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Abstract 

The purpose of this project is to identify and evaluate encryption software that can be downloaded, free of 

charge from the web. We scanned the market and found a relatively large number of encryption programs. 

Of these we selected, based on the criterias: to be able to encrypt on file-, folder- or disk-level, as well as 

having support for Windows or Linux. We excluded Mac and older systems. The programs would also be 

free because of the limitations we set before the project began. A paid application (Folder Lock) was 

added by request from the client. The final selection consisted of six programs. We developed test 

criterias: usability, functionality and safety. The results are presented in a table. 

 

In conclusion, Folder Lock proved to have the best interface and user guidance. True Crypt was the 

dominant candidate among the free of charge programs when it came to  the interface and user guidance, 

while AxCrypt provides the most when a user prefers speed instead of a well-developed interface. 

AxCrypt was also the most dominant candidate in functionality for less experienced users. AxCrypt 

comes with high portability, integration with Windows context menu , and the ability to compress files. 

We believe that AxCrypt is a perfect program for those users who want to encrypt individual files 

smoothly. True Crypt and Folder Lock offers the best functionality for more advanced users. Both 

programs offer similar functionality, the difference is that True Crypt can encrypt systemunits, while 

Folder Lock has higher portability - it is ultimately a matter of what you prefer. 

 

Finally, in the safety category, we found that AxCrypt is best suited for inexperienced users, as it uses 

AES-128, which is a strong enough algorithm. It also offers integrity control, file shredding and does not 

require any complex choices or configuration. True Crypt is the choice for more advanced users, when it 

comes to safety, as they offer many choices of algorithms, together with a strong key derivation function, 

which provides the user with more security than is required in ordinary cases.
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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att kartlägga och utvärdera krypteringsprogram som finns att ladda ner utan kostnad 

från nätet. Vi skannade marknaden och hittade ett relativt stort antal krypteringsprogram. Av dessa valde 

vi, utifrån kriterierna: skall kunna kryptera på fil-, map- eller disknivå samt ha stöd för operativsystemen 

Windows eller Linux. Vi uteslöt Mac och äldre system. Programmen skulle även vara gratis på grund av 

de avgränsningar vi satte innan projektet påbörjades. Ett betalprogram (Folder Lock) lades till efter 

önskemål från uppdragsgivaren. Det slutliga urvalet bestod av sex program. Vi utvecklade testkriterier: 

användarvänlighet, funktionalitet och säkerhet. Resultaten redovisas i en tabell.  

 

Sammanfattningsvis visade sig Folder Lock ha det bästa gränssnittet och användarhandledning. True 

Crypt var den dominanta kandidaten av gratisprogrammen i gränssnitt och användarhandledning, medan 

AxCrypt erbjuder mest då en användare föredrar snabbhet istället för ett välutvecklat gränssnitt. AxCrypt 

var även den mest dominanta kandidaten i funktionalitet för mindre erfarna användare. AxCrypt kommer 

med hög portabilitet, integration med kontextmenyn, samt möjligheten att kunna komprimera filer. Vi 

anser att AxCrypt är ett perfekt program för de användare som vill kryptera individuella filer smidigt. 

True Crypt och Folder Lock erbjuder den bästa funktionaliteten för mer avancerande användare. Båda 

programmen erbjuder liknande funktionalitet, skillnaden är att True Crypt kan kryptera systemenheter, 

medan Folder Lock har högre portabilitet - det blir i slutändan en fråga om vad man föredrar. 

 

Slutligen i säkerhetskategorin fann vi att AxCrypt passar bäst för oerfarna användare, då den använder en 

tillräckligt stark algoritm, nämligen AES-128, samt har integritetskontroll, erbjuder strimling av filer och 

kräver inga krångliga val eller konfiguration. True Crypt är valet för mer avancerade användare när det 

kommer till säkerhet, då de erbjuder många val av algoritmer tillsammans med en stark 

nyckelhärledningsfunktion, som förser användaren med mer säkerhet än vad som krävs i vanliga fall. 
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1. Introduktion 

Vi är två KTH-studenter som har fått i uppdrag av försvarsmakten att undersöka ett urval av de 

krypteringsprogram som finns på marknaden. Undersökningen som vi genomfördes genom att parallellt 

testa funktionalitet, användarvänlighet och säkerhet, begränsas till gratisversioner, förutom ett program 

som försvarsmakten bidragit med. Resultatet av vår undersökning presenteras i en tabell för att man lätt 

ska kunna se styrkorna och svagheterna i de olika programmen.  

1.1 Bakgrund 

Behov att kryptera meddelande har funnits sedan civilisationer framkommit och människor börjat leva i 

grupper. I början bestod kryptering av att göra meddelande oläsbart för en tredjepart, genom att 

systematiskt byta ut eller arrangera om bokstäver. 

 

Julius Caesar (100 f.Kr ~ 44 f.Kr) var en Romersk general, statsman och 

konsult. Caesar använde en  krypteringsmetod kallad Caesarchiffer efter hans 

namn, där varje tecken i ett meddelande byts ut mot motsvarande tecken 

förbestämda steg senare i alfabetet. Första dokumenterade användning inom 

krigföring är under Gallerkrigen. Caesar fick reda på att Cicero var omringad 

och nära att ge upp, han övertalade då en gallisk soldat att bära ett brev till 

Cicero. Bäraren instruerades att slunga en spjut med brevet fastsatt, vilket 

fastnade i ett torn och hittades inte för två dagar. I brevet skrivet med 

grekiska karaktärer stod det att Caesar hade börjat röra på legionen och 

skulle vara där småningom. [29] 

G

a

ius Julius Caesar (100-44 BC) 

[44] 

 

Modern kryptering har utvecklats drastiskt och inkluderar nya egenskaper som integritet och autenticitet 

kontroll.   

1.2 Problembeskrivning  

Arbetet innefattar en undersökning av verktyg för kryptering av data med hjälp av snabba algoritmer, 

samt nycklar som är säkra både vid utväxling och förvaring för längre tid.  

 

Sekretessbestämmelser sätter krav som begränsade hur projektet kunde läggas upp och genomföras. 

Studenter som skriver examensarbeten för försvarsmakten är hänvisade till ämnen av öppen karaktär, så 

kallade “commercial-off-the-shelf”. Förslaget från vår handledare är att vi ska titta på vilka 

krypteringsprogram som finns på marknaden, välja några utifrån kriterier som vi definierar, skapa 

testkriterier, jämföra programmen och sedan skapa en tabell där för- och nackdelar, styrkor och svagheter 

framgår. 

 

Problemställningen fokuserar på datalagring samt hantering och förvaring av nycklar.  
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1.3 Syfte 

Syftet är att få en  överblick av vilka krypteringsprogram som finns på marknaden, definiera 

urvalskriterier, hitta de produkter som är bra, skapa testkriterier, jämföra dem och sedan skapa en tabell 

där för- och nackdelar, styrkor och svagheter framgår.  

1.4 Mål med arbetet, Samhällsnytta, Etiska Aspekter, Hållbar utveckling 

Målet är att nå kunskap om marknadens krypteringsprogram utifrån olika aspekter och att skapa en tabell 

där studiens resultat exponeras och på det sättet blir användbar. Det finns förstås risker med kryptering; 

programmen kan användas för att dölja kriminell verksamhet. 

1.5 Disposition 

Vattenfallsmetoden[23] beskrivs ofta som en process i olika steg, den beskriver bra de steg som ingår i 

examensarbetet. Arbetet inleds med en begreppsdiskussion och presentation av olika typer av kryptering 

och algoritmer, sedan följer en kravspecifikation (vi ska hitta krypteringsprogram och bestämma vilka 

som ska ingå), därefter kommer delprocesserna design, konstruktion och integration (vi ska utforma 

testkriterier och vi ska genomföra analyser) därefter följer test och verifiering (analyser, konklusioner, 

validering). Vattenfallsmetodens två sista steg ligger huvudsakligen utanför examensarbetet, men i en 

avslutande diskussion presenterar vi argument för användbarheten av det vi kommit fram till i arbetet.  

1.6 Process 

Vi använder våra kunskaper om programmering och utvecklar dessa kunskaper samt kunskaper om 

kryptering för att lösa uppdraget. Vi har inte delat upp arbetet mellan oss utan har genomfört de olika 

stegen gemensamt. Texten är gemensamt producerad: vi har båda medverkat till samtliga avsnitt i arbetet, 

genom Google Docs, som tillät oss att jobba i ett öppet dokument, där vi båda kan skriva och ändra i 

dokumentet samtidigt. 

1.7 Avgränsningar 

Urvalet av program kommer att begränsas till gratisversioner av program som finns tillgängliga online. I 

tillägg till detta kommer ett program som uppdragsgivaren vill inkludera och betala licens för. 
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2. Bakgrund och begrepp 

Kryptografi är konsten att göra information obegripligt för obehöriga tredje part. Läsaren får försöka att 

inte blanda ihop med kryptologi, vilket är själva studie om kryptografi. Inom kryptografi används 

krypteringsalgoritm, även kallad chiffer, för kryptering av klartext. 

 

2.1 Klassisk kryptografi 

Klassiskt chiffer syftar på äldre, historiskt använda chiffer och skiljer starkt ifrån dess moderna 

motsvarighet. Klassiska chiffer kan delas upp i två kategorier, nämligen utbytning och förflyttning.  

Utbytning handlar om att byta ut bokstäver mot andra bokstäver, medans förflyttning handlar om att flytta 

på bokstäver. Som ett exempel kan vi behandla Caesarchiffer, vilket är ett enkelt utbytningschiffer där 

varje bokstav byts ut mot motsvarande bokstav ett förbestämt steg senare i alfabetet. Exempelvis om vi 

väljer tre, så  skulle A bli D och E bli H, det vill säga “Test” skulle översättas till “Whvw”. [42] 

 

2.2 Modern kryptografi 

Modern kryptering kan delas in i kategorier efter indata och om de använder en eller två nycklar. 

Symmetriskt kryptering använder en nyckel för både kryptering och dekryptering, medans asymmetrisk 

kryptering använder en för kryptering och en annan för dekryptering. Chiffer kan sedan delas in efter typ 

av indata: blockchiffer krypterar grupperade bitar av fixerad längd medans strömchiffer behandlar 

dataströmmar. [41] 

 

2.2.1 Asymmetrisk Kryptering 

Asymmetrisk Kryptering, även känd som publik nyckelkryptering, använder sig av en teknik där man 

använder två olika nycklar för att skydda information. En användare får ett nyckelpar, där den ena är en 

publik nyckel som är till för att kryptera information för just den specifika användaren. Den andra 

nyckeln är en privat nyckel som är till för att dekryptera information som har blivit krypterad med den 

publika nyckeln.  

 

Dessa två nycklar är matematiskt länkade genom stora tal som leder till att det tar mycket lång tid 

(beroende på hur stort talet är, kan det ta flera år, även med de datorer som finns idag) att finna den 

privata nyckeln för att få den korrekta dekrypteringsskombinatonen [31]. Eftersom denna 

krypteringsmetod använder sig av extremt stora tal, kräver den mer datorkraft och tid än andra metoder 

som vi kommer att ta upp, men det man förlorar tid, vinner man i säkerhet. Asymmetrisk kryptering är ett 

av de fundamentala verktygen då man utvecklar kryptosystem. [32] 
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Figur 2.2.1, Asymmetrisk kryptering 

 

Som bilden ovan visar, används asymmetrisk kryptering då en person vill skicka ett meddelande till en 

annan. Person ett måste veta person tvås publika nyckel för att kunna kryptera informationen. Person två 

tar sedan emot meddelandet och dekrypterar det med hjälp av den privata nyckeln. 

