. I figur 6 på föregående sida visas hur 
en beständig kaka med namnet  ThirdCookie sätts genom att ange  expires-attributet. 
Webbläsaren lagrar denna kaka i en fil på datorn, med innehåll enligt figur 9 på nästa 
sida. Notera att trots att kakan är satt som HttpOnly, och således inte kan läsas eller 
skrivas med klientskript i webbläsaren, kan kakan enkelt läsas och modifieras om den 
lagras på hårddisken.

Valet  mellan  sessionskakor  och  beständiga  kakor  har  säkerhetsmässiga 
konsekvenser, och kommer diskuteras närmare.

2.3.2 Webbläsarens roll i hanteringen av kakor
Att kakor fungerar beror helt på att webbläsare stödjer dem. Vissa äldre webbläsare 
saknar dock stöd för vissa detaljer i kakorna. HttpOnly-flaggan, till exempel, är inte en 
del av standarden [8],  utan har tillkommit i efterhand. Skickar man en kaka till en 
webbläsare  som inte  stödjer  HttpOnly-flaggan,  exempelvis  Internet  Explorer  innan 
version 6 SP1 eller Mozilla Firefox innan version 2.0.0.5 [26], spelar det ingen roll om 
flaggan är satt eller ej.
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Figur 9. En beständig kaka lagrad på klientdatorns hårddisk. Siffrorna anger diverse 
attribut, samt skapelse- och förfallotid.

2.4 HTTPS och SSL/TLS

Ett problem med överföringen av information genom HTTP är att den inte på något 
vis är skyddad. Vem som helst som kommer åt ett HTTP-meddelande – något som kan 
göras genom exempelvis paketsniffning, se 4.3 – kan enkelt läsa informationen som 
finns däri. Om ett lösenord skickas okrypterat i ett HTTP-meddelande från en klient 
till en server, skulle en angripare som snappar upp meddelandet kunna läsa det utan 
problem.

Av den här  anledningen har  man utvecklat  HTTP Secure,  eller  HTTPS [10]. 
HTTPS är principiellt  ganska enkelt.  Vanlig HTTP använder sig som tidigare  sagt 
direkt av TCP-protokollet. I HTTPS använder man Secure Socket Layer (SSL) [27] 
eller Transport Layer Security (TLS) [28] mellan HTTP- och TCP-protokollen, vilket 
illustreras i figur 10. Detta innebär i korta drag att innan ett HTTP-meddelande lämnar 
klient- eller serverdatorn, kommer det krypteras (för att förhindra att någon annan än 
mottagaren kan läsa det) tillsammans med en hashkod (för att förhindra att någon kan 
modifiera  det).  När  meddelandet  kommer  fram  kan  mottagaren  dekryptera  det, 
kontrollera  att  hashkoden  stämmer,  och  sedan  läsa  det  som  ett  vanligt  HTTP-
meddelande.  Figur  11  och  12  illustrerar  hur  denna  process  skiljer  sig  mot  vanlig 
HTTP.

Figur 10. HTTPS skiljer sig mot vanlig HTTP på så vis att SSL eller TLS används för att  
kryptera HTTP-meddelandena (efter Stallings [29]).
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Figur 11. Med vanlig HTTP skickas meddelandena i klartext mellan klient och server. En 
angripare kan potentiellt läsa denna trafik.

Figur 12. Med HTTPS så krypteras varje meddelande innan det lämnar klienten/servern,  
och dekrypteras i samband med mottagning. En angripare kan ej uttyda någon information.

Till vardags nämns SSL och TLS som två namn för samma protokoll. Det är inte helt 
korrekt – Stallings [29] går tydligt igenom skillnaderna mellan dem, som dock är rätt 
oväsentliga.  Vilket  som används  under  en  HTTPS-session  är  upp  till  servern  och 
klienten att bestämma sinsemellan. Ur ett säkerhetsperspektiv har det ingen betydelse, 
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så länge inte en äldre version av SSL än 3.0 används, så för att underlätta diskussionen 
kommer "SSL" framöver referera till både SSL och TLS.

Man kan som användare se om man använder HTTPS genom att titta på URL:en 
i ens webbläsare – den börjar då med "https" istället för "http".

2.4.1 HTTPS och digitala certifikat
Om en användare försöker upprätta en SSL-session med en server, hur vet denne att 
det faktiskt är den tänkta servern som denne är i kontakt med? Utan en sådan garanti 
skulle en angripare kunna gömma sig i den andra änden. Denne skulle kunna ha en 
egen  session  med  den  riktiga  servern,  och  vidarebefordra  meddelandena  mellan 
klienten  och  servern  –  och  samtidigt  läsa  den  information  som finns  i  dem.  För 
användaren märks ingen skillnad – meddelandena kommer fortfarande fram, så länge 
angriparen tillåter. Det här är ett så kallat man-in-the-middle-angrepp [4].

Lösningen är att servern tillhandahåller ett digitalt certifikat som är signerat av en 
oberoende tredje part, en certifikatutfärdare (eng: certificate authority), som klienten 
litar på. Certifikatet är ett slags paket med diverse information om certifikatets ägare, 
inklusive dennes publika krypteringsnyckel, samt en hashkod av informationen som 
hjälper klienten att avgöra om informationen är oförändrad.

Användarens  webbklient  har  flera  publika  krypteringsnycklar  från  välkända 
certifikatutfärdare,  exempelvis  VeriSign  [30],  förinstallerade.  När  klienten  får 
certifikatet från servern, ser den vilken certifikatutfärdare som har signerat det – om 
klienten (eller  användaren) litar  på denne,  kan utfärdarens nyckel  användas för  att 
autentisera  servern genom att  dekryptera  certifikatet  och kontrollera  att  hashkoden 
stämmer. Inbakat i certifikatet finns serverns egna publika nyckel, som kan användas 
för  att  skicka  asymmetriskt  krypterad  information  till  servern  –  detta  görs  för  att 
komma överens om en gemensam symmetrisk krypteringsnyckel, som sedan används 
för att kryptera meddelandena över SSL-sessionen. Ford och Baum [31] ger en bra 
genomgång av hur certifikat fungerar; för detaljer kring SSL hänvisas till Frier et al. 
[27].

Med sin centrala roll är digitala certifikat den svagaste länken i HTTPS. Detta 
diskuteras i större detalj i 4.3.1.

2.4.2 HTTPS och SSL-SID:n
En SSL-session behöver någon form av identifierare så att servern och klienten vet 
vilken (lokalt förvarad) krypteringsnyckel som ska användas för att dekryptera varje 
meddelande. Notera att detta SSL-SID skiljer sig markant från de som används för 
inloggningssessioner – en angripare som får tag på ett SSL-SID kan inte kapa en SSL-
session utan tillhörande krypteringsnyckel.  SSL-SID:t kan eventuellt  användas som 
SID för en inloggningssession. Ett förslag på ett sådant system presenteras i 5.2.1.

3 Metod

Det här kapitlet redogör för hur detta arbete har genomförts, inklusive motiveringar till 
varför alternativa metoder inte har använts istället. 

3.1 Forskningsstrategi

Många olika standarder tas upp i detta arbete vad gäller HTTP, HTTPS och kakor. 
Någon  standard  för  hur  sessionshanteringen  bör  gå  till  i  webbaserade 
inloggningssystem finns dock inte. Det har ändå känts nödvändigt att utgå från något 
slags  mall,  som  konkretiserar  de  problem  som  uppstår  i  verkligheten.  Av  denna 
anledning  har  ASP.NET  Forms  Authentication  presenterats  och  verkat  som 
utgångspunkt för arbetets resultat och diskussioner.
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Att just .NET-ramverket har valts ut beror delvis på att det varit under ständig 
utveckling  under  många  år;  genom  att  studera  Forms  Authentication  kan  man 
eventuellt få en sofistikerad bild av vilka hot som finns mot sessionshanteringssystem 
och  hur  man  kan  skydda  sig  mot  dessa.  Därtill  har  dess  popularitet  i 
webbutvecklingssammanhang  ansetts  betydande.  Denna  infallsvinkel  riskerar  dock 
ändå att  ge en dålig representation av hur sessionshanteringssystem är designade i 
andra ramverk, eller för enskilda webbsajter. Alternativet hade varit att presentera ett 
större  antal  verkliga  inloggningssystem –  det  hade  dock  varit  problematiskt  både 
tidsmässigt och i frågan om hur urvalet skulle ha gått till. Den uppsjö av källor som 
detta  arbete  refererar  till  har  i  de  flesta  fall  varit  oberoende  av  specifika 
implementationer eller ramverk, och de beskriver alla samma grundidé – ett sessions-
ID som används för att autentisera varje HTTP-meddelande efter inloggningen – samt 
problemen som omger denna idé.  Detta indikerar  att  detta arbetes resultat  ändå är 
applicerbara i allmänhet, inte bara för ASP.NET-webbsajter.

Denna typ av vetenskaplig forskning kan krasst delas upp i två olika typer – de 
där  en  litteraturstudie  utförs  för  att  besvara  själva  forskningsfrågorna,  och  de  där 
litteraturstudien istället ligger till grund för att motivera ytterligare empirisk forskning 
[32]. Olika former av praktiska inslag har övervägts för detta arbete, främst att själv 
testa de olika angreppen och försvarsmetoderna som presenteras. Detta har valts bort 
eftersom litteraturstudien i sig har varit såpass omfattande – och för den delen besvarat 
arbetets frågeställningar till en tillfredsställande grad – att det knappast funnits tid till 
att planera, utföra och analysera något som hade kunnat tillföra något av intresse. Det 
hade dock antagligen givit mer trovärdighet till de resultat som arbetet framför, men 
denna funktion fylls istället av de omfattande referenserna till både verkliga exempel 
på utförda angrepp samt mer teoretiska genomgångar av desamma.

Inom  forskningssammanhang  pratar  man  ofta  om  kvantitativ  och  kvalitativ 
forskning, där kvantitativ forskning handlar om att samla in och analysera data som 
kan mätas med siffror, medan kvalitativ forskning snarare handlar om att behandla 
icke mätbara data och egenskaper [33].  Den kvantitativa forskningen används ofta 
inom naturvetenskap för att besvara frågor om vad, när och var, medan den kvalitativa 
forskningen oftare syns inom till exempel psykologi för att besvara frågor kring hur 
och  varför.  Allt  detta brukar i  regel diskuteras i  samband med empirisk forskning; 
vilka  slags  data  har  samlats  in,  hur,  och  på  vilket  sätt  ska  de  analyseras?  För  en 
litteraturstudie tycks det uppenbart att datan är av kvalitativ karaktär, eftersom ordet 
"litteratur"  för  tankarna  till  böcker  fyllda  med  ord.  En litteraturstudie  skulle  dock 
mycket väl kunna fokusera på exempelvis statistiska data insamlade från rapporter och 
annan forskning; på så vis skulle forskningen snarare vara kvantitativ. I just detta fall 
kan man  dock tydligt  se  vilket  angreppssätt  som använts:  nästan alla  resultat  och 
diskussioner har rört  rent kvalitativa data, utan några med siffror mätbara aspekter. 
Detta  kan  anses  typiskt  för  studier  inom IT-säkerhet,  där  det  ofta  handlar  om att 
behandla mer eller mindre invecklade metoder och system, snarare än till  exempel 
olika prestandamätningar.