 

2.2.2 Symmetrisk kryptering 

Symmetrisk kryptering kan även kallas delad-nyckel-kryptering och är den teknik då man använder en 

nyckel för att både kryptera och dekryptera. Nyckeln är en så kallad symmetrisk nyckel som både 

avsändaren och mottagaren av meddelandet måste känna till. Denna tekniktyp är snabbare än 

asymmetrisk kryptering, men den har en större svaghet i säkerhet då minst två parter måste känna till 

samma nyckel. I de flesta fall när man använder symmetrisk kryptering, används nyckeln bara en gång 

innan den sedan byts ut mot en ny för att förhindra informationsintrång. [33] 

 

Figur 2.2.2, Symmetrisk kryptering 

 

Person ett krypterar sitt meddelande med den gemensamma krypteringsnyckeln, som sedan person två tar 

emot och dekrypterar med samma nyckel. 
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2.2.3 Hybridkryptering 

Hybridkryptering är en kombination av symmetrisk och asymmetrisk kryptering, som har de fördelar med 

de två teknikernas fördelar, men skär ner på de nackdelar som följer. Krypteringsprocessen börjar med att 

man skapar en “hemlig” symmetrisk nyckel som man använder asymmetrisk kryptering på, därefter kan 

kommunikationen ske med symmetrisk kryptering. Den symmetriska nyckeln kan ses som en session, 

vilket betyder att varje gång en ny konversation inleds, skapas det en ny nyckel. Den asymmetriska 

nyckeln existerar bara för att kryptera den symmetriska nyckeln. När båda sidorna har en kopia av den 

symmetriska nyckeln, behöver de bara använda symmetrisk kryptering för att skicka meddelanden. [34] 

 

 
Figur 2.2.3, Hybridkryptering 

 

Person ett måste först känna till person tvås publika nyckel samt skapa en ny symmetrisk nyckel. Sedan 

krypterar person ett sitt meddelande med den symmetriska nyckeln, som sedan själv blir krypterad med 

person tvås publika nyckel. Det krypterade meddelandet och nyckeln blir sedan skickad till person två, 

som dekrypterar den krypterade symmetriska nyckeln med sin privata nyckel. Detta möjliggör 

dekrypteringen av meddelandet med hjälp av den dekrypterade symmetriska nyckeln. 

 

2.2.4 Blockchiffer  

Blockchiffer är en deterministisk-algoritm
1
 som med en funktion, mappar n-bitar klartextblock till n-bitar 

chiffertext block, där n kallas blocklängd. Funktionen tar emot en nyckel K som parameter av längden k, 

en klartext P av längden n och returnerar en chiffertext C av längden c.  

 

Om vi låter Vn  beteckna en vektor av längd n så är blockchiffret en funktion E : Vn K   Vn  , så att 

för varje K  är E(P, K) inverterbar mappning från Vn till Vn , skrivet EK (P). Den omvända kartläggningen 

är då dekrypteringsfunktionen DK(C). [24] 

 

En blockchiffer i sig tillhandhåller endast kryptering av enstaka block. För att överkomma denna 

begränsning har ett flertal operationslägen utvecklats. Enklaste är ECB, vilket innebär att stycket delas in 

i block och krypteras med blockchiffer separat från varandra. Problemet med ECB-metoden är att 

chiffertext erhåller samma mönster som klartexten. [26] 

                                                
1  en algoritm som alltid producerar samma resultat för samma indata 
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2.2.5 Strömchiffer 

Strömchiffer är en klass av krypteringsalgoritmer där individuella karaktärer i en klartext kombineras med 

en ström av pseudoslumptecken.  

Medan blockchiffer opererar på grupperade karaktärer kallade block, så behandlar strömchiffer 

individuella karaktärer. 

Då blockchiffer krypterar per block, så appliceras samma funktion varje gång, däremot för strömchiffer 

varierar funktionen beroende av tillstånd samt av krypteringsnyckeln och klartexten.[27] 

 

2.3 Krypteringsalgoritmer 

En krypteringsalgoritm är en algoritm som används för att kryptera information. Det finns ett stort val av 

algoritmer att välja idag, som alla har syftet att skydda information från obehöriga. 

 

2.3.1 Advanced Encryption Standard 

Advanced Encryption Standard, förkortat AES, är en krypteringsalgoritm som är ett symmetriskt 

blockkrypto, vilket använder sig av samma krypteringsnyckel för både kryptering och dekryptering. 

Nycklarna kan ha tre olika längder, 128, 192 och 256 bitar, som benämns AES-128, AES-192 samt AES-

256. Längden på. nyckeln är antalet siffror i krypteringsnyckeln: ju längre nyckeln är, desto svårare blir 

det för utomstående att knäcka krypteringen. 

AES är även ett substitutions-permutationskrypto, vilket innebär att krypteringen genomförs blockvis 

genom att varierande substituera och permutera bitarna i blocket. En substitution-permutation kallas det 

för en runda och antalet rundor som utförs beror på nyckelängden. En sådan runda består av fyra steg: 

byte-substitution, radskiftning, kolumnblandning och nyckeladdition.[35] 

 

2.3.2 Serpent 

Serpent är en krypteringslagoritm, som var en av finalisterna i tävlingen “Advanced Encryption 

Standard”. Serpent är alltså ett symmetriskt blockkrypto, blockstorleken 128 bitar och nyckellängden 128, 

192 och 256 bitar. Det som skiljer serpent från andra algoritmer är att den utför dubbelt så många rundor 

än de flesta andra: 32 rundor utförs under krypteringens gång. Skaparna av Serpent ansåg att 16 rundor 

var tillräckligt för att kunna skydda system från framtida attacker.  

Eftersom Serpent utför dubbelt så många rundor under sin krypteringsprocess, var de tvungna att designa 

på ett smartare sätt. Serpent är utvecklat så att alla operationer kan utföras parallellt genom att använda 32 

stycken “en bit-slices”. Detta hjälpte Serpent att hålla hastigheten uppe för algoritmen när den ställdes 

emot konkurrerande algoritmer. [25] 

 

2.3.3 Twofish 

Även Twofish var en av finalisterna i tävlingen “Advanced Encryption Standard”. I likhet med Serpent, är 

Twofish ett symmetriskt blockkrypto med blockstorleken 128 bitar, med en nyckellängd upp till 256 

bitar, som utför kryptering under 16 rundor. Denna algoritms särdrag är att den använder sig av 

förberäknade nyckelberoende “S-boxes”, vilket är en grundläggande komponent i symmetriska 



Krypteringsprogram i praktiken - en översikt             Calle Bergmark 

               Hikari Watanabe 

 

12 

nyckelalgoritmer som utför substitution, samt har ett relativt komplext nyckelschema. Ena halvan av en n-

bitars-nyckel (n står för hur många bitar, 128, 192 eller 256) används för den faktiska krypteringen, den 

andra halvan används för att modifiera krypteringsalgoritmen (de nyckelberoende “S-Boxes”). Twofish är 

en flexibel och snabb algoritm, som fungerar bra på både långsamma äldre datorer samt nya för extra 

effektivitet.[36] 

 

2.3.4 RSA 

År 1976, skapade Ronald Rivest, Adi Shamir och Leonard Adleman den krypteringsalgoritm som vi idag 

kallar RSA (står för Rivest, Shamir och Adleman). Algoritmen använder asymmetrisk kryptering, vilket 

betyder att två nycklar används, en publik och en privat. Genereringen av nycklarna uförs i olika steg, där 

man använder RSA-algoritmen. Först väljs två olika primtal, vi kallar dem för P och Q. Därefter 

multiplicerar vi de två primtalen och får en produkt som vi kallar N. Efteråt väljer man ett nytt tal, E, där 

E och (P-1)*(Q-1) är relativt prima
2
, samt 1 < E < (P-1)*(Q-1). Slutligen beräknar man ett sista heltal, D, 

där E*D ≡
3
 1 (mod(P-1)*(Q-1)). Dessa tal används för att skapa de två nycklarna. Den publika nyckeln 

skapas av E och N, där krypteringsfunktionen av ett medelande M ser ut på följande sätt: C(M) = M
E 

mod 

N. Den privata nyckeln skapas av N och D där dekrypteringsfunktionen av ett krypterat meddelande C ser 

ut på följande sätt: M(C) = C
D
 mod N. Meningen med denna algoritm är att även om E och N är kända, så 

går det inte att räkna ut primfaktorerna inom en rimlig tid (givet att primtalsfaktorerna är stora nog), på 

grund av att det inte finns någon effektiv algoritm för att primtalsfaktorisera. [30] 

 

2.3.5 Digital Signature Algorithm 

Digital Signature Algorithm, förkortat DSA, används för att skapa digitala signaturer. En digital signatur 

(även kallad elektronisk signatur) används för att kontrollera att innehållet av datan är vid samma skick 

som det var när det skickades och att det verkligen kom från personen som datan utger. [37] 

 

En digitalsignaturalgoritm inkluderar två olika processer: signaturgenerering och signaturverifiering. 

Genereringsprocessen skapar ett nyckelpar, en privat och en publik nyckel, där ägaren till nyckelparet 

använder den privata för att signera data och den publika används av mottagaren för skickad data, för att 

verifiera innehållet i verifieringsprocessen. För båda processerna är meddelandet (den signerade datan) 

konverterat till en fast längd som representerar meddelandet, med hjälp av en hashfunktion
4
. [38] 

2.4 Integritet och autenticitetskontroll 

Kryptering skyddar sekretessen för meddelande, men det behövs fortfarande något sätt att försäkra 

integritet och autenticiteten av meddelandet. Försäkring av integritet innebär att bevisa att innehållet av 

ett meddelande inte har ändrats under till exempel sändningen. Notera att meddelande kan fortfarande 

ändras även utan att förstå innehållet.  

Med autenticitet menas att sändaren är verkligen den personen som meddelandet säger vara från. Även då 

meddelande brukar innehålla information om sändaren, behöver vi fortfarande något sätt att bevisa detta.   

                                                
2  Två heltal är relativt prima om och endast om deras största gemensamma delare är 1. 
3  Matematisk symbol för modulo och ekvivalens. 
4  En matematisk funktion som gör om data till ett relativt heltal som används som index i en 
array(lista) av data. 
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2.4.1 Message Authentication Code 

Message Authentication Code, eller MAC, som den förkortas, är en bit av information som i kryptografi 

används för att autentisera ett meddelande. En MAC algoritm tar emot en hemlig nyckel och ett 

meddelande, resultatet är då en MAC som bara personer med rätt nyckel kan återskapa. [17] Om två 

personer vill skicka ett meddelande till varandra behöver båda välja en MAC algoritm och dela på en 

nyckel. Person 1 använder algoritmen i samband med nyckeln och meddelandet för att generera en MAC. 

Person 1 skickar genererad MAC tillsammans med meddelandet till person 2, i tur använder person 2 den 

gemensamma algoritmen i samband med mottagna meddelandet och delade nyckeln, för att generera ett 

MAC på nytt. Om MAC från person 1 stämmer överens med genererade MAC så har inte meddelandet 

ändrats på vägen. 

 

2.4.2 Hash-based Message Authentication code 

Hash-based MAC, eller förkortat HMAC, är en konstruktion för att generera en MAC, vilket involverar 

en kryptografisk hashfunktion i kombination med en hemlig kryptografisk nyckel. I teorin kan vilken 

hashfunktion som helst användas, som till exempel SHA-256 och RIPEMD-160. Resultatet är  en MAC 

algoritm, som antingen kallas HMAC-SHA-256 (vid användning av SHA-256), eller HMAC-RIPEMD-

160 (vid användning av RIPEMD-160).[18] 

HMAC är en pseudoslumpfunktion vilket innebär att all producerad MAC verkar som slumpmässigt 

genererad data, utan tillgång till den hemliga kryptografiska nyckeln. 

 

2.4.3 Cyclic Redundancy Check 

CRC är en icke-säker hashfunktion, utformat för att upptäcka oavsiktliga ändringar av rå data. Funktionen 

kalkylerar en checksumma och fäster den till datan. Då funktionen alltid genererar samma checksumma 

för samma indata, kan mottagaren jämföra checksumman med en ny kalkylerad summa för att kontrollera 

integriteten. 

CRC skyddar inte mot intentionella ändringar av data. Då det inte finns någon autenticitet kontroll, kan en 

tredjepart ändra datan och kalkylera en ny checksumma, utan att det märks av mottagaren. [27] 

 

2.5 Sökkriterier 

Eftersom det idag finns ett stort urval av krypteringsprogram så måste vi avgränsa våra val genom att 

införa sökkriterier. Det vi inriktar oss på är att programmet skall kunna kryptera på fil, mapp eller disk 

nivå samt ha stöd för operativsystemen Windows eller Linux. Vi utesluter Mac och äldre system då vi inte 

har tillgång. Programmen ska även vara gratis på grund av de avgränsningar vi satte innan projektet 

påbörjades (se del 1.6).  

 

2.6 Urval av program 

Urval utfördes till större del med hjälp av sökmotorer (Google) och relaterade artiklar på Internet. 

Söktermerna innefattade ord som; “Encryption software”, “AES/RSA encryption” och “Best free 

encryption software”. Tre listor från siter där man säljer, respektive presenterar open source-möjligheter 

bidrog till vårt urval. [43] 
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2.6.1 TrueCrypt (Windows/Mac/Linux) 

TrueCrypt är ett mjukvaruprogram för skapande och hantering av realtidskrypterade volymer. En volym 

är en lagringsenhet, vilket kan nås med ett enda filsystem, som till exempel CD och USB enheter. Med 

realtid avses att data automatiskt krypteras vid lagring och dekrypteras vid hämtning.  

 

Filer kan kopieras till eller från monterade TrueCrypt volymer, precis som att kopiera till eller från en 

vanlig disk, med enkla metoder som dra och släpp. Filer dekrypteras automatiskt i RAM minnet  medans 

de läses eller flyttas från en volym. Filer som skrivs eller kopieras till en volym krypteras automatiskt i 

RAM minnet. Notera dock att detta inte betyder att hela filen måste vara i RAM minnet, utan enstaka 

delar av filen kan krypteras/dekrypteras.   

 

TrueCrypt lagrar inga data som dekrypteras i sekundärminnet, utan lagrar bara temporärt i RAM minnet. 

Även när volymer är monterade så är innehållet fortfarande krypterat. När användaren startar om 

operativsystemet eller datorn avmonteras volymen och innehållet blir oåtkomligt. [01] 

 

2.6.2 GNU Privacy Guard(Windows/Mac/Linux) 

GnuPG är ett gratis mjukvaruprogram som gör det möjligt för användaren att kryptera samt signera data 

och kommunikationer. Programmet har samtliga egenskaper som ett mångsidigt nyckelhanteringssystem, 

åtkomstmoduler för publika nyckelkataloger och kan integrera med andra applikationer. 

 

GnuPG använder sig av hybridkryptering, vilket då betyder att både symmetrisk och asymmetrisk 

kryptering används. När meddelanden skickas krypterar GnuPG dem med asymmetriska nyckelpar som 

genereras individuellt av användarna. De publika nycklarna kan man sedan komma åt på flera olika sätt - 

ett exempel är genom nyckelservrar
5
. Om användaren anser att mer säkerhet behövs, kan man lägga till en 

digital signatur för att kunna verifiera meddelandets integritet och avsändaren. [07] 

 

GnuPG använder sig inte av patenterade algoritmer, utan utnyttjar andra icke-patenterade algoritmer. 

Några kända exempel är AES och Twofish, men även flera andra algoritmer stöds i GnuPG [08]. Vid 

behov av en HKP (HTTP Keyserver Protocol
6
) server, finns det integrerad support för algoritmerna att 

använda (wwwkeys.pgp.net).  

 

2.6.3 7-zip (Windows) 

7-zip är ett komprimeringsprogram släppt delvis som fri programvara
7
. Som standard opererar 7-zip med 

7z arkivformatet, men kan hantera andra format, bland annat Zip, tar och wim. Programmet fungerar på 

alla versioner av Windows operativsystem sedan Windows 95, både 32 som 64 bitars versioner. [12] 

 

                                                
5  En server/dator som tar emot, samt delar ut kryptografiska nycklar till användare och program  
6  Gör det möjligt för användare att ladda upp, ladda ner eller söka efter nycklar genom HKP på port 11371 

eller genom hemsidor som kör CGI (Common Gateway Interface) scripts. 
7  programvara som kan användas, modifieras och spridas helt fritt 
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Anledning till att 7-zip kom med i urvalet fastän den är ett komprimeringsprogram, är att den erbjuder 

AES-256 kryptering för format Zip och 7z. Programmet faller en bit efter jämfört med andra program i 

urvalet, men är tillräcklig för de som inte är intresserade av att hantera volymer eller kryptera massiva 

mängder filer. 

 

2.6.4 Folder Lock (Windows)  

Folder Lock är ett krypteringsprogram för Windows (8, 7.0, Vista, XP, 2003 Server, inkluderat alla deras 

64-bit varianter och 2008 Server), som låter användaren skydda sina filer, mappar och enheter. Folder 

Lock använder sig av 256-bit AES kryptering och synkar krypterade filer till ett “online” lager i realtid. 

Anslutningen till backup-lagren använder sig av en 128-bit SSL
8
 anslutning för att förhindra avlyssning 

av krypterad data.[13] 

 

Folder Lock existerar som både gratis och betald version, dock är gratis versionen begränsad av antal 

gånger man kan använda dess funktioner. Försvarsmakten har sponsrat oss med en betald version av detta 

program. Folder Lock anses vara bland ett av de bästa krypteringsprogrammen idag som finns på 

marknaden vilket ledde till att det kom med i vårt urval.[14] 

 

2.6.5 AxCrypt (Windows)  

AxCrypt är ett öppen-källkod-filkryptering program tillgänglig för Windows 2003/XP/Vista/2008/7/8 , 

samt är både 32 och 64 bitar kompatibel. Den erbjuder komprimering, kryptering, dekryptering, sparande 

och sändande av individuella filer samt AES-128 för kryptering. 

 

Programmet erbjuder hög portabilitet med själv dekrypterande .exe filer, vilket är anledningen till att 

denna program kom med i urvalet.[15] 

2.6.6 AES Crypt (Windows/ios/Android/Mac/Linux) 

AES Crypt är ett filkrypteringsprogram med öppen källkod, som fungerar på ett flertal operativsystem 

(Windows, IOS, Android, Mac och Linux). Som namnet visar, används AES kryptering för att kryptera 

filer och använder sig av en 256-bitar nyckellängd för krypteringsalgoritmen. AES Crypt erbjuder även 

backup av data i ett moln-baserat förvaringssystem. 

 

Programmet kommer inte med något direkt gränssnitt, utan integreras med Windows och kommer upp 

som alternativ då man interagerar med en fil. Man kan även utföra “AEScrypt” kommandon via en 

kommandotolk för att kryptera filer.[16] 

 

                                                
8  Secure Sockets Layer, skapar en säker anslutning mellan en klient och server. 
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3 . Metod och genomförande 

Undersökningen genomfördes med testkriterier som utvecklades, på individuella program. Avsnitt 3.1 

beskriver de kriterier som användes vid undersökningen, resten av kapitel 3 är en beskrivning av själva 

genomförandet. 

 

Uppdraget var formulerat för en undersökning av verktyg för kryptering av data, där avgränsningen var 

att programmen skulle vara gratis, med ett undantag då Försvarsmakten erbjöd att sponsra 

undersökningen med ett betalt program. Vi införskaffade oss ett urval av krypteringsprogram, genom 

sökmotorer och relaterade artiklar, samt listor från webbsidor. Söktermerna innefattade ord som; 

“Encryption software”, “AES/RSA encryption” och “Best free encryption software”. De program vi sedan 

valde ur vårt första urval, filtrerades med hjälp av våra sökkriterier, som nämns i avsnitt 2.5. Testningen 

av programmen visas i de följande delarna i kapitel 3. 

 

3.1 Testkriterier 

Testkriterierna är uppdelade i användarvänlighet, funktionalitet och säkerhet. Varje punkt tar upp en 

viktig aspekt av ett krypteringsprogram. Vi strävar efter att täcka så mycket som möjligt av programmen, 

så inga delar blir förbisedda. 

 

3.1.1 Användarvänlighet 

Vad som undersöks här är användargränssnitt samt handledning och dokumentation som följer med 

programmet både internt och externt. För att ge undersökningen en struktur följer vi nedanstående 

punkter: 

 Format av användargränssnitt, grafisk eller konsollbaserad. 

 Inbyggd hjälp, dokumentation som följer med. 

 Användarhandledning, i vilken grad programmet leder användaren genom funktioner. 

 Användarforum, en nätsida där användare kan diskutera programmet. 

 Frågor och svar / FAQ 

 

Även ett bra strukturerat och lätthanterligt program behöver innehålla bruksanvisning, vilket kan variera 

från inbyggda manualer till externa hemsidor. Det vi tittar på är vilken sort av hjälp programmet erbjuder 

användaren vare sig det handlar om användaranvisning eller dokumentation av själva programmet.  

 

3.1.2 Funktionalitet 

Funktionalitet varierar starkt mellan program, dock är undersökningen begränsad till gratis program. Det 

innebär att antalet förväntade funktioner inte är lika stort som för betalprogram. För ändamålet med 

undersökningen har vi skapat funktionalitetskriterier som är relevanta. Undersökningen genomförs med 

hjälp av dessa: 

 Snabb kryptering och dekryptering av data 
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 Möjlighet att komprimera data som krypteras så att utrymme sparas. 

 Integration med kontextmeny, använda program-funktioner genom kontext-menyn 

 Skapande av virtuella enheter som agerar som en hårddisk och kan monteras i filsystemet 

 Direkt kryptering av filer eller mappar 

 Kryptering av lagringsenheter till exempel hårddisk, hårddisk partition eller USB-enhet 

 Kryptering av systemenheter, det vill säga enheten där operativsystemet är lagrad 

 Portabilitet, det vill säga huruvida programmet behöver vara installerat för att kunna läsa 

krypterade filer 

 

3.1.3 Säkerhet 

Programmet bör erbjuda ett sortiment av väl testade och kända krypteringsalgoritmer, en 

nyckelhärledningsfunktion
9
, läge av operation samt eventuella integritets kontroller. Undersökningen 

genomförs med hjälp av nedanstående punkter: 

 Sortiment av krypteringsprogram som erbjuds av programmet. 

 Nyckelhärledningsfunktion, det vill säga funktionen som konverterar lösenord till en nyckel. 

 Integritets kontroll, alltså försäkring att innehållet av meddelandet inte har ändrats. 

 Filrensning, alltså funktionalitet som förstör filer på så sätt att det inte längre går att återställa. 

 Generering av lösenord, i någon format. 

 Återkoppling angående styrka av valda lösenord. 

 

3.2 TrueCrypt 

Version som undersökts är TrueCrypt 7.1a för Windows operativsystem som släpptes den 7:e februari 

2012. 

3.2.1 Användarvänlighet 

TrueCrypt kommer med ett grafiskt användargränssnitt. Figur 3.2.1.1 visar huvudmenyn med två volymer 

monterade, enhet F är ett USB-minne och enhet H är en fil-värd volym. Flikarna är självförklarande, 

förutom Type med vilken avses huruvida volymen är dold eller inte.  

Volymer monteras genom att först antingen klicka på Select File och sedan navigera till var filen är 

sparad, eller genom att klicka på Select Device och sedan välja en enhet. När filen eller enheten har valts, 

visas sökvägen till denne (C:\Users\Hikari\Documents\TrueCrypt\MyVolume är det i figur 3.2.1.1). Sedan 

klickar man på Mount och programmet frågar efter lösenordet. Efter att filen eller enheten har monterats, 

kan man dubbelklicka på raden för att öppna volymen. 