3.2 Informationsinsamling

Då detta arbete haft en omfattande litteraturstudie som grund, har det varit viktigt att 
den utförts på ett förnuftigt sätt. Tre huvudsakliga typer av källor har använts: 

• Vetenskapliga artiklar, främst från databaserna ACM Digital Library [34] och 
IEEE Xplore [35], men även ScienceDirect [36], SpringerLink [37] och Google 
Scholar [38];

• Litteratur – delvis litteratur från tidigare kurser, såsom Pfleger och Pfleger [4], 
men även sådant som hittats i skolbibliotekets hyllor, samt på ebrary [39];
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• Internetkällor.  Dessa  har  varit  av  skiftande  kvalitet;  en  del  har  varit  stora 
organisationers  och  företags  officiella  hemsidor,  medan  andra  har  varit 
nyhetssidor  och  bloggar.  Dessa  har  ofta  setts  som en  sista  utväg  när  inga 
relevanta källor funnits inom de andra formaten, men deras kvalitet har ändå 
ställts i förhållande till vikten de haft i detta arbete.

Ett problem har varit att alltför många till synes relevanta källor har hittats, och det har 
varit omöjligt att i detalj granska samtliga. Ett urval har behövt göras, och kvalitén på 
detta  arbete har  varit  beroende av hur detta har  gjorts.  Till  en början,  efter  att  de 
relevanta standarderna studerats och givit en grundläggande bild av problemområdet, 
samlades  stora  mängder  relevanta  vetenskapliga  artiklar  och  annan  litteratur  in. 
Nyckelord som använts vid sökningen på ovan nämnda databaser har varit exempelvis 
"cookie*",  "session",  "hijacking",  "https",  "login",  "authentication",  samt  lämpliga 
kombinationer av dessa. Sökningar på specifika angreppsmetoder har också gjorts – 
dessutom har de funna artiklarnas egna källor ofta letats upp. Resultaten har sorterats 
och systematiskt  granskats  översiktligt,  för  att  sålla  bort  direkt  irrelevant  material. 
Detta  har  upprepats  med  mer  ingående  granskningar.  De  källor  som valts  ut  har 
genomgått  ytterligare kvalitetsgranskning,  och de som funnits  kvar i  slutändan har 
lästs i detalj.

Stuttard  och  Pinto  [12]  och  The  Open  Web  Application  Security  Project 
(OWASP)  [40]  ger  mycket  omfattande  genomgångar  av  problemet  med 
sessionskapning och har därför refererats till i stor utsträckning, men för att inte förlita 
sig  alltför  mycket  på enstaka källor  såsom dessa,  har  ytterligare källor  funnits  för 
många  fall  där  det  känts  motiverat.  Särskilt  vid  beskrivningar  av  angrepps-  och 
försvarsmetoder  har  vetenskapliga  artiklar  studerats  och  refererats  till. 
Kvalitetsgranskningen av dessa har skett  via Ulrichsweb [41], som anger om olika 
tidsskrifter är väl granskade (peer reviewed).

Vissa funna källor har tyckts innehålla relevant information, men har haft ett så 
undermåligt språk att de varit otydliga, för att inte säga obegripliga. Sådana källor har 
ej använts, på grund av risken för missförstånd. På samma sätt har vissa källor som 
innehållit  intressant  material  ibland  valts  bort,  helt  på  grund  av  att  de  inte  varit 
publicerade – beslut om detta har främst gjorts kring hur viktig källans tillförlitlighet 
varit  i förhållande till hur den tänkt användas i detta arbete, samt vilka källor som 
källan själv angivit.

3.3 Arbetsprocessen

Arbetet har följt en flexibel långtidsplanering som kontinuerligt justerats i samband 
med att arbetet tagit nya vändningar i och med nya upptäcker och insikter. Planeringen 
har även skett i större detalj veckovis, och en loggbok har använts för att anteckna 
relevanta upptäckter dag för dag.

Den  första  tiden  ägnades  främst  åt  att  arbeta  fram strukturen  och  det  tänkta 
innehållet i arbetet. Skrivandet av rapporten har skett kontinuerligt och iterativt under 
hela arbetets gång, och många omstruktureringar och omformuleringar har gjorts. Det 
huvudsakliga innehållet i inledningen skrevs tidigt för att ge klarhet i vad som skulle 
göras, men även här gjordes stora förändringar; det första utkastet skrevs om nästan 
helt efter rekommendationer.

Det huvudsakliga arbetsflödet i skrivandet har följt kapitlens turordning ganska 
noga,  bortsett  från detta kapitel  som skrivits  allteftersom.  I  början fokuserades det 
främst på olika standarder som varit relevanta för arbetet, samt inloggningssystemet 
som studerats – dessa presenteras i huvudsak i kapitel 2. Ett undantag har varit de egna 
lösningarna som tagits fram, och som presenteras i 5.2. Dessa lösningar växte fram 
och utvecklades under arbetets gång.
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4 Resultat

I detta kapitel presenteras en rad svagheter i sessionshanteringssystem, hur dessa kan 
utnyttjas av angripare för att kapa inloggningssessioner, och vad webbutvecklare kan 
göra för att motverka dessa.

4.1 Autentiseringsuppgifter som SID

Det  förekommer  att  sessionshanteringssystem  implementeras  på  så  vis  att 
användarnamn och lösenord krypteras3 och skickas  i  en kaka till  användaren.  När 
servern får tillbaka kakan, kan den dekryptera kakan och använda uppgifterna för att 
åter  autentisera  användaren.  Detta  kan  tyckas  vara  ekvivalent  med  att  ha  ett 
godtyckligt SID som fyller samma syfte, och det faktum att uppgifterna är krypterade 
innebär  att  en  angripare  som får  tag  på dem inte  får  reda på  användarnamn eller 
lösenord, bara att denne kan ta sig in på användarens konto – vilket ju är precis vad 
som händer om angriparen får tag på användarens SID i det system som presenteras i 
2.1.

Skillnaden ligger i att ett SID bara är giltigt under en inloggningssession. Om en 
angripare får tag på användarnamn och lösenord, även om dessa är krypterade, har 
angriparen  obegränsad  åtkomst  till  användarkontot  –  till  och  med  mellan  olika 
inloggningssessioner. På grund av detta bör användarnamn och lösenord aldrig skickas 
i kakor, ens om de är krypterade – vilket är precis vad Moore och Freed [22] påpekar.

Detta förutsätter naturligtvis att sessionshanteringssystemet förknippar varje SID 
med  enbart  en  inloggningssession  –  med  andra  ord,  att  ett  SID  inte  systematiskt 
återanvänds för olika sessioner – och att kopplingen mellan SID och användarkonto 
bryts när användaren antingen loggar ut, eller har varit inaktiv under en viss period 
[40]. Hur lång denna timeout-period bör vara beror på hur säkerhetskritiskt systemet 
är – ju kortare desto säkrare, men även mindre användarvänligt, då en användare kan 
räkna med att bli utloggad ofta om denne inte uppdaterar webbsajten frekvent.

Fördelen  med  att  ha  en  timeout-period  för  SID:n  kan  slås  ut  av  särskild 
funktionalitet  som webbutvecklare  kan  vilja  ha  på  sina  webbsajter.  Tekniker  som 
AJAX [42] kan användas för att låta en webbsida automatiskt uppdateras med jämna 
mellanrum. Dessa uppdateringar har konsekvensen att SID:t uppdateras kontinuerligt 
– en användare som glömmer bort att logga ut och lämnar webbsajten öppen kommer 
förbli  inloggad.  Detta  ger  ett  stort  tidsfönster  där  en  angripare  kan  försöka  kapa 
användarens inloggningssession.

Ovanstående  ger  också  ett  argument  för  varför  sessionskakor  bör  användas 
istället för beständiga kakor för lagring av SID:t på klientsidan. Då ett SID endast bör 
vara giltigt under en kort period, är det rimligt att förvara SID:t på klientdatorn endast 
medan webbläsaren fortfarande körs. Använder man beständiga kakor, skulle de finnas 
kvar även efter att webbläsaren har stängts, förutsatt att användaren inte har loggat ut. 
I 4.6 diskuteras fler anledningar till varför SID:t bör förvaras i en sessionskaka snarare 
än i en beständig kaka.

4.2 Genereringen av SID:n

Stuttard  och  Pinto  [12]  beskriver  hur  vissa  webbapplikationer  genererar  SID:n 
inkrementellt – om användare A loggar in och får "111" som SID, och användare B 
loggar in direkt efter användare A, kommer användare B få "112" som SID. Detta 
leder till att en angripare enkelt kan gissa sig till en annan användares SID, så länge 
denne har ett eget att utgå ifrån – i exemplet ovan kan användare B gissa att det finns 
någon användare med SID "111", som loggat in strax innan.

3 Vissa webbsajter skickar rentav användarnamn och lösenord i klartext, för att sedan lagra dem i beständiga 
kakor [43].
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Ovanstående exempel visar också på ett relaterat problem: om SID:n är för korta, 
kan  en  angripare  använda  ett  brute  force-angrepp,  där  alla  potentiella  SID-
kombinationer  systematiskt  testas  tills  angriparen  finner  ett  SID  som matchar  en 
inloggad användares. Faktum är att det här är tänkbart även om ett SID inte framstår 
som kort. Om en webbsajt har ett sessionshanteringssystem med SID:n på 10 siffror, 
finns det 10 000 000 000 potentiella SID:n. Om en angripare skulle kunna testa ett 
SID per  millisekund (en  potentiellt  låg  siffra,  särskilt  om angriparen  använder  ett 
nätverk av datorer som samarbetar i angreppet), skulle det krävas nästan 116 dygn att 
testa alla SID:n. Det låter ju betryggande, men en angripare behöver knappast testa 
alla  SID:n  för  att  hitta  ett  som  matchar  en  inloggad  användare.  Det  hela  står  i 
förhållande till  hur  många  inloggade användare  webbsajten i  regel  brukar  ha.  Om 
webbsajten i regel hanterar 100 000 inloggade användare samtidigt, kommer det ta 
angriparen i genomsnitt 100 sekunder att hitta ett giltigt SID! Med andra ord: längden 
på ett SID har enbart betydelse om man samtidigt tar i beaktande det antal inloggade 
användare som webbsajten kan förväntas ha.