 

                                                
9  Nyckelhärledningsfunktion är en deterministisk algoritm som skapar en hemlig nyckel från ett 
hemligt värde 
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Figur 3.2.1.1 Grafiska användargränssnitt 

 

Hur man i TrueCrypt skapar en volym är någorlunda självförklarande: man klickar på Create Volume och 

följer sedan anvisningen. Figur 3.2.1.2 visar första sidan av anvisningen, här väljer man  om man vill 

skapa en fil-värd volym, partition/enhet-värd volym eller en systempartition/systemenhet-värd volym. 

Vad som följer sedan varierar, men är lätt att följa då varje sida har förklarande text. 

 

 
Figur 3.2.1.2 TrueCrypt volymskaparanvisning 

 

3.2.2 Funktionalitet 

Som nämnts i kapitel 2.3.1, så är TrueCrypt volym-baserad. En TrueCrypt volym kan vara antingen fil-

värd eller partition/enhet-värd. 

En fil-värd TrueCrypt volym är en normal fil som kan sparas i vilken lagringsenhet som helst. En fördel 

med fil-värd-volym är simplicitet - en fil är lättare att förstå och hantera för en vanlig användare till 

skillnad från partitioner och enheter. Filer kan också enkelt flyttas, kopieras samt delas över nätverk.  
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Figur 3.2.2.1 visar en fil-värd TrueCrypt volym “MyVolume”.  Filen går inte att öppna utan TrueCrypt 

(den behöver inte vara installerad) och inget indikerar att den är en TrueCrypt fil. 

 

 
Figur 3.2.2.1 Fil-värd TrueCrypt volym 

 

En partition/enhet-värd TrueCrypt volym är krypterade partitioner eller  lagringsenheter, till exempel 

USB-hårddisk eller USB-minne. En krypterad lagringsenhet kan inte läsas direkt (windows känner inte 

igen filsystemen) och behöver monteras som TrueCrypt fil-värd volym. Skillnaden vid skapandet är att  

storleken är förbestämd av storleken av enheten samt att man har valet att kryptera nuvarande innehåll på 

platsen. Figur 3.2.2.2 visar en monterad enhet-värd TrueCrypt volym (enhets tecken M). Den ser  exakt ut 

som en monterad fil-värd volym. 

 

 
Figur 3.2.2.2 Monterad enhet-värd volym 

 

TrueCrypt kan realtids-kryptera systempartitioner eller hela system-enheten, det vill säga där Windows är 

installerat och startar ifrån. TrueCrypt uppnår hög säkerhet då filer, inkluderat eventuella temporära filer 

som Windows skapar i systempartitionen, till exempel vilolägefiler och swap-filer, alltid är krypterade. 

Windows brukar också spara stora mängder eventuellt känsliga data, till exempel namn, läge av filer och 

applikationer som körs. All log och registerposter är också permanent krypterade. 

Notera att TrueCrypt kan kryptera existerande systempartitioner och enheter medan operativsystemet körs 

- det antyder att datorn kan användas som vanligt medan systemet krypteras. Detsamma gäller för 

dekryptering av systempartitioner och enheter. 

Kryptering och dekryptering kan avbrytas när som helst. Det går också bra att starta om eller stänga av 

datorn och sedan fortsätta därifrån vid ett senare tillfälle. [02] 
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Kryptering av systempartitioner involverar pre-boot autentisering, med vilket menas att den som önskar 

tillgång till det krypterade systemet, måste ange korrekt lösenord varje gång innan operativsystemet kan 

startas, vilket visas i figur 3.2.2.3. 

 

 
Figur 3.2.2.3 Boot loeader login prompt [09] 

 

I kapitel 2.3.1 har det redan nämnts att TrueCrypt använder sig av realtidskryptering, vilket innebär att till 

exempel filer automatiskt krypteras eller dekrypteras då de flyttas, läses eller ändras. Figur 3.2.2.4 visar 

en monterad enhetsvärd volym (lagrad i ett USB-minne), vilket innehåller en text fil. För att kunna läsa 

den här filen kan man helt enkelt dubbelklicka på den och filen skulle genast dekrypteras. 

TrueCrypt volymer kan inte öppnas utan att monteras genom TrueCrypt, dock behöver inte programmet 

vara installerat. TrueCrypt kan köras så länge man har tillgång till .exe-filen, alternativt kan man skapa 

något som kallas resenärdisk, vilket är en okrypterad volym som innehåller exe-filerna.  

 

 
Figur 3.2.2.4 Monterad och öppnad enhet-värd volym  

 

En funktionalitet som TrueCrypt erbjuder är att skapa en dold volym. Vad detta innebär illustreras i figur 

3.2.2.5. Överst är en vanlig volym bestående av header och krypterade data, resten är då fylld med 

slumpmässiga data. Nederst är en volym med en dold volym inuti, det vill säga området som var oanvänt 
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förut innehåller nu en annan volym. Eftersom allt oanvänt område i en TrueCrypt-volym är fylld med 

slumpmässiga data, är det omöjligt att urskilja en dold volym.  

En dold volym använder separat lösenord från den yttre volym den residerar i, samt vid monteringen är 

det volymen, som motsvarar det matade lösenordet, som monteras. Motivering för att skapa en dold 

volym skulle kunna vara att i vissa situationer kan man vara tvungen att ge ut sitt lösenord, då kan 

användaren ge lösenord för den yttre volymen. På så sätt skulle den andra personen fortfarande kunna 

montera volymen, men skulle bara se data i den yttre volymen och inte ha någon aning om gömda data. 

 
Figur 3.2.2.5 Jämförelse av volym med en dold volym inuti och en utan [06] 

 

3.2.3 Säkerhet 

I TrueCrypt används en inbyggt slumptalsgenerator för framtagning av huvudnyckel, sekundär nyckel, 

salt
10

 och nyckelfiler. Slumptalsgeneratorn skapar en samling av slumptal och använder en hashfunktion 

som en blandningsfunktion.  

 

En TrueCrypt volym är lösenordskyddad: vid skapandet av volymen väljer användaren ett lösenord som 

kan vara högst 64 tecken. Användaren kan välja att kombinera sitt lösenord med en nyckelfil. En nyckelfil 

kan vara en fil av vilken typ som helst och det finns ingen gräns för storleken,  dock är det bara första 

1MB som används (resten ignoreras). TrueCrypt har också en inbyggt nyckelfilsgenerator, vilken visas i 

figur 3.2.3.1. Nyckelfilsgeneratorn utnyttjar den inbyggda slumptalsgeneratorn och kan generera en 

nyckelfil åt användarna.  

Användningen av nyckelfiler ökar säkerheten: när användaren försöker att montera volymen, måste denne 

ange korrekt lösenord och eventuella nyckelfiler. TrueCrypt anger dock inte huruvida en nyckelfil 

används, utan det är något man måste veta själv. 

                                                
10  Kryptografisk salt, slumpmässigt genererad data använt som tillägg till lösenord för att göra det 
svårare att knäcka 
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Figur 3.2.3.1 Nyckelfilgenerator 

 

TrueCrypt erbjuder tre typer av algoritmer, AES, Serpent och Twofish, samt även fem olika 

kombinationer av dessa. Figur 3.2.3.2 visar krypteringsalternativ vid skapandet av en TrueCrypt volym. 

Varje alternativ är ett blockkrypto som använder en 256-bitars nyckel (256-bitars nyckel per algoritm om 

de kombineras) och operationsläget XTS
11

 (referera till kapitel 2.2.4).  

Operationsläget XTS använder två separata nycklar, vanligtvis framtagna genom att den originella 

nyckeln delats.[04] Detta betyder att om en enstaka algoritm väljes istället för kombinationer (eftersom 

varje algoritm använder sig av en 256-bitars nyckel och XTS kräver två nycklar) så får vi totalt 512 bitar. 

 

 
Figur 3.2.3.2 Val av Krypterings algoritm vid skapande av TrueCrypt volym 

 

TrueCrypt använder en Header nyckel, vilken används för att dekryptera den krypterade delen av 

TrueCrypt volym header [05] som innehåller metadata och huvudnyckel.  

 

                                                

11  XEX-based tweaked-codebook mode with ciphertext stealing 



Krypteringsprogram i praktiken - en översikt             Calle Bergmark 

               Hikari Watanabe 

 

23 

Metoden som TrueCrypt använder för att skapa en header nyckel är en nyckel-härledningsfunktion, kallad 

PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2). PBKDF2 tillämpar en pseudoslumpfunktion på 

ett lösenord, tillsammans med salt och upprepar processen för att härleda en nyckel. 1000  iterationer, 

eller 2000 iterationer då HMAC-RIPEMD-160 används, utförs för att göra det svårare att knäcka 

lösenordet.  

 

Nyckel-härledningsfunktionen är baserad på HMAC-SHA-512, HMAC-RIPMED-160 eller HMAC-

Whirlpool (se kap 2.1.7 och 2.1.8 för mer information). Vilken hashfunktion som används kan 

användaren välja, som synes i figur 3.2.3.3. 

 

Salt är alltid 512-bitar och består av slumpmässigt genererade data. Längden av hashfunktioner varierar: 

till exempel RIPEMD-160 är 160-bitar medan SHA-512 och Whirlpool är båda 512-bitar, dock är header 

key som skapas 256-bitar oavsett underliggande hashfunktion. 

 

Om en algoritm används istället för en kombination av flera, och operationsläget är XTS, skapas det en 

huvudnyckel på 256-bitar och en sekundär nyckel på 256-bitar, vilket resulterar i 512-bitar. Samma sak 

gäller även för header nyckleln. Det skapas en header nyckel på 256-bitar och en sekundär header-nyckel 

på 256-bitar, vilket resulterar i 512-bitar. Vad vi kan se här är att både huvudnyckeln som sparas i 

TrueCrypt volymen och header nyckeln som används för att dekryptera volymen (endast header delen) är 

lika stora, alltså lika svåra att knäcka. 

 

 
Figur 3.2.3.3 Val av Hash Algorithm vid skapande av TrueCrypt volym 

3.3 GNU Privacy Guard 

GnuPG finns i olika versioner, beroende på vilket operativsystem som används och använder olika 

krypteringsalgoritmer. Vi har undersökt Windows versionen som kallas för Gpg4win, som är ett paket av 

ett flertal olika program. Två olika krypteringsprogram följer med, Kleopatra och GPA (Gnu Privacy 

Assistant), även en manual och två stycken plugins för Windows Outlook email samt Explorer följer med 

installationen.  
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3.3.1 Användarvänlighet (Windows) 

Gpg4win erbjuder ett enkelt (GPA) och ett mer avancerat användargränssnitt (Kleopatra), som erbjuder 

lite flexibilitet för mer erfarna användare. Nedan finns en bild (Figur 3.3.1.1) på huvudmenyn för GPA, 

som inleder med en vy över de aktuella nycklarna, som användaren har tillgång till. Vid uppstart av 

programmet, då inga nycklar existerar, blir man uppmanad (av en prompt) till att skapa en nyckel. Detta 

öppnar upp en wizard som leder användaren igenom processen av att skapa en nyckel, vilket är bra för 

oerfarna användare. 

 

 
Figur 3.3.1.1, GNU Privacy Assistant - Key Manager 

 

Flikarna som visas i huvudvyn är för det mesta självförklarande, med “Windows” som ett undantag, där 

man har valet att byta till tre andra vyer: “Files”, “Clipboard” och “Card”. Dessa vyer finns även som 

mindre ikoner för snabbare interaktion med gränssnittet. För att få information om de olika vyerna måste 

användaren navigera sig till Gpg4win mappen, vilket kan vara ett problem för vissa oerfarna användare, 

eftersom den ligger under ett flertal mappar (I vårt fall  

C:\Program Files (x86)\GNU\GnuPG\share\gpg4win). I denna mapp finns readme filer samt kompendium 

för användaren att läsa och bekanta sig med programmen. 

 

Kleopatra delar samma nycklar som har skapats i GPA, men kallar dem istället för certifikat. I det här 

gränssnittet kan man få ut mer information om de olika nycklarna samt få hjälp genom att bli dirigerad till 

Kleopatras handbok hemsida. Man kan även finjustera gränssnittet och samtliga funktioner till sin egen 

preferens, vilket inkluderar vilka val man har i huvudvyn eller hur valideringskontrollen av nycklar skall 

utföras, som exempel. 
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Figur 3.3.1.2, Kleopatra Gränssnittet 

 

De två pluginsen som följer med installationen, GpgOL (Outlook 2003 och 2007) och GpgEX (Windows 

Explorer), integrerar sig med de två nämda programmen. För att försäkra sig om att GpgOL fungerar, 

behöver användaren navigera till Extras och sedan Options menyn vid uppstarten av Outlook. Därefter 

finns valen om kryptering eller signering önskas vid skickande av ett meddelande. GpgEX dyker upp i 

Windows kontext meny då en användare högerklickar på en fil, vilket möjliggör snabbare användning av 

programmet. 

 

  
Figur 3.3.1.3, GpgEX i Windows kontext meny 

3.3.2 Funktionalitet (Windows) 

Som tidigare påpekats (kapitel 2.3.2) är GnuPG ett val för e-mail och filkryptering. När en fil krypteras, 

skapas en kopia av den aktuella filen, som blir en ny typ av fil, .gpg. Denna fil kan bara öppnas med hjälp 

av GPA, Kleopatra eller GpgEX, men filerna kan lätt flyttas och skickas via e-mail eller USB-minne. 

Samma process gäller för dekrypteringen: den krypterade skapar en dekrypterad kopia av sig själv. 
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Figur 3.3.2.1, Krypterat dokument 

 

För att kryptera ett e-mail eller en fil behöver man först ha skapat ett nyckelpar. Via “Files” vyn i GPA 

kan man lägga till de filer som användaren önskar att antingen krypteras eller dekrypteras. För Kleopatra 

öppnas Windows Explorer där man får navigera och välja den fil man vill behandla. Då fler än en fil 

önskas krypteras, bör de läggas i en zip- eller rar-fil på grund av att Gpg4win programmen krypterar olika 

filer individuellt, vilket leder till att man får en dubblett av varje fil. Storleken av filen påverkar 

snabbheten av krypteringen och dekrypteringen, ju större fil, desto längre tid tar det för processen, vilket 

är logiskt eftersom en ny kopia skapas vid varje tillfälle. 

 

 
Figur 3.3.2.2, File Manager 

 

När en fil ska krypteras i GPA, öppnas det en ny vy över existerande publika nycklar för användaren, där 

man då får välja vilken nyckel man skall använda och om man vill signera dokumentet med nyckeln för 

lättare identifikation av filen (dekrypteringen av filer förklaras i avsnitt 3.3.3 Säkerhet). 
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Figur 3.3.2.3, Val av nyckel och signering 

 

GPA innehåller även en funktion som låter användaren kryptera ren text, eller få ett certifikat av sin 

publika nyckel i textformat. Detta används i de fall då vissa e-mail program inte stöder filbifogning och 

på detta sätt kringgår man det problemet. Figur 3.3.2.4 visar ett kort krypterat meddelande som 

producerats i “Clipboard” vyn. 

 

 
Figur 3.3.2.4, Krypterat meddelande i Clipboard 

 

Den sista funktionen “Card” i GPA finns inte tyvärr i den version av programmet som vi har haft tillgång 

till. Vi kan alltså inte undersöka denna del av programmet. 

 

Kleopatra har alla ovanstående funktioner som GPA erbjuder, men den har även en Checksum funktion. 

Detta tillåter användaren att skapa kontrolleringsfiler för att se om filen har ändrats under en överföring 
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eller kryptering. Denna funktion finns alltså inte i GPA och kan då bara användas via Kleopatra eller 

GnuEX, som skapar en genväg till Kleopatras Checksumfunktion i Windows kontext meny. 

 
Figur 3.3.2.5, Användning av Checksum med Kleopatra, grön markering indikerar att filen är oförändrad..  

Röd markering indikerar att filen har ändrats. 

3.3.3 Säkerhet (Windows) 

Gpg4win erbjuder 4x4 olika sätt att skapa nya nycklar. Som visas i figur 3.3.3.1 nedan kan man välja 

mellan två algoritmer, RSA och DSA, samt om de ska ha full funktion eller enbart signera informationen. 

Nyckellängderna går från 1024 till 3072 bitar. De övre nyckellängderna (2048 och 3072 bitar) för RSA 

rekommenderas, då man vill ha säkerhet fram till år 2030 och vidare[10]. Fälten för namn, email och 

kommentar existerar för att andra användare ska kunna identifiera nyckeln. 

 

 
Figur 3.3.3.1, Skapande av ny Gpg4win nyckel 

 

Då en användare inte vill dela sin publika nyckel genom att exportera den och sedan skicka den som 

antingen en bifogad fil i ett mail eller via ett USB-minne, finns det ett praktiskt alternativ, nyckelservrar. 

Gpg4win erbjuder flera olika förslag för väl fungerande nyckelservrar, som ger bättre tillgänglighet för  

andra användare, så att de kan använda de publika nycklarna de behöver. Det som behöver göras är att 

välja rätt nyckelserver och sedan mata in ett nyckel-ID som har angivits av ägaren till den publika 

nyckeln.  
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Figur 3.3.3.2, Val av nyckelserver 

 

Ett dokumenterat problem med nyckelservrarna är att det är tekniskt möjligt för spam-bottar
12

 att hämta 

ut användarnas e-mailadresser. Det finns ännu inga indikationer på att det finns några aktiva spam-bottar 

som använder sig av Gpg4win’s nyckelservrar. Man rekommenderas att inte använda deras nyckelservrar 

om man inte har ett effektivt spamskydd.[11] 

 

3.4 7-Zip 

7-Zip fungerar i alla versioner av Windows fr.o.m Windows 95, Mac OS X, Linux och FreeBSD. 

Den version som undersöks är 7-Zip 9.20 släppt 2010-11-18 för 64-bitars Windows operativsystem. 

3.4.1 Användarvänlighet 

7-Zip kommer med ett enkelt grafiskt användargränssnitt, vilket består av en fillista och sju stycken stora 

verktygsfältsknappar. Man kan också klicka på F9 för att ändra till dubbelruta, vilket gör att allt under 

verktygsfältet dupliceras och innehållet av två separata filer kan visas samtidigt. 

 

Figur 3.4.1.1 visar ett 7z arkiv med namnet Arkiv och den innehåller mappen New folder som är fylld med 

JPEG filer. Flikarna; Storlek och Storlek komprimerad visar storleken av filen innan och efter 

komprimering. Som vi ser i figuren har New folder gått ner cirka 27.6 megabyte i storlek efter 

komprimering. 

 

                                                
12 En spam-bot är ett automatiskt program som är designat för att skicka skräppost till angivna e-mailadresser 
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Figur 3.4.1.1 Grafiska användargränssnitt  av 7-Zip som visar öppnad 7z arkiv 

 

Figur 3.4.1.2 visar innehållet av mappen New folder. Vi ser att filerna är krypterade med plus tecknet 

under fliken Krypterad. Man kan extrahera hela mappen eller individuella filer genom att markera det 

man vill extrahera och klicka på Packa upp. För att lägga till flera filer, mappar eller andra arkiv kan man 

använda Lägg till knappen. Den fungerar så att man markerar det man vill lägga till och sedan var man 

vill lägga det. Alternativt kan drag-och-släpp metoden används för både att lägga till och flytta ut vilket 

gör processen smidigare, men filer som läggs till krypteras inte och om man hade valt att kryptera filnamn 

stängs detta av. 

 

 
Figur 3.4.1.2 Grafiska användargränssnitt  av 7-Zip som visar innehållet av en map i ett 7z arkiv 

 

Första gång man startar 7-Zip öppnas ingen användarhandledning eller välkomst-dialog utan programmet 

startar direkt med huvudmenyn, dock är programmet till större del  självförklarande för användare som är 

vana med andra likartade komprimeringsprogram. 7-Zip kommer dock med inbyggd hjälpdokumentation 

vilket visas i figur 3.4.1.3. Den beskriver funktioner och en lista på kortkommandon, dessutom finns det 

ett support-forum.  
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Figur 3.4.1.3 Inbyggt hjälp dokumentation 

3.4.2 Funktionalitet 

Som redan nämnts i avsnitt 2.3.3, är 7-Zip ett komprimeringsprogram, som i samband med komprimering 

erbjuder krypteringsalternativ. 7-Zip kan hantera arkiv format 7z, bzip2, gzip, tar, wim, xz och Zip, 

dessutom kan den extrahera över 20 andra format.   

7-Zip integrerar med windows-kontext-meny, man kan alltså höger-klicka på till exempel filer eller 

mappar för att anropa 7-Zip funktioner. Figur 3.4.2.1 visar hur det ser när man höger-klickar på en mapp, 

då man har 7-Zip installerat. Klickar man på Lägg till arkiv öppnas en meny för att lägga till mappen i ett 

existerande arkiv, eller alternativt skapa ett nytt. 

 
Figur 3.4.2.1 Windows kontext meny med 7-Zip alternativ 

 

Figur 3.4.2.2 visar menyn som dyker upp då man klickar på Lägg till arkiv från kontext-menyn. Överst 

finns ett textfält med texten Arkiv - här ska användaren skriva in namnet på arkivet där nya objekt, till 

exempel en fil eller mapp, ska lagras. Om arkivet redan existerar tillämpas inställningar och objekten förs 

över, om arkivet inte finns skapas ett nytt med namnet och sedan gäller samma villkor.  
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Alternativt kan filer läggas till i existerande arkiv med drag-och-släpp-metoden, dock dyker aldrig menyn 

upp och filen krypteras inte heller. 

En säkerhetsrisk som bör nämnas är att om man öppnar filer direkt i ett arkiv, eller om drag och släpp 

används för att extrahera filer, så skapas det temporärt en ej krypterad version av filen i hårddisken.  

  

 
Figur 3.4.2.2 Meny för att lägga till objekt i ett arkiv 

 

Det finns en portabel version av 7-Zip kallad 7-Zip Portable. Den är helt enkelt 7-Zip paketerad som ett 

portabelt program och erbjuder samma funktioner - som den “stora” versionen. Även andra 

komprimeringsprogram, som till exempel WinRAR, kan alltid användas för att extrahera krypterade arkiv 

skapade med 7-Zip. 

3.4.3 Säkerhet 

7-Zip erbjuder AES-256 kryptering för arkivformat 7z samt både ZipCrypto och AES-256 för arkivformat 

zip. Enligt den inbyggda dokumentation bör ZipCrypto användas endast om arkivet är kompatibelt med 

de flesta andra komprimeringsprogram. AES-256 är starkare, men används endast av 

komprimeringsprogram som 7-Zip, WinZip och ett par andra.  

 

7z och zip arkiv skapade med 7-Zip är lösenordsskyddade. Användaren väljer lösenord då ett nytt arkiv 

skapas. Programmet ger inte någon återkoppling på hur starkt valda lösenordet är, men ger tips i inbyggd 

dokumentation om hur långa lösenord bör vara. 