Det är förhållandevis enkelt att eliminera dessa svagheter så att angreppen blir 
otänkbara. För det första måste varje SID vara slumpmässigt genererat, utan någon 
chans  för  en  angripare  att  förutspå  några  värden.  Detta  förutsätter  att  en  stark 
slumpgenerator används [40]; att  behandla sådana är bortom detta arbetes omfång, 
men .NET-ramverket inkluderar funktionalitet för detta [44].

För  det  andra  behöver  SID:n  vara  så  pass  långa  att  det  är  osannolikt  att  en 
angripare som försöker sig på ett brute force-angrepp någonsin skulle råka träffa ett 
giltigt SID. Storleken på en ASP.NET Forms Authentication Ticket, som används som 
SID, är från 1024 bitar och uppåt. Antalet potentiella SID:n är med andra ord ungefär 
1,8 * 10308 – med ovanstående exempel skulle tiden för ett brute force-angrepp öka 
från 100 sekunder till 5,7 * 10291 år! Till och med om antalet inloggade användare 
skulle öka till antalet människor på jorden, samtidigt som angreppets snabbhet ökade 
miljardfalt, skulle det i genomsnitt ta ungefär 6,1 * 10268 gånger universums nuvarande 
ålder för att hitta ett giltigt SID. Sannolikheten för att en angripare ska lyckas gissa sig 
till ett SID kan lugnt påstås vara astronomiskt liten.

SID-längden  på  1024  bitar  förutsätter  att  man  låter  ASP.NET  inkludera  en 
hashkod  av  SID:t  för  att  sedan  kryptera  dem  tillsammans,  vilket  är 
standardinställningen  i  Forms  Authentication  [45].  Detta  är  extra  viktigt  eftersom 
SID:t innehåller faktisk information om användaren, såsom användarnamn [46] – hade 
denna information lagrats  i  klartext i  SID:t skulle dess effektiva längd krympa,  då 
delar av det vore förutsägbart. I och med krypteringen elimineras alla möjligheter för 
en angripare att förutsäga några värden.

4.3 Paketsniffning och HTTPS

I  2.2 förklaras att  vanliga HTTP-meddelanden skickas i  klartext  mellan klient  och 
server.  Om någon kan snappa upp ett  HTTP-meddelande,  är  det  inga problem för 
denne att läsa innehållet – och om HTTP-meddelandet skulle innehålla en kaka som 
avslöjar  vilket  SID  en  användare  har,  kan  angriparen  enkelt  kapa  dennes 
inloggningssession.

Paketsniffning är  en teknik som går  ut  på att  fånga upp kommunikation som 
passerar  över  ett  nätverk.  Ibland  sker  detta  av  goda  skäl  och  med  användarens 
samtycke, exempelvis av en brandvägg [4]. Det är dock möjligt för en angripare att 
använda paketsniffning för att snappa upp meddelanden till  och från en användare. 
Ansari  et  al.  [47]  visar  hur  en  paketsniffare  på  ett  lokalt  nätverk  med  delad 
nätverksbus kan fungera, där angriparens nätverkskort ställs in att ta emot alla paket 
som skickas över nätverket. Med en sådan nätverksarkitektur är det relativt trivialt att 
snappa upp paket, då varje nod i nätverket mottar varje meddelande som skickas till 
och från alla andra noder [48]. Det finns dock gott om andra alternativ. Chomsiri [49] 
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beskriver en mer avancerad form av paketsniffning som inte bygger på ovan nämnda 
nätverksarkitektur, och applicerar den dessutom för att snappa upp just SID-bärande 
kakor. Metoden lyckas bara snappa upp 20-35% av paketen, men en användare kan 
förväntas göra många anrop till en webbsajt, och varje anrop ger angriparen en chans 
att snappa upp SID-kakan. Överhuvudtaget kan en angripare som har kontroll över en 
mellanliggande  router,  som  kommunikationen  mellan  klient  och  server  passerar 
igenom,  utan  problem  läsa  informationen.  Butler  [50]  beskriver  de 
sessionskapningsproblem som detta  arbete  behandlar,  och  presenterar  ett  tillägg  – 
Firesheep – till webbläsaren Firefox, som enkelt kan användas för att snappa upp SID-
kakor som skickas okrypterat över öppna trådlösa nätverk.

Dessa avlyssningstekniker  är  ett  säkerhetsproblem för nätverkskommunikation 
överlag, inte bara för sessionshanteringssystem. Mycket forskning pågår inom detta 
område – den enda slutsatsen som dras här är att det finns anledning att utgå från att 
all kommunikation mellan klient och server kan snappas upp av en angripare.

För  att  hantera  detta  problem  kan  HTTPS  användas.  Trots  att  en  angripare 
fortfarande kan snappa upp meddelandena, har denne inga medel  för att  läsa dem, 
eftersom de är krypterade. Detta förutsätter att krypteringsalgoritmen som används är 
stark nog för att inga kryptanalytiska metoder ska kunna användas för att ändå läsa 
meddelandena [51], men algoritmer som AES (Advanced Encryption Standard) har 
efter över tio år fortfarande inte visat tecken på svagheter, trots omfattande analyser 
[52]. Däremot finns det andra orsaker till oro vad beträffar HTTPS.

4.3.1 Angrepp mot HTTPS
Säkerheten hos HTTPS har studerats av många. Det påpekas i 2.4.1 att den svagaste 
länken i HTTPS är certifikatet som skickas från servern till klienten. Cheng et al. [53] 
hävdar att en angripare kan snappa upp ett servercertifikat och förfalska det genom att 
sätta in sin egna publika nyckel. På så vis skulle angriparen kunna utge sig för att vara 
servern, och därigenom motta all information som användaren tror sig skicka dit. Man 
tar  dock  inte  upp  det  faktum  att  det  riktiga  certifikatet  är  signerat  med  en 
certifikatutfärdares privata nyckel, som angriparen inte har tillgång till.

Figur 13. Såhär ser det ut i Internet Explorer 8 om ett certifikat inte är signerat av en 
certifikatutfärdare som klienten litar på.

Callegati  et  al.  [54]  beskriver  vad  som  händer  om  angriparen  skulle  förfalska 
certifikatet genom att sätta in sin egna publika nyckel och sedan själv signera det. I 
detta  fall  kommer  webbläsaren  märka  att  certifikatet  inte  matchar  någon  av  dess 
registrerade  certifikatutfärdare,  och  fråga  användaren  om  denne  ändå  vill  lita  på 
certifikatet, enligt figur 13. Callegati et al. [ibid.] hävdar att en stor andel användare 
vid det här läget väljer att acceptera certifikatet, trots att det inte finns några garantier 
för att det är äkta. Detta är inte en svaghet i HTTPS i sig utan handlar mer om att 
användarna inte är helt medvetna om de risker som förekommer i dessa sammanhang. 
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Det har dock ändå konsekvensen att användare riskerar att upprätta en HTTPS-session 
med någon annan än de tror.

Författaren  av  detta  arbete  ser  två  huvudsakliga  lösningar  på  problemet  med 
osäkra certifikat. Delvis handlar det självklart om att informera sina användare om vad 
det  innebär  att  godkänna  ett  självsignerat  certifikat.  Därutöver  kan  man  tycka  att 
webbläsare bör refusera sådana certifikat urskillningslöst, och att användare som vill 
kringgå detta behöver göra förändringar i webbläsarens inställningar.

Att göra en uttömmande utredning av HTTPS säkerhet skulle kräva ett arbete för 
sig.  Syftet  här  har  varit  att  visa  att  HTTPS,  på  sätt  och vis,  inte  är  helt  ofelbart. 
Ytterligare försvarsstrategier vad gäller sessionshantering vore alltså till nytta – fler 
sådana diskuteras i detta kapitel, och två mer omfattande förslag presenteras i 5.2.

4.3.2 Andra problem med HTTPS
Trots  ovanstående  ger  HTTPS  en  klar  säkerhetsfördel  gentemot  HTTP –  när  det 
används rätt elimineras problemen med uppsnappning. Det används dock inte i den 
utsträckning som man kanske skulle kunna förvänta sig. Om HTTPS medför sådana 
säkerhetsmässiga fördelar, varför används det inte uteslutande, av alla webbsajter?

Det finns flera anledningar, men främst handlar det om prestanda. Att upprätta en 
SSL-session  är  omständligt,  med  många  steg  som  måste  utföras  och  långsamma 
asymmetriska krypteringsalgoritmer [29]. Att sedan överföra informationen medför en 
förvisso  mycket  snabbare  symmetrisk  kryptering  –  som  dock  kan  få  betydande 
konsekvenser för prestandan om servern behöver kryptera varje meddelande till varje 
klient  –  men även att  HTTP-meddelandena behöver  fyllas  ut  med nonsens  för  att 
krypteringen ska fungera, samt en hashkod för dataintegritetens skull. Kort sagt: mer 
data behöver överföras [55].

Ett  ännu större prestandaproblem rör konceptet  webbcachning. Särskilt  när  en 
webbsajt  och  en  klient  befinner  sig  långt  ifrån  varandra  geografiskt,  medför 
webbcachning  en  stor  prestandaförbättring,  eftersom samma  resurser  inte  behöver 
hämtas  gång på gång från servern.  Detta  är  särskilt  viktigt  för  mediaresurser  som 
bilder, som är relativt stora i förhållande till HTML-sidor. Om HTTPS används, kan 
en mellanliggande cache – exempelvis på en HTTP-proxy – inte längre lagra överförd 
information, eftersom meddelandena bara går att läsa inom just den aktuella HTTPS-
sessionen [56].

Problemet med att det tar tid att upprätta en SSL-session är egentligen inget som 
borde spela  någon roll  i  dessa  sammanhang – att  inte  använda HTTPS vid själva 
inloggningen  vore  väldigt  dumdristigt,  eftersom  användarnamn  och  lösenord  då 
skickas i klartext och enkelt kan snappas upp av en angripare. Om HTTPS används 
vid inloggningen, så har man redan gått igenom den relativt tidskrävande processen att 
upprätta  en  SSL-session,  och  kan  då  gott  fortsätta  använda  den  för  resten  av 
inloggningssessionen. Hur stor negativ inverkan HTTPS i övrigt har på prestandan är 
svårt att spekulera kring – undersökningar kring detta vore till nytta vid bedömningen 
om huruvida säkerhetsfördelarna överskuggar prestandaförlusterna.