 

Figur 3.4.2.2 visade menyn för att lägga till i existerande arkiv, eller att skapa nya arkiv. Under 

Krypteringsmetod alternativet, kan man klicka in Krypterad filnamn. Vanligtvis tillfrågas användaren för 

lösenord då personen försöker läsa eller flytta något i arkivet. Om Kryptera filnamn alternativet använts, 

tillfrågas användaren om lösenord så fort personen försöker att öppna arkivet. Notera att detta deaktiveras 

om nya objekt läggs till som inte använt alternativet, samt om drag och släpp används för att lägga till då 

de inte krypteras alls. 
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3.5 Folder Lock 

Versionen är Folder Lock version 7.1.6 som släpptes 2012. 

3.5.1 Användarvänlighet 

Vid installationen av Folder Lock får användaren upp en wizard som hjälper en genom hela processen 

snabbt och enkelt. Följaktligen, vid första uppstarten av Folder Lock, får användaren sätta ett “Master 

Password” som ger en rättigheten till administratörsstatus för programmet. Figur 3.5.1.1 visar startvyn för 

användaren. Alla flikarna representerar sitt innehåll både visuellt och via text. När man väl valt en flik, 

finns det en ruta i vänstra nedre hörnet som beskriver vad denna del av programmet gör. 

 

 
Figur 3.5.1.1, Grafiska användargränssnitt av Folder Lock 

 

Då fler än ett steg krävs av användaren för att få den valda handlingen utförd, finns det även här wizards 

som förklarar stegen och leder användaren igenom dem. Alla de olika flikarna har egna wizards samt 

ikoner som är lätta att relatera till och förstå samt väl förklarade i textform om den aktionen har multipla 

funktioner. Även inställningsvyn är välkommenterad och är lättförståelig. 
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Figur 3.5.1.2, Wizard för att skapa en “Locker” 

 

Om användaren ändå har frågor i programmet, så har Folder Lock inkluderat sin User’s Guide i 

programmet, som är lätt att komma åt under “Help & Support” fliken. Här finns all information i detalj, 

FAQ, vad de olika inställningarna gör, hur de olika funktionerna fungerar och annat. Allt är grundligt 

dokumenterat och med hjälp av denna guide bör inga nya frågetecken uppstå. 

 

 
Figur 3.5.1.3, User-guide för Folder Lock 

 

3.5.2 Funktionalitet 

Som visas i figur 3.5.1.1 i det förra avsnittet, har Folder Lock ett flertal funktioner. Den första funktionen 

som är förvald när man startar upp programmet är fillåsning. Användaren kan välja filer som bilder, 

dokument eller filmer att låsa. När en fil är låst blir den även gömd i utforskaren och kan endast öppnas 

genom Folder Lock. Filerna behövs inte bli upplåsta för att användas, de blir tilllagda i en lista i Folder 
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Lock, där man bara dubbelklickar på en vald fil för att öppna den. Även mappar och enheter kan bli låsta i 

Folder Lock och blir på samma sätt som filer dolda utanför Folder Lock gränssnittet. 

 

För kryptering av filer erbjuder Folder Lock en så kallad “Locker” funktion. När ett “Locker” objekt 

skapas, sätts det en gräns på hur mycket data som skall kunna få plats (Storleken är mellan 20 MB - 14 

TB). En användare kan skapa, flytta, ändra eller kopiera en “Locker”, vilket kan vara praktiskt då man vill 

ha krypterad information på en centraliserad server och sedan tillåta tillgång för andra användare, 

samtidigt som man har ett högt skydd mot intrång. 

 

“Lockers” komprimerar inte de krypterade filerna, utan behåller den aktuella storleken. En användare kan 

bara komma åt dessa filer genom Folder Lock, för att sedan öppna upp den valda “Lockern” med hjälp av 

gränssnittet, som sedan registrerar “Lockern” temporärt som en enhet på datorn (Se figur 3.5.2.1). På 

grund av detta är Folder Locks kryptering mycket snabb; innehållet av filerna laddas in i minnet istället 

för i datorns hårddisk.  

 

 
Figur 3.5.2.1, Locker från Folder Lock registrerad som Lokal disk (Z:) 

  

Eftersom det är viktigt att vissa filer inte försvinner eller kan tas bort, omfattar Folder Lock tjänsten 

“Secure Backup”. Folder Lock har integrerat sin säkerhet med molnet, alltså säker förvaring av filer på 

nätet. En användare behöver registrera sig på Folder Locks hemsida genom att klicka på “Signup” 

knappen, som följer med gränssnittet under “Secure Backup” fliken och betala en extra summa, som beror 

på hur mycket utrymme användaren behöver för sin backup. Med denna funktion kan användaren sedan 

lägga upp existerande “Lockers” på Folder Locks server för säker backup förvaring. 

 

Om användaren inte vill använda Folder Locks servrar som backup, finns det ett annat alternativ: Folder 

Locks “Protect USB/CD” funktion. Denna funktionalitet låter användaren konvertera sina “Lockers” till 

körbara applikationer, som man kan kopiera till en USB, extern enhet eller CD. Man kan sedan köra dem 

på vilken dator som helst (Folder Lock behöver inte vara installerat). Det enda som behövs är lösenordet 

som sätts vid första uppstarten av Folder Lock.  
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Figur 3.5.2.2,  Körbar “Locker” applikation, listad som (G:) 

 

En extra funktion som USB/CD fliken erbjuder är att kryptera e-mail-bilagor till en zipfil. Som Figur 

3.5.2.3 visar, har mappen som komprimerats till en zipfil bara gått ner 1.8 MB i storlek, vilket resulterar i 

cirka 2.2% storleks komprimering, vilket inte är direkt optimalt om större filer önskas komprimerade. 

 

 
Figur 3.5.2.3, Komprimering av mapp till zipfil med Folder Lock 

 

Förutom att kryptera, låsa och komprimera filer, erbjuder Folder Lock även en säker plats att förvara 

konfidentiella personuppgifter som kreditkort, bankkonton, lösenord med mera i ett objekt som de kallar 

för “Wallet”. Där kan man skapa ett eget “Card” objekt som i Figur 3.5.2.3, där de olika valen presenteras 

med mallar efter vilket alternativ man har valt. All information som man sparar i en “Wallet” blir 

krypterad på samma sätt som en “Locker”. 
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Figur 3.5.2.4, Skapande av nytt “Card” 

 

Folder Lock erbjuder två ytterligare funktioner som de hänvisar som extra funktioner, “Shred Files” och 

“Clean History”. Dessa funktioner tar bort filer och historik så att den inte är återhämtbar. Vi diskuterar 

de här två funktionerna i avsnitt 3.5.3. 

3.5.3 Säkerhet 

Som har nämnts i ett tidigare avsnitt (2.3.4) använder Folder Lock en AES-256 bitar kryptering. Detta 

används då en användare skapar antingen ett “Locker” objekt, “Wallet” objekt eller en zipfil för e-mail. 

Låsta filer däremot blir skyddade genom kärnnivåfiltrering, vilket betyder att man filtrerar i den centrala 

modulen av operativsystemet. Det är den delen av operativsystemet som laddas först och läggs i 

huvudminnet.  

 

Vid skapandet av ett nytt lösenord för någon av de olika funktionerna som Folder Lock erbjuder, finns det 

två finesser: visuell feedback av hur säkert lösenordet är samt ett virtuellt tangentbord. Den visuella 

feedbacken hjälper oerfarna användare att förstå vad som krävs för att få ett säkert lösenord med hjälp av 

färgkodningen, som visas under inmatningsrutorna. Det virtuella tangentbordet finns för de som är extra 

försiktiga för “keyloggers”, som kan registrera en användares tangentbordsinmatningar. Med hjälp av 

denna funktion kringgår man en sådan säkerhetsrisk. 
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Figur 3.5.2.5, Skapande av lösenord i Folder Lock 

 

Folder Locks “Secure Backup” skyddar användarens data både från intrång och dataförlust. Eftersom data 

är krypterad vid både avsändaren och servern finns det ingen risk att någon kommer åt informationen utan 

det rätta lösenordet. Som om det inte var nog använder Folder Lock som tidigare nämnts en 128-bit SSL 

anslutning, som är ännu ett svårt hinder för de som vill komma åt en användares information. 

 

Med “Shred Files” kan en användare skydda sig mot intrång som använder sig av filåterställningsprogram 

för att komma åt viktig information. Filerna blir helt raderade från datorn och inga spår av filen kommer 

att finnas kvar. Det är liknande med den andra funktionen, “Clean History”. Folder Lock tar bort all 

historik från valda Windows program för att förhindra privat intrång av webhistorik. “Clean History” tar 

bort temporära Windows filer som lagrar historik för: data-klipp, mediaspelare, nyligen lästa dokument, 

och annat. 

 

 
Figur 3.5.2.6, “Clean History” vyn 

 

3.6 AxCrypt 

Versionen är AxCrypt 1.7.3156.0 och operativsystemet som användes var Windows 7. 

3.6.1 Användarvänligheten 

AxCrypt integrerar med Windows Explorers kontext-meny och kan användas genom att höger-klicka på 

filer, den har alltså inte en grafiskt huvudmeny. Då användaren väljer något format av kryptering genom 

att klicka på alternativet i kontext-menyn, visas en liten vy som i Figur 3.6.1.1, där användaren kan välja  

ett lösenord och eventuellt en nyckelfil. 

Integration med kontext meny förenklar användningen och menyn som används är självförklarande, för 

en någorlunda erfaren användare. Dock kan det vara förvirrande för en mer ovan användare då 

programmet  varken förklarar vad lösenordet är till för och vad en nyckelfil är för något. 
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Figur 3.6.1.1 AxCrypt krypteringsvy 

 

AxCrypt kommer inte med någon inbyggd användarhandledning eller dokumentation, dock kan dessa 

hittas externt på hemsidan.  

3.6.2 Funktionalitet 

Som det nämnts ovan integrerar AxCrypt med Windows Explorer och kan endast användas genom 

kontext-menyn. Figur 3.6.2.1 visar hur det ser ut då användaren högerklickar på en fil då AxCrypt är 

installerad. AxCrypt arbetar med individuella filer, dock kan man markera flera och utföra samma 

operation på alla - även då krypteras de individuellt. 

 

 
Figur 3.6.2.1 Kontext meny med AxCrypt alternativ 

 

När AxCrypt krypterar en fil skapas det en ny fil med ändelse .axx,  med namnet som är den ursprungliga 

filens namn med den gamla ändelsen i slutet. Figur 3.6.2.2 visar en krypterad text: ursprungsfilen hette 

test.txt och efter kryptering heter den test.txt.axx. Notera att det blir .txt en del av namnet då filändelsen 

inkluderas. 

Figur 3.6.2.1 visar två krypteringsalternativ, Kryptera och Kryptera en kopia. Skillnaden är att det första 

alternativet förstör ursprungsfilen vid kryptering medan det andra inte gör det. Båda alternativen fungerar 

likadant och endast resultatet skiljer. 
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Figur 3.6.2.2 En krypterad text fil 

 

Ett annat krypteringsalternativ är Kryptera till en .EXE  och det är den mest intressanta av alla tre. Den 

skapar vad AxCrypt kallar själv-dekrypterande program, vilket är en .exe fil som kan köras utan att ha 

AxCrypt installerad. Vad detta betyder är att filer kan krypteras till en .exe fil och skickas till andra som 

inte har AxCrypt installerat och dekrypteras utan problem. På samma sätt som för Kryptera en kopia 

alternativet behålls ursprungsfilen och ikonen för .exe filen. 

 

AxCrypt erbjuder automatiskt komprimering vid kryptering, om programmet anser det vara värt extra 

krypteringstid. Komprimeringsinställningar kan ändras genom att ändra värde i registernycklar. Standard 

är 20 vilket betyder att komprimering kommer bara att utföras om mer än 20% utrymme kan sparas. Om 

man då anger talet 101 kan komprimering helt stängas av, eftersom 101% sparande av utrymme är 

omöjligt att åstadkomma, vilket leder till nerstängningen av komprimeringen. 

3.6.3 Säkerhet 

Filer krypterade med AxCrypt är lösenordsskyddade och lösenordet kan kombineras med en nyckelfil. 

Programmet erbjuder varken en lösenordgenerator eller återkoppling för styrkan av lösenordet, dock kan 

programmet generera en nyckelfil, vilket är en textfil med slumpmässiga data, som visas i figur 3.6.3.1. 

Användning av nyckelfilen är valfritt, dock tillför programgenererade nyckelfiler högsta möjliga säkerhet 

och rekommenderas starkt. 

 

 
Figur 3.6.3.1 Nyckelfil genererad av AxCrypt 

  

AxCrypt använder en pseudoslumptalsgenerator, en algoritm för att generera en sekvens av siffror som 

efterliknar egenskaperna hos slumptal. [20] Generatorn opererar på en 160 bitar seed 
13

, samt SHA-1 som 

hashfunktion och skapar en 128-bitar huvudkrypteringsnyckel. 

 

                                                
13  slumpmässigt tal eller vektor använt för att initialisera en pseudoslumptalsgenerator 
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Lösenordet hashas med SHA-1 till 160-bitar och de 128 mest signifikanta bitar används som en 

krypteringsnyckel för att kryptera en nyckel. Nyckeln paketeras (krypteras) därefter med 10000 

iterationer som minimum. Om en nyckelfil används, länkas de ihop och hashas därefter tillsammans.  

 

För integritetskontroll används HMAC-SHA1-128 (referera till kapitel 2.1.8), vilket innebär att 

hashfunktion SHA1 används med 128-bitars utmatning.[19] 

 

AxeCrypt förstör och rensar filer, vilket innebär att filer förstörs så att det inte längre är möjlig att 

återställa den. Namnet på och storleken av filen kan dock möjligvits återställas, och om filen öppnas med 

ett tredjepartsprogram som skapat temporära kopior, kan dessa också möjligvis återställas. [19] 

Alternativet Strimla och Ta Bort i figur 3.6.2.1 kan då användas för att förstöra inte bara individuella filer 

utan också mappar och filer krypterade med AxCrypt. 

3.7 AES Crypt 

Versionen som undersökts är AES Crypt version 309 för operativsystemet Windows 7. 

3.7.1 Användarvänligheten 

AES Crypt erbjuder inget stort användargränssnitt utan bara en vy med inmatningsfält som integreras med 

Windows Explorers kontext-meny, då en användare högerklickar på en fil. Nedan visas en bild (Figur 

3.7.1.1) på vad användaren får upp när man väljer att kryptera med AES Crypt. Användaren får inte så 

många val när krypteringen ska utföras, vilket är bra i det fall man vill att processen ska vara snabb. Nya 

användare behöver inte kunna något, den enda förkunskapen som behövs är att kunna högerklicka på 

filer. 

 
Figur 3.7.1.1, AES Crypt krypteringsvy 

 

Ett kommandobaserat språk erbjuds även av AES Crypt. Kommandoversionen följer med i installationen 

av användargränssnittet, men för att det ska fungera måste man lägga till installationsmappen i Windows 

miljövariabler, vilket kan vara ett problem för oerfarna användare. Därefter kan man utföra 

kommandobaserad kryptering och dekryptering av filer. 
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Figur 3.7.1.2, AES Crypt kryptering via kommandotolken 

 

Ingen dokumentation följer med installationen av AES Crypt, men på deras hemsida
14

 kan man ladda ner 

eller läsa deras användbara guide för programmet. 

3.7.2 Funktionalitet 

Som påpekats i förra avsnittet erbjuder AES Crypt inte så mycket flexibilitet. AES Crypt gränssnittet kan 

bara nås genom att högerklicka på en fil för att få upp menyn. Vid kryptering hanteras filerna individuellt, 

men flera kan väljas samtidigt och sedan krypteras var för sig, Det går även att välja fler filer samtidigt 

vid dekryptering om de har samma lösenord. 

 
Figur 3.7.2.1, Kontext meny med AES Crypt 

 

När en fil har blivit krypterad skapas det en ny med samma namn som den ursprungliga filen, men med 

ändelsen .aes. Storleken är den samma, så ingen komprimering utförs under krypteringsprocessen. För att 

                                                
14  http://www.aescrypt.com/documentation/ 
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dekryptera en .aes fil använder man även här kontextmenyn där man väljer samma val i menyn som när 

man krypterade och sedan matar in det korrekta lösenordet. Om lösenordet som sätts vid kryptering glöms 

bort finns det inget sätt att rädda den krypterade informationen.  

 

 
Figur 3.7.2.2, En fil krypterad med AES Crypt 

 

AES Crypt kommandospråk är begränsat till fyra olika parametrar, som visas i Figur 3.7.2.3. Denna typ 

av system erbjuder lite mer flexibilitet för mer erfarna användare att arbeta effektivare då dekryptering 

och visning av innehåll i textfiler kan skötas snabbare. Det sista kommandot som visas i figur 3.7.2.3 

fungerar bara för .txt filer då man vill se innehållet av filen i kommandotolken. 

 
Figur 3.7.2.3, Kommandon för AES Crypt i Windows 

3.7.3 Säkerhet 

AES Crypt använder sig av AES-256 bitar för kryptering av data, kombinerat med lösenordsskydd för att 

låsa upp filerna. Själva programmet erbjuder ingen lösenordsgenerering eller återkoppling till hur starkt 

lösenordet är, men på AES Crypts hemsida hänvisar de till Packetizers hemsida
15

 för att skapa säkra 

lösenord. De förklarar även vad man ska tänka på och varför när man skapar ett säkert lösenord. 

 

Kommandotolkens version erbjuder två olika sätt att mata in ett lösenord; lösenordet skrivs med i 

kommandoraden eller att AES Crypt promptar om lösenordet efter kommandoraden och tecknen för 

lösenordet inte visas på skärmen. Den senare metoden motverkar intrång och visar vad användaren gör 

visuellt, men skyddar inte mot keyloggers som registrerar tangentintryck. 

 

Eftersom AES Crypt inte tar bort den ursprungliga filen vid kryptering, passar det bäst för situationer då 

man vill flytta filer säkert eller skicka dem via e-mail. Om en användare vill förhindra tillgång till den 

                                                
15  http://www.packetizer.com/security/pwgen/  
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ursprungliga filen, behöver ett externt filstrimlingsprogram användas. AES Crypt tillåter, kortfattat, snabb 

interaktion, med kostnaden av lägre säkerhet vid skapandet av lösenord samt förvaring av den originella 

filen. 
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4. Produkter och deras egenskaper: en sammanfattning 
Detta kapitel presenterar våra slutliga undersökningsresultat i form av en tabell. Alla program, samt 

respektive kapitel har tagits med. För mer detaljerad information, referera till kapitel 3, alternativt 2, för 

beskrivning av termer och koncept. 

 

 Truecrypt GNU Privacy Guard 7-Zip 

Version TrueCrypt 7.1a  Gpg4win 3.0.0 7-Zip 9.20  

Operativsystem Windows7/Vista/XP/2000 

Mac OS  

Linux 

Windows7/Vista/XP 

Mac 

Linux 

Alla versioner av Windows 

sedan Windows95 

Mac OS X 

Linux  

FreeBSD 

Säkerhet    

Krypteringsalgoritm AES 

Serpent 

Twofish  

AES-Twofish AES-Twofish-

Serpent Serpent-AES 

Serpent-Twofish-AES Twofish-

Serpent 

*vardera använder nyckel längd 

256 och Operationsläge  XST 

RSA 

DSA 

AES-256 

Operationsläge CBC 

Nyckelhärledning PBKDF2  med 1000 iterationer Ingen tillgänglig 

information 

Baserad på SHA256 

Återkoppling angående 

styrka av lösenord 

Ingen återkoppling, endast 

rådgivning 

Ingen återkoppling Ingen återkoppling, endast 

rådgivning 

Virtuellt tangentbord Nej Nej Nej 

Strimling av filer Nej Nej Nej 

Integritetskontroll Nej Checksum CRC 

Funktionalitet    

Krypteringsnivå Volym baserad E-mail och filnivå Fil och mappnivå 

Komprimering Nej Nej Ja, dock kan kryptering endast 

utföras för arkivformat 7z och 

zip 

Integration med 

kontextmeny 

Nej Ja Ja 
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Portabilitet Kan köra genom .exe filen eller 

genom att skapa en resenär disk 

En portabel version finns 

tillgängligt gratis på deras 

hemsida 

En portabel version finns 

tillgängligt gratis 

Användarvänlighet    

Användargränssnitt Grafiskt  Grafiskt 

Kommandostyrd version 

för unix/linux 

Grafiskt 

Kommandostyrd version för 

unix/linux 

Inbyggd hjälp Manual i pdf format, öppnas om 

man klickar på hjälp 

Manual i pdf format, 

ligger i 

installationsmappen 

En inbyggd manual 

Användarhandledning Efter installation hänvisas 

användaren till 

användarhandledning på 

hemsidan 

GPA hänvisar till 

manualen i 

installationsmappen 

Kleopatra hänvisar till den 

inbyggda manuelen 

Nej, användaren hänvisas till 

inbyggda manual 

Användarforum Ja, hemsidan ger en länk Nej Ja, hemsidan ger en länk 

Frågor och svar/FAQ Ja, på hemsidan Ja, på hemsidan Ja, på hemsidan 

 

 

 Folder Lock AxCrypt AES Crypt 

Version Folder Lock 7.1.6 AxeCrypt 1.7.3156.0 AES Crypt 309 

Operativsystem Windows 8/7/Vista/XP/2008 

Server/2003 Server 

Windows 

2000/2003/XP/Vista/2008/7 

Windows 8/7/Vista/XP 

Linux 

Mac 

IOS 

Android 

Säkerhet    

Krypteringsalgoritm AES-256 AES-128 

Operationsläge  CBC 

AES-256  

Operationsläge  CBC 

Nyckelshärledningsfunktion Ingen tillgänglig 

information 

Baserad på SHA-1 Baserad på SHA-256 

Återkoppling angående 

styrka av lösenord 

Återkopplar styrkan visuellt Ingen återkoppling, endast 

rådgivning på hur man skapar ett 

starkt lösenord via deras hemsida 

Ingen återkoppling, endast 

rådgivning på hur man 

skapar ett starkt lösenord via 

deras hemsida 

Virtuellt tangentbord Ja, vid skapande av lösenord Nej Nej 
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Strimling av filer Ja Ja Nej 

Integritetskontroll Nej HMAC-SHA1-128 HMAC-SHA256 

Funktionalitet    

Krypteringsnivå Volymbaserad, men kan 

även låsa filer, mappar och 

enheter indivduellt 

Fil nivå Fil nivå 

Komprimering Ja, zip format Ja  Nej 

Integration med kontextmeny Nej Ja Ja 

Portabilitet Kan skapa .exe filer som 

kan köras utan att 

programmet är installerat 

Kan skapa .exe filer som kan 

köras utan att programmet är 

installerat 

En portabel version av 

programmet finns också på 

hemsidan 

Ingen portabilitet 

Användarvänlighet    

Användargränssnitt Grafiskt Grafiskt Grafiskt och kommandostyrt 

Inbyggd hjälp En inbyggd” User’s Guide” 

som förklarar allt i detalj 

och är lättåtkomlig genom 

gränssnittet 

Nej Finns ej, manualen för AES 

Crypt finns på deras hemsida 

Användarhandledning En “Help and Support” flik 

hänvisar till produktens 

hemsida 

Användarhandledning finns att få 

via deras hemsida 

Användarhandledning finns 

att få via deras hemsida 

Användarforum Nej Nej Ja, hemsidan ger en länk 

Frågor och svar/FAQ Finns både i “User’s Guide” 

och på hemsidan 

Ja, hemsidan ger en länk Finns ej 
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5. Slutsatser 
Vi ska nu bestämma efter våra 3 punkter, vilket eller vilka program som är bäst för varje kategori. 