Det  finns  fler  tänkbara  orsaker  till  varför  många  webbsajter  inte  använder 
HTTPS. För att kunna erbjuda HTTPS krävs det att servern har ett certifikat, och för 
att  certifikatet  ska  ha  något  egentligt  värde  krävs  det  att  det  är  signerat  av  en 
certifikatutfärdare  såsom VeriSign,  vilket  är  kostsamt.  Det  kan  dessutom bero  på 
okunskap  hos  webbutvecklarna  –  antingen  vet  de  inte  hur  de  ska  implementera 
HTTPS  för  sin  webbsajt,  eller  så  har  de  helt  enkelt  inte  lagt  någon  fokus  på 
säkerheten, och inte tänkt på att HTTPS kan vara nödvändigt.

När HTTPS används rätt omöjliggörs uppsnappandet – eller åtminstone läsandet 
– av information som överförs mellan klient och server. Detta kan inge en falsk känsla 
av trygghet. Faktum är att det finns andra metoder en angripare kan använda för att 
kapa en inloggningssession, trots att överföringen av SID:t mellan klient och server 
sker säkert. Dessa kommer diskuteras i resten av detta kapitel.
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4.4 Cross-site scripting (XSS)

Cross-site scripting, även känt som XSS, är det kanske mest använda angreppet mot 
sessionshanteringssystem, och beskrivs av bland andra Huseby [16] och Stuttard och 
Pinto [12]. Utgångspunkten är att en angripare på något vis låter JavaScript-kod, eller 
kod  i  något  annat  klientskriptspråk,  exekveras  i  en  användares  webbläsare  genom 
webbsajten  som  angreppet  avser.  Att  skriptet  måste  köras  genom  den  angripna 
webbsajten – med andra ord, att servern själv skickar skriptet till klienten som en del 
av en sida på webbsajten – beror på att det bara är därigenom man kan få åtkomst till 
kakorna för den webbsajten genom klientskript. Denna kod avläser användarens kakor 
för webbsajten, och skickar dem på något vis till angriparen, som sedan kan använda 
informationen däri för att kapa användarens inloggningssession.

Figur 14 och 15 visar ett exempel på hur detta kan gå till. I  webbutiken som 
presenterades i  2.1.1 kan användarna lämna kommentarer  på de olika produkterna, 
som andra sedan kan läsa. Angriparen utnyttjar detta genom att lämna en kommentar 
som innehåller JavaScript-kod, enligt figur 14. När en användare sedan öppnar sidan 
för produkten, kommer denne ej se JavaScript-koden – den kommer dock ändå skickas 
till användarens webbläsare, och däri exekveras. Koden läser av användarens kakor 
för  webbutiken  –  som innehåller  användarens  SID,  om denne  är  inloggad  –  och 
skickar  dem till  angriparen  genom att  göra  en  omdirigering  till  angriparens  egna 
webbsajt,  med kakan som URL-argument.  Angriparens webbserver tar  emot denna 
HTTP-begäran och sparar URL-argumentet. Om SID:t är inkluderat, kan angriparen 
använda  det  för  att  kapa  användarens  inloggningssession.  Hela  denna  process 
illustreras i figur 15 på nästa sida.

Figur 14. Angriparen lämnar en kommentar som innehåller JavaScript-kod – denna kod 
omdirigerar användaren till angriparens sida, och inkluderar eventuella kakor.

Det finns två huvudsakliga metoder för att motverka XSS-angrepp. Den första är att se 
till  att  SID-kakan  är  HttpOnly –  på  så  vis  kan  den  inte  läsas  genom exempelvis 
JavaScript på klientsidan, något som krävs för att ett XSS-angrepp ska fungera. Det 
var Microsoft [57] som introducerade detta attribut, just för motverka XSS-angrepp, 
och som en följd används det automatiskt i ASP.NET Forms Authentication. Det har 
dock  ingen  effekt  om  användaren  har  en  gammal  webbläsare  som  inte  stödjer 
HttpOnly. Om man som webbutvecklare är väldigt mån om att undvika svagheter för 
sessionskapning, kan man eventuellt  förbjuda användandet av webbläsare som inte 
stödjer HttpOnly, eller åtminstone ge användaren en varning.

Den andra metoden är att se till att en användare inte kan injicera JavaScript eller 
dylikt  på webbsajten.  Detta är  relativt  enkelt  – på alla  håll  där  en webbsida visar 
innehåll som är specificerat av någon användare, kontrollerar man att ingen form av 
HTML eller skriptkod kan användas. I ASP.NET är det rentav en standardinställning 
att inte ta emot användartext som innehåller sådant.
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XSS-angrepp är ett exempel på hur HTTPS inte är en silverkula för att säkra en 
webbsajts sessionshanteringssystem. Även om SID:t skickas över HTTPS, och därför 
inte kan snappas upp under överföringen mellan klient och server, kan en angripare 
ändå använda XSS för att få tag på det.

Det finns ett  stort  antal  variationer på ovanstående XSS-angrepp, och mycket 
arbete kan ägnas åt att studera dessa i närmare detalj. Framförallt bör det påpekas att 
XSS-angrepp kan användas för annat än bara sessionskapning [58]. Dessutom finns 
det snarlika angrepp som bygger på samma principer, exempelvis cross-site tracing 
(XST) och cross-site request forgery (XSRF) [12]. De huvudsakliga karaktärsdragen 
som dessa har gemensamt, och metoder för att motverka dem, har dock presenterats 
här. Slutligen kan det påpekas att en bekymrad användare kan ta saken i egna händer 
genom att stänga av klientskript i sin webbläsare.

Figur 15. De huvudsakliga dragen i ett XSS-angrepp.

4.5 Sessionsfixering

Sessionsfixering  (eng:  session  fixation)  bygger  på  något  som  hittills  inte  har 
diskuterats  i  detta  arbete,  nämligen  att  vissa  webbsajter  tilldelar  ett  SID  till  en 
användare  när  denne  först  besöker  sajten,  för  att  därigenom  kunna  identifiera 
användaren  mellan  uppdateringar.  Denna  session  är  inte  förknippad  med  någon 
inloggningssession,  utan  används  bara  för  att  servern  ska  kunna  komma ihåg  den 
anonyma användaren. Om webbsajten har ett inloggningssystem, är en förekommande 
sessionshanteringsmekanism att använda det redan tilldelade SID:t som identifierare 
även för inloggningssessionen. Detta skiljer sig från det som beskrivits tidigare, där ett 
SID genereras  och förmedlas  i  samband med inloggningen.  Skillnaden kan tyckas 
liten, men sessionsfixering är ett angrepp som utnyttjar den. [12] [59]

Det som skiljer sessionsfixering från XSS och andra sessionskapningsangrepp, är 
att  angriparen inte är  ute efter  att  få tag på en användares SID – istället  använder 
denne  någon  metod  för  att  själv  bestämma  vilket  SID  användaren  ska  ha.  När 
användaren sedan loggar in på en webbsajt  som använder systemet som beskrivits 
ovan, kommer denne ha samma SID som innan inloggningen – som alltså är det SID 
som angriparen har bestämt åt användaren. Detta innebär uppenbarligen att angriparen 
har  användarens SID, och kan använda det  för  att  utföra  en sessionskapning.  Den 
grundläggande principen för detta slags angrepp visas i figur 16 – olika metoder för 
hur angriparen kan bestämma användarens SID presenteras härnäst.
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Figur 16. Sessionsfixering bygger på att angriparen själv bestämmer vilket SID 
användaren ska ha, och förutsätter att servern inte genererar ett nytt vid inloggning.

Det enklaste exemplet är när en webbsajt använder URL-argument för att skicka SID:t 
mellan  klient  och  server.  Angriparen  kan  då  till  användaren  sända  en  länk  till 
webbsajten,  med  ett  SID  i  URL-strängen  som  angriparen  själv  bestämt.  När 
användaren sedan loggar in, kommer denne fortfarande ha detta SID.

För att lyckas sätta användarens SID när kakor används, kan angriparen använda 
ett XSS-liknande angrepp där klientskriptet modifierar användarens kakor, snarare än 
att  skicka  SID:t  vidare  till  angriparen  [60].  Detta  kan  tyckas  onödigt  eftersom 
angriparen i detta läge kan få tag på användarens SID direkt. En anledning till varför 
angriparen ändå kan föredra den här metoden är att om SID:t skickas till angriparen i 
ett XSS-angrepp, kan användaren lägga märke till det och vidta säkerhetsåtgärder. Om 
XSS-skriptet  däremot  bara  ändrar  värdet  i  användarens  SID-kaka,  kommer  inget 
synbart inträffa.

Lösningen på dessa problem är väldigt enkel:  om en webbsajt  är känslig mot 
sessionsfixering, se helt enkelt till att generera och förmedla ett nytt SID i samband 
med  inloggning  [59].  Detta  leder  till  att  det  SID  som  angriparen  har  satt  hos 
användaren inte längre har någon relevans, och kan inte användas för att utföra en 
sessionskapning.

Vissa webbsajter använder HTTP innan en användare har autentiserat sig, och 
därefter  HTTPS  under  själva  inloggningssessionen.  Detta  hjälper  till  att  förbättra 
säkerheten, men om ovanstående system används, där ett SID tilldelas användaren i 
början  av  själva  användarsessionen,  för  att  sedan  återanvändas  som  SID  för 
inloggningssessionen,  är  det  möjligt  för  en  angripare  att  snappa  upp  SID:t  innan 
användaren loggat in – det vill säga, när HTTP används – och sedan använda detta 
SID efter inloggningen, trots att användaren då har en HTTPS-session med servern. 
Detta  handlar  inte riktigt  om sessionsfixering,  eftersom angriparen inte bestämmer 
vilket  SID  användaren  ska  ha,  men  det  bygger  på  samma  svaghet  i 
sessionshanteringssystemet, och det kan åtgärdas på samma sätt: genom att generera 
ett nytt SID i samband med inloggningen. [12]

4.6 Direkt åtkomst via klientdatorn

Om servern antas vara säker från angrepp, och SID:t inte går att  få tag på utanför 
klientdatorn, finns det bara ett alternativ kvar för en envis angripare: att stjäla SID:t 
direkt från klientdatorn. Skulle angriparen ha tillgång till klientdatorn medan offret är 
inloggad skulle angriparen såklart  kunna utföra sina dåd direkt på datorn, men det 
finns  scenarion  där  angriparen  kan  vilja  stjäla  SID:t  för  att  sedan  kapa 
inloggningssessionen från en annan dator. Exempelvis kan angriparen ha bara en kort 
period på sig innan användaren återvänder till datorn – inte tillräckligt för att hinna 
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utföra något särskilt inom inloggningssessionen, men kanske för att stjäla SID:t. Ett 
annat  scenario är  när  angriparen lånar  användarens  dator  när  denne fortfarande är 
närvarande,  kanske för att  hjälpa till  med något  eller  för  att  göra något  själv.  Om 
angriparen försöker sig på en banktransaktion inom användarens inloggningssession 
skulle detta direkt upptäckas – om däremot SID:t blir stulet så kanske användaren inte 
förstår att något illasinnat sker.