5.1 Användarvänlighet 

Ordet användarvänlighet är ofta ett hett diskussionsämne om vad det egentligen betyder. Vissa hävdar att 

det är en bluff (att användarvänlighet är tidsödande och onödigt) [21], medan andra föredrar uttrycket 

användbarhet (viktiga faktorer som, kvalitet, produktivitet, tillfredsställelse och annat). Vi anser att ordet 

användarvänlighet står för hur lätt en individ med ingen kvalifikation kan använda programmet. 

 

Det som kan hjälpa en oerfaren användare att förstå ett nytt program är ett gränssnitt. Gränssnittet bör 

vara lätt att förstå och ha förklarande text när funktioner inte är självförklarande. Alla de program vi har 

undersökt har erbjudit någon typ av gränssnitt, där vissa har stått ut mer än de andra. Folder Lock, som 

har fördelen att vara ett köpt program, är den mest dominanta kandidaten när det kommer till gränssnitt 

och användarhandledning. Gränssnittet har förklaringar för alla funktioner som visas och användaren leds 

igenom processer som kräver mer än ett steg med wizards. Hjälpdelen svarar på många nybörjarfrågor 

och är lättåtkomlig. 

 

Av gratisprogrammen var True Crypt det ledande programmet. Användaren leds igenom processerna som 

är noggrant beskrivna. Ingen manual följer med installationen, så användaren måste vända sig till 

hemsidan som programmet länkar till. True Crypts hemsida är väldokumenterad och täcker alla tänkbara 

frågor en ny användare skulle kunna tänkas ha. 

 

Då en användare föredrar snabbhet före gränssnitt, har vi de resterande programmen. Med Gpg4win får 

man ett antal funktioner inlagda i kontextmenyn, dock så behövs krypteringsprogrammet startas innan 

funktionerna kan användas, vilket saktar ner processen. Vi rekommenderar hellre de 3 andra programmen. 

AES Crypt har det snabbaste gränssnittet eftersom det bara består av en lösenordsruta när man väljer AES 

Crypt alternativet i kontextmenyn. Programmet offrar funktionalitet för hastighet för användarprocessen. 

 

De två återstående programmen, AxCrypt och 7-zip har båda snabba kontextmenyalternativ och en grad 

större gränssnitt än AES Crypt. Om en användare vill både ha snabba alternativ i Windows kontextmeny, 

men även ett gränssnitt, bör användaren välja AxCrypt. AxCrypt har ett lättare gränssnitt än 7-zip, vilket 

kan bero på att 7-zip är först och främst ett komprimeringsprogram, som inte har samma typ av 

användarhandledning som andra krypteringsprogram. 

5.2 Funktionalitet 

Vi använder ordet funktionalitet med en bred mening. Kategorien inkluderar krypteringsnivå, 

komprimerings möjlighet, integration med kontextmeny och portabilitet. Med krypteringsnivå menas 

format av data som kan krypteras, till exempel fil, mapp eller lagringsenheter.  

 

TrueCrypt arbetar på volym nivå, samt kan kryptera systempartitioner eller en hel systemenhet. Den 

erbjuder ingen komprimering och kan inte används ifrån kontextmenyn. Portabiliteten är begränsad då 

man behöver antigen ha tillgång till .exe filen, eller skapat en portabel disk. 
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GNU Privacy Guard opererar på filnivå, samt krypterar email. Programmet erbjuder ingen komprimering, 

men integrerar med kontextmeny. 

 

7-Zip opererar på fil och mappnivå, som erbjuder komprimering. Eftersom programmet är ett 

komprimeringsprogram är detta självklart. Programmet integrerar med kontextmenyn och det finns en 

portabel version tillgänglig. 

 

Folder Lock arbetar med volymer och erbjuder komprimering, med zip som arkivformat. Programmet kan 

inte användas från kontextmenyn och portabiliteten är högt då man kan skapa .exe filer vid kryptering, 

som kan köras utan att ha programmet installerad. 

 

AxCrypt opererar på filnivå, samt erbjuder automatisk komprimering vilket måste konfigureras på ett 

omständligt sätt.  Programmet integrerar sig med kontext menyn, samt har hög portabilitet, då man kan 

skapa .exe filer vid kryptering, som kan köras för att dekryptera, utan att ha tillgång till programmet. En 

portabel version finns också tillgänglig. 

 

AES Crypt opererar på filnivå och erbjuder ingen komprimering, men integrerar sig med kontextmenyn. 

Programmet har ingen portabilitet. 

 

Krypteringsnivån är möjligtvis det absolut första som man kollar upp när man letar efter ett 

krypteringsprogram. Operation på filnivå/mappnivå erbjuder simplicitet och är tillräcklig för de flesta 

ändamål. De program vi undersökte som arbetade med volymer använde också “on the fly encryption”, 

vilket gjorde allt mycket smidigare då man hade flera av olika format att kryptera.  

 

Integration med kontextmenyn är en viktig aspekt, för en användaren som ofta har nöd av kryptering. 

Något självklart var det att endast program som opererar på fil/mapp nivå integrerades med 

kontextmenyn.  

 

Vanligt var det att program hade en portabel version tillgänglig, eller att programmet kunde köras från 

.exe filer. AxCrypt var överlägsen i att man kunde skapa en .exe fil, som var då själva krypterade data, 

som i tur kunde köras utan att ha programmet installerat.  

 

Med hög portabilitet, integration med kontextmeny samt möjlighet av komprimering, tycker vi att 

AxCrypt är ett perfekt program för en användare som vill kryptera individuella filer. För en mer erfaren 

användare är valet mellan TrueCrypt och Folder Lock, båda erbjuder liknande funktionalitet. TrueCrypt 

kan kryptera systemenheter medans Folder Lock har högre portabilitet, det blir i slutändan en fråga om 

vad man vill göra. 

 

5.3 Säkerhet 

Säkerhetsgrad av en krypterings algoritm varierar beroende på algoritmen och nyckel längden. Då det 

krävs ungefär lika stor mängd arbete för att knäcka två algoritmer, kan man säga att de har jämförbar 

styrka. 
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Säkerhetsgraden hos en algoritm representeras genom att ange hur mycket arbete det krävs för att testa 

alla möjliga nycklar till en symmetriskt algoritm med nyckellängd X. En algoritm som har nyckellängd 

Y-bitar och säkerhetsgrad jämförbar med en symmetrisk algoritm med nyckel längd X-bitar, sägs ha 

säkerhetsgrad av X bitar. 

 

Enligt Recommendation for Key Management- Part 1, publicerad av NIST
16

, om vi låter L stå för längden 

av den publika nyckeln för en DSA algoritm, samt k för nyckel längden av en RSA algoritm, så gäller för 

både L och k att värdena 1024, 2048 och 3072 motsvarar säkerhets styrkan 80, 112 och 128. Detta betyder 

är att RSA med nyckel längd 1024 är ungefär lika stark som en symmetrisk algoritm med nyckel längd 

80. [39] 

 

Utav alla program som vi undersökte, var Gnu Privacy Guard det enda program som använde RSA och 

DSA för kryptering. Programmet erbjöd RSA och DSA med nyckellängden 1024, 1536, 2048 och 3072. 

Enligt NIST kan vi tänka att 3072 motsvarar en AES-128. 

 

Figur 5.3.1 visar antal möjliga nyckelkombinationer för motsvarande nyckellängd, samt tiden
17

 det tar att 

knäcka. Större nyckellängd betyder nödvändigtvis inte högre säkerhet, skillnaden mellan 128 och 256 

bitar är obetydligt. Vad vi vill notera är att om det är orealistiskt att AES-128 knäcks, vad är då nyttan 

med att använda AES-256. 

 

 
  Figur 5.3.1 Antal möjliga nyckel kombinationer för motsvarande nyckel längd, samt tid det tar att knäcka dessa [40] 

 

TrueCrypt erbjuder AES, Serpent och Twofish, vardera med nyckel längd 256 samt möjligheten att 

kombinera dessa (dubbel eller trippel kryptering). För operationsläge används XST och som 

nyckelhärledningsfunktion används PBKDF2 med 1000 iterationer.  

 

GNU Privacy Guard, eller mer specifikt Gpg4win, använder RSA och DSA för kryptering och signering. 

 

                                                
16  National Institute of Standars and Technology 
17  Tiden är beräknad efter hastigheten av världens snabbaste superdator [40] 
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7-zip använder en nyckelhärledning funktion baserad på SHA-256, samt AES-256 för kryptering med 

operationsläge CBC. För integritets kontroll används CRC, vilket inte skyddar mot internationella 

ändringar. 

 

Folder Lock använder AES-256 för kryptering, mer detaljerad information ges inte av hemsidan. 

 

AxCrypt hashar lösenordet med SHA-1, 128 mest signifikanta bitar används. För kryptering används 

AES-128 med operationsläge CBC och HMAC-SHA1-128 för integritets kontroll. 

 

AES Crypt använder en nyckelhärledningsfunktion baserad på SHA-256, AES-256 för kryptering med 

operationsläge CBC och HMAC-SHA256 för integritetskontroll. 

 

I första glans ser det ut som TrueCrypt är överlägsen, den använder en stor variation av starka algoritmer 

och en välkänd nyckelhärledningsfunktion. Enligt hemsidan används PBKDF2 med 1000 iterationer, 

vilket är det rekommenderade antal [20], dock är detta från år 2000 och är lite oroväckande. Samtidigt är 

AES-128 mer än tillräckligt, det vill säga skillnaden mellan undersökna program är försumbart och för en 

vanlig användare kommer skillnaden att inte spela någon roll. 

 

För en oerfaren användare rekommenderar vi AxCrypt, eftersom den använder en tillräckligt stark 

algoritm, har integritetskontroll, erbjuder strimling av filer och kräver inga krångliga val eller 

konfiguration. Att AxCrypt inte erbjuder flera alternativ  Det är dock tänkt underförstått att lösenord ska 

vara av rekommenderad längd, alternativt förstärkas genom användning av nyckelfiler. 
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6. Sammanfattning av resultat  
Folder Lock visade sig vara det bästa programmet när det kom till gränssnitt och användarhandledning. 

True Crypt var det bästa av gratisprogrammen i samma punkt, medan AxCrypt erbjöd mest då en 

användare föredrar snabbhet i interaktion med programmet, istället för ett välutvecklat gränssnitt.  

 

I funktionalitetskategorin var AxCrypt det bästa valet för mindre erfarna användare, då programmet 

kommer med hög portabilitet, integration med kontextmenyn och möjligheten att komprimera filer. 

AxCrypt är det perfekta programmet för de användare som vill kryptera individuella filer på ett smidigt 

sätt. Avancerade användare bör vända sig till Folder Lock eller True Crypt när det kommer till 

funktionaliteten. Båda programmen erbjuder liknande funktioner. Skillnaden är att True Crypt kan 

kryptera systemenheter, medan Folder Lock har högre portabilitet. Den avgörande faktorn mellan de två 

programmen blir i slutändan vad användaren prioriterar mest. 

 

Avslutningsvis i säkerhetskategorin fann vi att AxCrypt är det bästa valet för mindre erfarna användare, 

eftersom den använder en tillräckligt stark algoritm nämligen AES-128, samt har integritetskontroll, 

erbjuder strimling av filer och kräver inga krångliga val eller konfiguration. Då en användare vill ha mer 

val, bör man vända sig till det mer avancerande valet, True Crypt. Programmet erbjuder ett stort val av 

algoritmer tillsammans med en stark nyckelhärledningsfunktion, som förser användaren med mer säkerhet 

än vad som krävs i vanliga fall. 
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