Här har skillnaden mellan sessionskakor och beständiga kakor stor betydelse. En 
beständig  kaka  lagras  i  filsystemet,  som  är  direkt  åtkomligt  för  användaren  och 
potentiellt även för en angripare som har tillfällig åtkomst till samma dator. Detta kan 
exempelvis ske om datorn har flera användare, eller om offret skulle lämna datorn 
obevakad under en period. Om angriparen kan läsa kakan i en fil, är det trivialt att 
kopiera den och sedan från en annan dator använda kakan för att kapa sessionen.

Ett  försök  till  en  lösning  är  att  inte  använda  beständiga  kakor,  utan  istället 
sessionskakor  –  dessa  lagras  som bekant  inte  på  datorns  hårddisk,  utan  istället  i 
webbläsarens minne. Detta borde innebära att kakan är skyddad från olämplig läsning, 
eftersom de flesta operativsystem skyddar varje process adressrum [61]. Det kan dock 
vara möjligt att komma åt en sessionskaka genom webbläsaren om man använder ett 
klientskriptspråk såsom JavaScript, något som har diskuterats tidigare.

Lösningen här, precis som i fallet med XSS-angrepp, är att ange SID-kakan som 
HttpOnly. På så vis – återigen förutsatt att användaren har en webbläsare som stödjer 
HttpOnly – kan angriparen inte komma åt kakan via webbläsaren, och ej heller genom 
något annat program som försöker läsa webbläsarens minne.

Det finns dock en annan metod angriparen kan använda: om kommunikationen 
mellan klient och server sker via HTTP, och inte HTTPS, kan angriparen använda ett 
program som Wireshark [18] för att snappa upp meddelandena utanför webbläsaren, 
men fortfarande på klientdatorn. Eftersom meddelandena står i klartext, är det inga 
problem för användaren att läsa kakornas värde, även om de är satta som HttpOnly. 
Detta visas i 2.3. Om angriparen har ett eget användarkonto på klientdatorn, kan denne 
ha Wireshark igång i bakgrunden på detta konto, samtidigt som offret använder sitt 
konto. Detta är möjligt i operativsystem som Windows 7 – Wireshark registrerar då 
samtliga  meddelanden  till  och  från  alla klientdatorns  användarkonton,  inte  bara 
angriparens.  För  att  undvika  detta,  krävs  det  att  HTTPS  används  för  att  kryptera 
HTTP-meddelandena mellan webbläsaren och servern.

När det gäller sådana här extremfall kan det vara på sin plats att lägga en del 
ansvar  hos  användaren  att  inte  lämna  sin  dator  obevakad  utan  lösenordsskydd. 
Ovanstående har ändå presenterat  vad webbutvecklare kan göra för  att  hjälpa sina 
användare att undvika dessa problem. Angriparen kan dock gå ett steg längre genom 
att försöka sig på alternativ såsom att infektera datorn/webbläsaren med virus eller 
trojaner, eller att använda en keylogger eller något dylikt [4] – detta handlar dock om 
allmän datorsäkerhet, och ligger bortom detta arbetes omfång.

5 Diskussion

I detta kapitel framförs författarens egna reflektioner kring de uppvisade resultaten. 
Framförallt presenteras i 5.2 två egna förslag på lösningar.

5.1 Angrepp och försvar

Det tycks omöjligt  att  implementera SID-baserade sessionshanteringssystem för att 
helt undvika sessionskapning. Detta beror på att en angripare teoretiskt sett kan gissa 
sig till ett giltigt SID, utan någon som helst form av slug angreppsmetod. Poängen 
med dessa system är minimera sannolikheten för att detta ska kunna inträffa, vilket 
även  reflekteras  i  försvarsmetoderna  som  används  för  att  motverka  de  listigare 
angreppen.
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Som så ofta annars i säkerhetssammanhang handlar det om att göra en avvägning 
mellan säkerhet och användarvänlighet/tillgänglighet. HTTPS medför exempelvis en 
prestandaförsämring,  vilket  diskuteras  i  4.3.2.  Vissa  byggstenar  i  att  lösa 
problematiken är dock triviala att implementera rent tekniskt, och ger knappast några 
prestandamässiga nackdelar. Ett exempel är att sätta HttpOnly-flaggan för den SID-
bärande kakan, så att den inte kan läsas genom klientskript. Här handlar det antagligen 
mer om att webbutvecklare ibland är för dåligt pålästa för att överhuvudtaget känna 
till  dessa  områden.  Detta  är  typiskt  för  mjukvaruutveckling  överhuvudtaget,  där 
säkerhetsaspekterna ofta hamnar i skymundan [4]. Särskilt för webbaserade tjänster 
bör säkerheten dock få ökad uppmärksamhet, och det har faktiskt börjat hända saker 
[62] [63]. Att förlita sig alltför mycket på metoder som HTTPS kan emellertid ge en 
falsk känsla av trygghet, vilket angrepp som XSS visar.

Ibland kan man stöta på ett naivt försök till att lösa dessa problem: att kryptera 
SID-kakan. Detta medför dock ingen säkerhetsmässig fördel. För en angripare är det 
ovidkommande  att  läsa  det  faktiska  SID:t  –  denne  är  enbart  intresserad  av  den 
textsträng  som behövs  för  att  servern  ska  känna  igen  och  autentisera  användaren, 
oavsett om den är krypterad eller ej. Däremot kan man vilja låta SID:t bestå av faktisk 
information  om användaren,  som servern  kan  använda  sig  av  för  att  till  exempel 
snabbare  hitta  användaren i  databasen.  Här  är  det  självklart  ett  måste  att  kryptera 
SID:t, och krypteringsalgoritmen måste kunna diffusera innehållet så pass mycket att 
det  är  omöjligt  att  utläsa  någonting  alls  ur  chiffertexten.  Dessutom  måste  SID:t 
innehålla något slags föränderlig del, så att det krypterade SID:t aldrig är detsamma 
mellan olika inloggningssessioner. 

Att inkludera en hashkod är också en bra idé – det gör i och för sig inte brute 
force-angrepp omöjliga, även om angriparen sällan kommer träffa en hashkod som 
matchar resten av SID:t, men det kan användas av servern för att registrera försök till 
brute force-angrepp. Man skulle kunna föreställa sig att servern kan göra detta även 
om en hashkod inte används, genom att anta att varje HTTP-begäran med ett ogiltigt 
SID är ett angreppsförsök. Problemet med detta antagande är att om en användare som 
blivit utloggad på grund av inaktivitet skulle skicka sitt ogiltiga SID till servern, skulle 
det  felaktigt  misstas  för  ett  angreppsförsök.  En  hashkod  informerar  servern  om 
huruvida det bifogade SID:t ursprungligen härstammar från servern, eller om det har 
genererats eller modifierats på annat håll.

Att veta att servern är under angrepp kan vara bra för att visa på behovet av att se 
över  säkerheten.  Det  ger  dock  ytterligare  möjligheter.  Servern  skulle  kunna  låta 
angriparen tro att angreppet har lyckats. Angriparen kan presenteras en sida som ser ut 
att  tillhöra en användare,  och där ha möjlighet  att  utföra olika handlingar.  Om det 
exempelvis är en banksajt, kanske angriparen försöker föra över pengar till sitt eget 
konto. Självklart kommer servern inte föra över några pengar – istället loggar den alla 
uppgifter  som angriparen knappar in,  som sedan, tillsammans med angriparens IP-
adress,  kan användas för att försöka spåra angriparen. Denna metod skulle fungera 
oavsett angreppsmetod, så länge servern förstår att en viss HTTP-begäran är ett försök 
till sessionskapning.

Denna idé kan vidareutvecklas ytterligare: man skulle kunna använda två SID:n – 
ett riktigt, som är dolt med hjälp av HttpOnly, och ett falskt som är enkelt att komma 
åt, och som därmed agerar lockbete. Om en angripare får tag på det falska SID:t, och 
skickar det i en HTTP-begäran till servern, kommer servern märka att det riktiga SID:t 
saknas, och förstå att det är en angripare i andra änden. Servern kan därefter vidta 
åtgärder enligt ovan. Nackdelen är att lite ytterligare information måste skickas med 
varje begäran från användaren, och om tekniken används i  stor utsträckning skulle 
angripare antagligen lära sig att se igenom den. Många nybörjarhackers skulle dock 
säkerligen gå rakt i fällan.

Lösningen  till  problemet  med  sessionsfixering,  att  generera  ett  nytt  SID  vid 
inloggning, kan tas ett steg längre: vid varje begäran från klienten kan servern kassera 
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det  mottagna  SID:t,  generera  ett  nytt,  och  skicka  tillbaka  till  klienten.  Detta 
omöjliggör  inte  bara  sessionsfixeringsangrepp,  utan  leder  dessutom  till  att  en 
angripare som får tag på ett SID har en väldigt begränsad tidsperiod på sig att utnyttja 
det  –  nästa  gång  användaren  uppdaterar  webbsajten  kommer  det  stulna  SID:t  bli 
obrukbart.  Skulle  angriparen  hinna  kapa  sessionen,  skulle  användarens  SID  vara 
obrukbart nästa gång användaren själv uppdaterar webbsajten, eftersom det kasserades 
som en följd av angriparens HTTP-begäran. Användaren märker då att denne blivit 
utloggad, vilket i bästa fall hissar varningsflaggor om att något lurt är i görningen – 
annars kan man åtminstone hoppas att användaren loggar in igen, vilket i sin tur leder 
till att angriparen blir utkastad ur den kapade inloggningssessionen. Det enda scenario 
där det skulle vara tänkbart att angriparen får kontroll över användarkontot en längre 
period  är  när  angriparen  får  tag  på  det  sista  SID  som  skickats  från  servern  till 
användaren innan det att användaren blivit inaktiv från webbsajten utan att logga ut.

Det finns de som föreslår att man bör dela upp SID:t i flera delar – exempelvis en 
del som skickas i en kaka, och en del som skickas som ett dolt HTML-fält. Alla delar 
behövs tillsammans för att servern ska autentisera en användare, så om en angripare 
bara får tag på den del som överförs via kakor, skulle det inte vara tillräckligt. Det här 
är ett exempel på security by obscurity – säkerhet genom dunkelhet – som bygger på 
att en angripare inte är tillräckligt smart för att se igenom säkerhetssystemet. Sådana 
antaganden rekommenderas i regel inte. Det enda angriparen behöver är ytterligare tid 
och energi; den ökade utmaningen kan tvärtom sporra angripare ytterligare att försöka 
knäcka säkerhetssystemet.

Att samma SID-kakor ej bör användas när man går mellan HTTPS och HTTP 
kan bestyrkas genom att sätta Secure-flaggan för SID-kakan när HTTPS används. På 
så vis  kan kakan inte skickas såvida inte HTTPS används – skulle webbutvecklaren 
glömma bort att byta SID när man sedan växlar till HTTP, skulle det ändå inte finnas 
någon risk för en SID-kaka ämnad för HTTPS att  skickas osäkert.  Det finns ingen 
egentlig anledning till varför man inte skulle vilja sätta sådana kakor som Secure, och 
detta  kan  dessutom erbjuda  ytterligare  skydd mot  eventuella  angrepp som skickar 
SID-kakor till angriparen.

5.2 Två förslag på försvarsmetoder

Ett av de stora problemen vad gäller sessionskapning är att servern ej ser skillnad på 
en  begäran  skickad  från  den  riktiga  användaren  och  en  begäran  skickad  från  en 
angripare, så länge de båda bifogar samma SID. Här presenteras två förslag på hur 
vissa ytterligare faktorer kan användas för att ställa större krav vid den kontinuerliga 
autentiseringen av användaren som sker i samband med varje begäran – det vill säga, 
de  kräver  att  användaren  har  mer  än  bara  rätt  SID  för  att  kunna  få  tillgång  till 
användarkontot.

5.2.1 SSL-SID
Det har visats att HTTPS i sig inte garanterar skydd mot sessionskapning, ens om det 
används  uteslutande  för  en  hel  webbsajt.  Angrepp  som XSS  kan  fortfarande  låta 
angriparen få tag i användarens inloggnings-SID, och inget annat behövs för att kapa 
inloggningssessionen. I de fall HTTPS används för hela webbsajten (eller åtminstone 
hela inloggningssessionen), är det tänkbart att förknippa inloggningssessionen med det 
SID som används för SSL-sessionen som ligger bakom HTTPS. Detta skulle kunna 
göras genom att antingen lagra SSL-SID:t krypterat i en kaka, eventuellt tillsammans 
med  ytterligare  information,  eller  genom  att  på  servern  förknippa 
inloggningssessionen med SSL-SID:t. Oavsett vilket, kommer man vid mottagandet 
av en HTTPS-begäran kunna jämföra SSL-SID:t som begäran på något vis pekar på, 
med det SSL-SID som själva HTTPS-sessionen använder.
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Figur 17. Servern förknippar användarens inloggnings-SID med SSL-SID:t, och 
kontrollerar vid varje begäran att dessa matchar.

Det är svårt att föreställa sig att en angripare skulle kunna förfalska ett SSL-SID för en 
HTTPS-session.  För  att  kunna  göra  det  skulle  angriparen  behöva  veta  vilken 
krypteringsnyckel som servern och användaren nyttjar för HTTPS-sessionen, eftersom 
det är den som servern använder för att dekryptera mottagna HTTPS-begäran och för 
att kryptera sina HTTPS-svar. Även om angriparen skickar ett HTTPS-meddelande till 
servern och på något vis har inkluderat den angripna användarens SSL-SID, skulle 
meddelandet inte vara krypterat med rätt nyckel, vilket innebär att servern i sin tur inte 
kan dekryptera det.

För att illustrera denna idé, tillsammans med de relevanta koncepten, presenteras 
i figur 17 ett exempel. Klienten och servern har upprättat en HTTPS-session med SSL-
SID  "456"  som skickas  med  varje  meddelande  mellan  dem,  och  de  har  kommit 
överens om en gemensam krypteringsnyckel "ABC". När servern eller klienten mottar 
ett meddelande, ser de att det gäller HTTPS-sessionen med SSL-SID "456", och de vet 
då att de ska använda nyckeln "ABC" för att dekryptera meddelandet. Samma nyckel 
används sedan för att kryptera nästa utgående meddelande.

När  användaren  loggar  in,  förknippar  servern  inloggningssessionen  med  den 
aktuella HTTPS-sessionens SSL-SID, "456", exempelvis genom att sätta en kaka med 
SSL-SID:t  och någon slumpmässig faktor.  Denna textsträng lagras  även i  serverns 
minne, så att servern kan matcha det mottagna SID:t med användarkontot. Vid varje 
påföljande  begäran  från  klienten,  skickas  detta  SID  med  –  helt  enligt  vad  som 
beskrivits tidigare i arbetet. När servern läser SID:t kontrollerar den dessutom att det 
SSL-SID som finns däri matchar det SSL-SID som själva HTTPS-sessionen använder. 
Först  när  denna matchning är  bekräftad,  letar  servern upp det  användarkonto som 
matchar SID:t.

Om en angripare enligt figur 18 på nästa sida skulle få tag på användarens SID, 
och  själv  ha  en  HTTPS-session  med  servern  med  SSL-SID "666",  skulle  servern 
märka att  det  SSL-SID:t ej  passar  samman med det i  inloggnings-SID:t.  Även om 
angriparen på något vis skulle lyckas förfalska SSL-SID:t för själva HTTPS-begäran, 
skulle denne ej ha tillgång till krypteringsnyckeln – "ABC" – och servern skulle därför 
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inte kunna dekryptera angriparens meddelande. Angriparen skulle inte heller kunna 
försöka ändra SSL-SID:t i själva kakan så att det matchar det som angriparen själv har 
med  servern  ("666"),  eftersom  kakan  då  ej  längre  skulle  vara  förknippad  med 
användarens inloggningssession, vilket är en förutsättning för att sessionskapningen 
ska vara möjlig.

Om HTTPS används  för  en  hel  inloggningssession,  skulle  detta  system med 
andra ord kunna förhindra alla de angrepp som beskrivits i detta arbete, så när som på 
brute force-angreppen – dessa skulle dock dessutom behöva finna krypteringsnyckeln 
för  SSL-sessionen,  utöver det  att  hitta  rätt  SID. Hur väl  systemet  skulle fungera i 
praktiken lämnas till framtida forskning.

Figur 18. Även om angriparen skulle få tag på användarens SID, och själv ha en HTTPS-
session med servern, skulle servern märka att de inte matchar.

5.2.2 IP-adress
Ovanstående metod bygger på att förknippa inloggningssessionen med något som är 
unikt för den specifika användaren, nämligen SSL-SID:t för dennes HTTPS-session 
med servern. Detta ger ett starkt skydd för sessionshanteringssystemet, men förutsätter 
att  HTTPS används för hela inloggningssessionen. I 4.3.2 förklaras varför man för 
vissa webbsajter kanske inte vill använda HTTPS för annat än själva autentiseringen 
av användaren. Även för dessa webbsajter bör det dock vara av intresse att göra vad 
man kan utifrån förutsättningarna för att stärka säkerheten så gott som möjligt. Många 
förslag  på  hur  detta  kan  göras  har  givits  i  detta  arbete,  och  sammanfattas  i  6.4. 
Ytterligare  en  metod  presenteras  här,  som  är  speciell  på  samma  vis  som  den  i 
föregående avsnitt: även om angriparen får tag på användarens inloggnings-SID, är det 
inte alltid tillräckligt för att kapa inloggningssessionen.

Idéen bygger på att varje HTTP-meddelande innehåller avsändarens IP-adress, 
som behövs för att servern ska kunna skicka tillbaka sitt svar på en begäran. Denna IP-
adress skulle kunna spela samma roll som SSL-SID:t i föregående avsnitt, genom att 
förknippas med användarens inloggningssession tillsammans med någon slumpmässig 
faktor.  När  användaren  skickar  en  begäran  under  en  inloggningssession,  jämför 
servern IP-adressen i HTTP-begäran med det som har förknippats med användarkontot 
– om de inte matchar, kommer begäran avvisas.

På en grundläggande nivå kan denna idé tyckas sund – även om en angripare får 
tag på användarens SID, exempelvis genom ett XSS-angrepp, kommer denne ej kunna 
utföra en sessionskapning, eftersom servern kommer märka att angriparens IP-adress 
inte matchar IP-adressen som är förknippad med det stulna SID:t. Till skillnad från 
idéen  med  SSL-SID:n,  finns  det  dock  många  problem  med  denna  lösning.  Om 
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användaren och angriparen befinner sig på samma lokala nätverk, kan de ha samma 
IP-adress utanför nätverket. Vissa internetleverantörer tilldelar IP-adresser dynamiskt 
–  en  inloggad  användare  som  får  en  ny  IP-adress  kommer  då  bli  utkastad  från 
inloggningssessionen.  Om  användaren  befinner  sig  bakom  en  HTTP-proxy,  kan 
dennes IP-adress rentav ändras mellan varje begäran. Detta sistnämnda problem är 
särskilt  bekymmersamt,  och  skulle  kunna  göra  en  webbsajt  med  denna  lösning 
oanvändbar  för  en  användare  bakom  en  HTTP-proxy.  Man  skulle  kunna  låta 
användaren själv ange vid inloggningen om en HTTP-proxy används, och om så är 
fallet ej använda IP-adressen i SID:t, men det är möjligt att användaren själv inte vet 
något om detta.

Framförallt finns det metoder angriparen kan använda för att  förfalska sin IP-
adress.  Tanase  [64]  presenterar  hur  dessa  angrepp  utnyttjar  TCP-protokollets 
uppbyggnad  för  att  låta  angriparen  förutspå  sekvensnummer,  för  att  därigenom 
förfalska IP-adressen för en begäran. Det finns metoder för att försvara sig mot detta 
[65] [66], men det är förnuftigt att utgå från att dessa angrepp är riktiga hot som kan 
realiseras, precis som hotet med paketsniffning.

En angripare som får tag på en användares SID och dessutom förfalskar sin IP-
adress,  för  att  därigenom kunna kapa inloggningssessionen,  kommer  enbart  kunna 
utföra  handlingar  genom att  skicka  olika  begäran  –  alla  svar  kommer  skickas  till 
användaren, så angriparen kan ej få tag på hemlig information från användarkontot. En 
enkel lösning på problemet skulle kunna vara att  särskilt viktiga handlingar har ett 
slags  sluss  emellan,  en  "Är  du  säker  på  att  du  vill  utföra  denna  handling?"-sida. 
Eftersom angriparen inte kommer kunna få denna sida – eftersom den kommer skickas 
till den riktiga användaren istället – kan denne ej bekräfta handlingen.

Poängen med denna försvarsmetod är inte att den erbjuder ett helsäkert skydd för 
sessionshanteringssystem, utan att den låter webbutvecklare enkelt implementera en 
kontroll  som  gör  det  mycket  mer  omständligt  för  en  angripare  att  utföra  en 
sessionskapning, ens om denne har fått tag på ett SID – och den är helt oberoende av 
HTTPS. Det ytterligare steg som beskrivs ovan för att bekräfta vissa handlingar kan i 
sin tur erbjuda ett ytterligare skydd. Detta är dock helt poänglöst om angriparen skulle 
befinna sig på samma lokala nätverk som användaren, och de båda därigenom har 
samma IP-adress.

6 Svar på frågeställningar

För att sammanfatta presenteras här, utifrån de resultat och diskussioner som framförts 
i arbetet, svar på de frågeställningar som ställdes i 1.3:

1. Hur går sessionshanteringen till i webbaserade inloggningssystem?
2. Vilka  potentiella  säkerhetsmässiga  problem  finns  i  denna  hantering  med 

avseende på sessionskapning, och hur kan dessa motverkas av webbutvecklare?
3. Vilken roll spelar HTTPS i dessa sammanhang, och varför används det inte i 

större utsträckning?
4. Utifrån  ovanstående,  ta  fram  generella  riktlinjer  i  samband  med 

implementeringen av sessionshanteringssystem.

6.1 Frågeställning 1

Det  tycks  inte  finnas  någon  standard  för  hur  sessionshanteringen  ska  gå  till  i 
webbaserade  inloggningssystem.  Däremot  erbjuder  ASP.NET Forms  Authentication 
ett exempel på hur det typiskt kan se ut. Efter att en användare autentiserat sig mot 
webbservern, kommer servern tilldela användaren ett sessions-ID, vanligtvis genom 
en kaka. Detta SID skickar klienten sedan med varje HTTP-begäran till servern, och 
servern använder  det  för  att  matcha begäran med användarens  inloggningssession; 
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SID:t  används  alltså  för  att  autentisera  varje  meddelande  från  användaren.  När 
användaren  loggar  ut,  eller  när  en  lämplig  timeout-tid  uppnåtts  under  vilken 
användaren  varit  inaktiv,  bryts  kopplingen  mellan  det  tilldelade  SID:t  och 
användarkontot.

6.2 Frågeställning 2

Det  finns  många  potentiella  svagheter  och  angrepp  att  ta  i  beaktande  i  dessa 
sammanhang, då angriparen i regel bara behöver ha tillgång till ett giltigt SID för att 
kunna kapa motsvarande inloggningssession. Ett SID får inte vara förutsägbart eller 
kort i förhållande till det antal SID:n som kan förväntas vara aktiva – detta skulle låta 
en angripare gissa sig till ett giltigt SID, eller systematiskt testa sig fram till ett.

Såvida  inte  HTTPS  används  för  att  kryptera  överföringen  mellan  klient  och 
server, är ett sunt antagande att angripare har möjlighet att avläsa denna information – 
inklusive användarens SID. I ett  sådant läge kan det vara en god idé att förknippa 
SID:t även med användarens IP-adress – detta skulle försvåra, om än inte omöjliggöra, 
sessionskapningen.

XSS-angrepp går ut på att injicera klientskriptkod på den angripna webbsajten, 
som  sedan  skickas  till  inloggade  användare.  När  koden  exekveras,  läser  den  av 
användarens  kakor  –  inklusive  deras  SID:n  –  och  skickar  dem  till  angriparens 
webbserver. Ett första försvar mot dessa angrepp är att förhindra användare att kunna 
lagra  klientskriptkod  hos  servern  som  sedan  skickas  till  andra  användare. 
Webbutvecklare kan dessutom sätta sina SID-kakor som HttpOnly för att förhindra 
läsning genom klientskript,  men det  förutsätter  att  användarens  webbläsare  stödjer 
denna  flagga.  HttpOnly-flaggan,  tillsammans  med  det  att  låta  SID:t  lagras  i  en 
sessionskaka i webbläsarens minne snarare än i en beständig kaka på klientdatorns 
hårddisk, gör det dessutom svårt för en angripare att komma åt SID:t ens direkt via 
klientdatorn.

Sessionsfixering bygger på att angriparen själv bestämmer vilket SID användaren 
ska ha innan denne har loggat in – efter inloggning förekommer det att användaren 
fortfarande har samma SID. Lösningen på detta är enkel och bör användas av alla 
webbsajter: sätt ett nytt SID i samband med inloggningen. 

Att motverka angrepp är inte det enda man kan göra som webbutvecklare – man 
kan dessutom använda olika tekniker för att upptäcka dem. Detta är relevant både för 
att  medvetandegöra  problemet,  men  kan även användas  för  att  vidta  åtgärder  mot 
angriparen,  eventuellt  med syfte att  kunna spåra denne.  Detektering kan göras via 
exempelvis  hashkoder  som angriparen  behöver  testa  sig  fram till,  eller  genom ett 
falskt SID som lockbete.

6.3 Frågeställning 3

HTTPS spelar en central roll i webbsäkerhet då det förhindrar läsning av uppsnappade 
meddelanden mellan klient och server – såvida inte användaren har blivit lurad av en 
angripare som utger sig för att vara servern. Att förlita sig helt på HTTPS är dock inte 
tillräckligt  för  att  skydda  sitt  sessionshanteringssystem  från  sessionskapning, 
eventuellt bortsett från om SSL-SID:t används som en del av inloggnings-SID:t. 

Det finns orsaker till varför webbutvecklare inte vill eller kan använda HTTPS – 
delvis förhindrar HTTPS webbcachning,  och ger därmed en avsevärd försämring i 
prestanda,  men  det  kan  även  vara  kostsamt  för  i  synnerhet  mindre  företag  och 
utvecklare att signera sina digitala certifikat hos certifikatutfärdare som VeriSign. Det 
enda man kan säga slutgiltigt om detta är att en övervägning behöver göras för varje 
fall kring vad som väger tyngst: säkerhet eller användarvänlighet.
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6.4 Frågeställning 4

Utifrån  de  resultat  och  diskussioner  som  detta  arbete  framfört,  listas  här  en 
uppsättning riktlinjer för webbutvecklare i syfte att förhindra sessionskapning.

• Om  möjligt,  använd  ett  ramverk  som  tar  hand  om  sessionshanteringen, 
exempelvis ASP.NET Forms Authentication.  Dessa har i  regel  genomgått  en 
lång tids granskning och förbättring, och inkluderar många av de riktlinjer som 
listas här.  Notera att  detta medför ett  krav på att  kontinuerligt applicera nya 
patchar för ramverket.

• Återanvänd inte SID:n systematiskt för olika inloggningssessioner, och förkasta 
SID:n i samband med utloggning eller inaktivitet.

• Garantera att SID:t är tillräckligt långt för att undvika brute force-angrepp.
• Använd  en  stark  slumpgenerator  för  att  generera  SID:n,  alternativt  en  bra 

krypteringsalgoritm som diffuserar innehållet helt.
• Använd aldrig samma SID inom en inloggningssession som utanför.
• Använd aldrig samma SID när inloggningssessionen växlar mellan HTTP och 

HTTPS.
• Sätt  alltid  HttpOnly-flaggan för  SID-kakan,  och  Secure-flaggan om HTTPS 

används.  Kontrollera  även att  användarens  webbläsare  stödjer  dessa  flaggor, 
och generera annars en varning.

• Sätt en så kort timeout-tid som möjligt då kopplingen mellan användarkontot 
och SID:t bryts. Om användarvänlighet står före säkerhet kan den däremot vara 
relativ  lång,  och  då  kan  man  även  överväga  att  använda  beständiga  kakor 
framför sessionskakor – annars bör sessionskakor alltid användas.

• Använd  om  möjligt  HTTPS  –  inte  bara  för  autentiseringen,  utan  för  hela 
inloggningssessionen. Om detta görs, överväg att förknippa inloggnings-SID:t 
med SSL-SID:t för HTTPS-sessionen – detta förhindrar ett stulet SID från att 
användas.

• Om HTTPS ej används för hela inloggningssessionen, var medveten om att all 
kommunikation – inklusive SID:t – är känslig för uppsnappning. Överväg då att 
förknippa SID:t med användarens IP-adress, och eventuellt att låta användaren 
bekräfta  särskilt  viktiga  handlingar  för  att  på  så  vis  stoppa  angripare  som 
förfalskar sin IP-adress.  Denna metod kan vara problematisk om användaren 
befinner  sig  bakom  en  HTTP-proxy,  och  verkningslös  om  angriparen  har 
samma IP-adress som användaren.

• Kontrollera all  användarinput,  särskilt  sådan som visas för  andra användare. 
Om  denna  innehåller  någon  form  av  klientskriptkod,  bör  den  omedelbart 
förkastas.

• Överväg  att  kräva  återautentisering  vid  särskilt  säkerhetskritiska  handlingar, 
exempelvis för vissa bankärenden.

Slutligen: var medveten om att säkerhet är ett fält i ständig förändring, och att det som 
är säkert idag kan vara omkullkastat imorgon. Man bör se till att hålla sig uppdaterad 
vad gäller nya angrepps- och försvarsmetoder, och aldrig tro sig vara helt säker.

7 Slutsatser

Som så ofta i säkerhetsrelaterade frågor är de problem som omger sessionshanteringen 
i webbaserade inloggningssystem väldigt komplexa och tycks sakna en enkel lösning. 
Den mest vattentäta, enskilda lösningen som presenterats i detta arbete är att använda 
HTTPS  för  hela  inloggningssessionen  och  förknippa  inloggnings-SID:t  med  SSL-
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SID:t, men inte ens den här lösningen är helt utan sina brister på grund av de problem 
som omger certifikathanteringen inom HTTPS.

Att förlita sig på en enskild metod vore dumdristigt – istället rekommenderas att 
använda flera lager av försvar, vilket stämmer överens med den rådande inställningen 
som finns inom IT-säkerhet överlag. Detta kan göras genom att anamma så många 
som möjligt av de riktlinjer som presenterats här. Även om en angripare på något vis 
får tag på ett SID i en HttpOnly-sessionskaka överförd över HTTPS, kan det att SID:t 
är förknippat med användarens IP-adress erbjuda en sista försvarslinje som kan få en 
envis angripare att välja något enklare offer.

Användarvänlighet och säkerhet är mål som ofta går emot varandra, och så är 
fallet även här. Trots de säkerhetsmässiga fördelar som HTTPS medbringar, kan det 
ändå finnas skäl att  välja bort det om det påverkar tillgängligheten alltför negativt. 
Omfattande riskanalyser bör ligga till grund för beslut kring dessa frågor, och man bör 
dessutom kontinuerligt följa upp dessa beslut för att analysera om förändringar kan 
vara på sin plats.

Det här arbetet har visat hur sessionskapningsangrepp utgör ett påtagligt hot mot 
ömtåliga  inloggningssystem,  och  därigenom  relevansen  i  att  noggrant  se  över 
utvecklingen av dessa.  Man har  presenterat  en stor  uppsättning svagheter  hos  och 
angrepp mot sessionshanteringssystem, samt sammanställt en lista med åtgärder som 
webbutvecklare kan följa för att undvika dessa. Att påstå att denna lista är komplett 
eller felfri vore naivt – olika angrepp utvecklas hela tiden, och att ständigt omvärdera 
ens försvarsmetoder bör stå högt upp bland varje webbutvecklares prioriteringar.

8 Framtida arbete

Detta arbete har haft en uteslutande teoretisk karaktär. Det vore intressant och nyttigt 
att  utföra  omfattande  praktiska  tester  av  de  angrepps-  och  försvarsmetoder  som 
diskuterats.  På  samma  sätt  vore  det  även  till  stor  nytta  för  webbutvecklare  med 
praktiska prestandajämförelser mellan HTTP och HTTPS.

Området digitala certifikat har bara nuddats vid i  detta arbete, men de har en 
avgörande roll  för  säkerheten kring HTTPS. Det  skulle säkerligen vara möjligt  att 
ägna ett helt vetenskapligt arbete åt detta ämne.

Ett  tänkbart  område  som  skulle  kunna  undersökas  är  vilka  webbläsare  som 
stödjer HttpOnly- och Secure-flaggorna, och vilka som inte gör det. Detta vore särskilt 
intressant  för  smartphones,  där  antalet  mindre webbläsare utvecklade av små team 
eller  rentav ensamma utvecklare är  mer vanligt  förekommande än för system som 
Windows eller Linux.

Detta område kan eventuellt få nya dimensioner, både positiva och negativa, i 
och med IPv6.  Det  vore intressant  att  se  en undersökning av hur  IPv6 och IPSec 
påverkar problemet med sessionskapning.

Det  här  arbetet  har  tittat  på  de  angreppsmetoder  som  finns  idag,  men  av 
förklarliga skäl inte de som kommer utvecklas i framtiden. Hur dessa angrepp kan 
tänkas se ut  är svårt  att  sia kring, men det  är viktigt  för utvecklare såväl som för 
forskare att ständigt hålla sig uppdaterade i utvecklingen.
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Bilaga 1: Ordlista

ASP.NET. En  del  av  Microsofts  .NET-ramverk  som  fokuserar  på  utveckling  av 
webbsajter.

ASP.NET  Forms  Authentication. Ett  inloggningssystem  som  finns  inbyggt  i 
ASP.NET. En konceptuell beskrivning av hur detta system fungerar finns i 2.1.1.

Autentisering. En process där en användare hävdar sin identitet och bifogar någon 
form av information för att  låta en annan part  bekräfta denna identitet.  Ett  typiskt 
exempel är webbsajter som låter användare autentisera sig genom användarnamn och 
lösenord.

Brute force-angrepp. Går ut på att  systematiskt testa alla potentiella värden inom 
något system för att hitta ett eller flera som eftersöks. Kan exempelvis användas för att 
hitta ett lösenord eller – som diskuteras i detta arbete – ett SID.

Certifikatutfärdare. En oberoende tredje part som intygar digitala certifikats ägare.

Chiffertext. Text som har krypterats, och som således är oläslig.

Digitala certifikat. En  hashkod skapas över ett meddelande som innehåller ägarens 
publika nyckel samt annan information såsom namn. En  certfikatutfärdare krypterar 
hashkoden med sin privata nyckel och lägger till resulterande chiffertext på slutet av 
meddelandet för att skapa det digitala certifikatet. På så vis intygar certifikatutfärdaren 
att certifikatet verkligen tillhör den som uppges.

Hashkod. Resultatet av en envägsfunktion såsom MD5 eller SHA-1 applicerad på en 
textsträng  tillsammans  med  en  krypteringsnyckel.  Används  för  att  kontrollera  att 
textsträngen inte har modifierats.

HTML. HypterText Markup Language. Ett märkspråk som används för att bygga upp 
webbsidor som kan läsas och presenteras av webbklienter.

HTTP. HyperText Tansfer Protocol. Det huvudsakliga protokoll i applikationsskiktet i 
TCP/IP-arkitekturen som används för överföring av information mellan klienter och 
servrar på Internet. Bygger på att klienten begär en resurs från servern via en HTTP-
begäran,  som åtföljs  av  ett  HTTP-svar från  servern.  Varje  begäran  är  ur  serverns 
synpunkt  fristående;  HTTP är  på  så  vis  tillståndslöst.  Kakor kan  användas  för  att 
bevara tillståndsinformation mellan flera begäran.

HTTP-proxy. En eller en samling mellanliggande servrar som klienter kan skicka sina 
HTTP-begäran  till,  snarare  än  att  skicka  dem  direkt  till  den  sökta  servern. 
Proxyservrarna  skickar  begäran  och  svar  vidare  mellan  klienter  och  servrar.  Kan 
användas exempelvis för att erbjuda klienterna anonymitet, eller för att implementera 
en webbcache som kan förbättra åtkomsthastigheten.

HTTPS. HTTP Secure. En säkrare variant av HTTP, där SSL eller TLS används för att 
skicka  varje  HTTP-meddelande  krypterat snarare  än  i  klartext.  En  hashkod av 
meddelandet inkluderas också, för att låta mottagaren bekräfta att meddelandet ej har 
modifierats.
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Inloggningssession. Perioden mellan in- och utloggning.

Inloggnings-SID. Ett  sessions-ID som  används  för  att  upprätthålla  en 
inloggningssession.

Inloggningssystem. Låter användare  autentisera sig mot någon typ av tjänst, för att 
därigenom komma  åt  sitt  användarkonto  eller  bli  auktoriserad  att  utföra  särskilda 
handlingar.  Kan  sägas  bestå  av  två  huvudsakliga  komponenter:  ett 
autentiseringssystem i samband med inloggningen, och ett  sessionshanteringssystem 
som låter  användaren förbli  inloggad under  inloggningssessionen.  ASP.NET Forms 
Authentication är  ett  exempel  på ett  webbaserat  inloggningssystem,  och beskrivs i 
2.1.1.

JavaScript. Ett populärt klientskriptspråk. Ej att förväxla med programmeringsspråket 
Java.

Kakor. En teknik för att låta servern lagra tillståndsinformation på klientdatorn. Sätts 
av servern i ett HTTP-svar, och bifogas sedan av klienten i varje efterföljande HTTP-
begäran.

Klartext. Text som ej har krypterats, och som således är läsbar.

Klientskript. Programkod som körs inuti  webbläsaren på klientdatorn. JavaScript är 
ett populärt exempel.

Kryptering. Går  ut  på  att  göra  text  oläslig  för  alla  utom en  eller  flera  utvalda 
mottagare. Använder sig av en krypteringsalgoritm som, oftast tillsammans med en 
krypteringsnyckel,  bestämmer  hur  klartexten ska  transformeras  till  chiffertext,  och 
sedan  tillbaka  till  klartext.  Krypteringsalgoritmer  kan  delas  upp  i  två  kategorier: 
symmetrisk kryptering, där samma nyckel används för kryptering och dekryptering, 
och asymmetrisk kryptering, där en nyckel används för kryptering medan en annan 
används för dekryptering.

Privat  nyckel. Den  ena  nyckeln  för  asymmetriska  krypteringsalgoritmer.  Ägaren 
håller denna nyckel hemlig, men låter andra få tillgång till  den tillhörande publika 
nyckeln.

Publik nyckel. Den andra nyckeln för asymmetriska krypteringsalgoritmer. Ägaren 
låter andra få tillgång till denna nyckel, men håller den tillhörande privata nyckeln 
hemlig.

Sessionshanteringssystem. Låter en autentiserad användare förbli inloggad under sin 
inloggningssession. Beskrivs i närmre detalj i 2.1.3.

Sessions-ID. Förkortas  SID.  Ett  ID som servern förknippar med en viss användare 
eller klient under en session, och som bifogas till servern med varje meddelande under 
sessionen.

Sessionskapning. Ett  angrepp  som  går  ut  på  att  ta  över  en  användares 
inloggningssession, typiskt genom att på något vis ta reda på dennes SID och använda 
det i en egen begäran till servern.

SID. Sessions-ID. Syftar i detta arbete alltid på inloggnings-SID snarare än SSL-SID.
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SSL. Secure  Sockets  Layer.  Kan  användas  för  att  skapa  en  krypterad  förbindelse 
mellan en klient och en server.  Används bland annat inom  HTTPS för att  kryptera 
HTTP-meddelanden, så att angripare förhindras att läsa uppsnappade meddelanden.

SSL-SID. Ett sessions-ID som används inom en SSL-session. Varje meddelande inom 
sessionen inkluderar SSL-SID:t, för att på så vis låta servern och klienten veta vilken 
(lokalt förvarad) krypteringsnyckel som ska användas för att dekryptera meddelandet, 
samt  för  att  kryptera  utgående meddelanden.  På så  vis  skiljer  sig  SSL-SID:n från 
inloggnings-SID:n  –  ett  stulet  SSL-SID  kan  ej  användas  utan  den  tillhörande 
krypteringsnyckeln.

TCP. Transmission  Control  Protocol.  Ett  förbindelseorienterat 
dataöverföringsprotokoll  i  transportskiktet  i  TCP/IP-arkitekturen.  Används  i  stor 
utsträckning på Internet för överföring av bland annat HTTP- och FTP-meddelanden. 
Ett annat förekommande förbindelselöst protokoll är UDP, User Datagram Protocol.

TLS. Transport Layer Security. Snarlikt SSL – skillnaderna har ingen betydelse i detta 
arbete.

Webbcachning. En resurs från en webbserver kan lagras i en cache på exempelvis 
klientdatorn eller en  HTTP-proxy. När samma resurs sedan efterfrågas igen kan den 
hämtas direkt från cachen, istället för från webbservern.

Webbklient. En applikation på klientdatorn som tillåter användaren att kommunicera 
med  webbservrar.  Vanliga  exempel  är  Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox,  Google 
Chrome och Safari (Apple Inc.).

Webbläsare. Se webbklient.

Webbserver. En dator eller ett  program på en dator vars syfte är att  tillhandahålla 
webbsidor  och  andra  resurser  åt  klienter  som  efterfrågar  dem.  Två  populära 
webbserverprogram  är  Apache  HTTP  Server  och  Microsoft  Internet  Information 
Services (IIS).
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