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Sammanfattning 
Olika former av IT-relaterade hot har förekommit sedan internets födelse. Inledningsvis var de 

harmlösa humoristiska program som över tiden utvecklades till kriminella verktyg med ekonomiska 

syften. Elakartad programkod benämns under samlingsnamnet Malware. En angripare besitter idag 

ett stort antal metoder för otillåten tillgång till system, neka legitima användare tillgång till system 

eller på ett stort antal sätt bedriva kriminell verksamhet av ekonomisk karaktär. 

Skydds- och bekämpningsmetoderna innefattar brandväggar, olika analys-, detektions- och 

preventionssystem (IDS/IPS) och kryptering. Men för att komma tillrätta med IT-hoten fullt ut krävs 

också säkerhetsutbildning och incidenthantering som sker via incidentplanering, rapporter, 

dokumentation, backup och informationsklassning. 

Kontemporära IT-säkerhetshot av betydande art belyses i rapporten. Stuxnet (2009), som angrep 

Irans kärnvapenforskning. Flamer (2011), ett cybervapen vars syfte är spårlös 

informationsinhämtning. BlackEnergy (2015) och angreppet mot elförsörjningen i Ukraina. DDoS-

attacken mot Svenska medier behandlas liksom Petya (2016) som är nya generationens 

Ransomeware. 

Det är vitalt för företag och organisationer att skydda sin viktigaste tillgång, informationen. Både mot 

cyberkriminella element i rent finansiellt syfte men i tilltagande grad också mot olika cybervapen och 

möjligtvis också mot cyberterrorism. 

 

 

Abstract 
A number of IT-related threats have emerged since the birth of internet. In the beginning they were 

harmless but over time they developed into fearsome criminal tools for economic purposes. The 

collective name for such code is Malware. An attacker has a vast variety of tools at their disposal for 

unauthorized access, depriving legitimate users of their access or in other ways practice criminal 

activity for economic gain among other things. 

Protective and Counter measures include Firewalls, different Analyze and Detection systems (IDS/IPS) 

and Chryptology. But in order to fully combat the IT-threats, Security education and Incident 

management is needed through incident planning, reports, documentation, backup and information 

classing. 

Contemporary threats of significance are elucidated. Stuxnet (2009), which halted the Iranian nuclear 

weapons research. Flamer (2010), a Cyber weapon developed for traceless information gathering. 

BlackEnergy (2015) and the attack on the power supply in the Ukraine. The DDoS-attack on Swedish 

media aswell as Petya (2016) which is the next gen Ransomeware. 

It’s vital for businesses and organizations to protect their most vital asset, information. Both against 

cybercriminals but also against the increasing threat of cyber weapons and cyberterrorism. 
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1. Inledning 
 

1.1. Syfte 
Syftet med denna rapport är att analysera olika IT-säkerhetshot och bekämpningsmetoder samt 

utifrån de uppgifter som inhämtas försöka utröna det största IT-relaterade säkerhetshotet mot 

svenska företag och organisationer och om möjligt en eller flera bekämpningsmetoder mot dessa 

säkerhetshot. 

Informationen som inhämtas kommer att sammanställas i denna rapport men även muntligen 

presenteras i senare skeenden. Syftet är primärt, för mig, att utöka kunskaperna inom detta område 

men även att producera ett dokument som visar på mina kunskaper gällande ämnet för en presumtiv 

arbetsgivare. 

 

1.2. Metod 
Examensarbetet är i huvudsak en litteraturstudie, men information i ämnet inhämtas även via 

företags- och organisationskontakter och internet för att sedan sammanställas och redovisas i en 

rapport och via muntliga framträdanden. Rapporten kommer inledas med en blandning av teori och 

historik för att sedan direkt gå in på IT-säkerhetshot och sedan vidare till bekämpningsmetoderna för 

att avslutas med resultat, reflektion och diskussion gällande den information som inhämtats under 

arbetets gång. 

 

1.3. Avgränsningar 
Eftersom området är mycket brett kommer arbetet att avgränsas kring logiska IT-säkerhetshot i 

motsats till fysiska. Examensarbetet begränsas ytterligare genom att i huvudsak inriktas på 

trådbundna angreppsmetoder samt enbart belysa några av de största IT-attackerna och hoten 

historiskt och ett axplock av de som skett i nutid. Vidare belyses några av de bekämpningsmetoder 

mot dessa IT-säkerhetshot som används idag. Denna rapport förutsätter att läsaren besitter viss 

kunskap inom området, då vissa tekniska grundavsnitt endast behandlas kortfattat. 

 

1.4. Mål 
Målet är att framställa en välformulerad rapport som belyser ett antal IT-relaterade säkerhetshot 

både historiskt och kontemporärt samt analyserar dessa IT-säkerhetshot och pekar på ett möjligen 

största IT-relaterat säkerhetshot mot svenska företag och organisationer. Detta examensarbete 

syftar vidare till att belysa bekämpningsmetoder som används av svenska företag och organisationer 

idag.  

Författaren, av denna rapport, högst personliga målbild utgörs av att praktisera den kunskap som 

erhållits via högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik vid Umeå universitet samt 

fördjupa kunskaperna inom IT-säkerhetsarbetet överlag.  
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2. IT-säkerhetshot och bekämpningsmetoder – Teori och historik 
All typ av säkerhet bygger på i stort tre områden, vilka är ”förebygga”, ”detektera” och ”reagera”. 

Förebygga för att motverka och avvärja hot i ett tidigt skede. Detektera de hot som föreligger är ett 

måste för att kunna bekämpa dessa och för att kunna upptäcka och analysera eventuella nya hot 

som uppkommer. Reagera för att bekämpa hoten och för att avskräcka och hindra efterföljande och 

framtida hot. 

Det finns tre stora områden som behöver tas i beaktande vid allt säkerhetsarbete. Den första, 

”tillgänglighet” (Availability), handlar om att de som ska ha tillgång till olika system verkligen har det 

och helst med så lite krångel som möjligt i form av inloggning och lösenord. Den andra, 

”förändringsskydd” (Integrity/Authencity), innebär att obehöriga skall nekas möjlighet att förvanska 

information. Sista, ”sekretess” (Confidentiality), belyser hemlighållandet av information från 

obehöriga. [1] 

 

2.1. Förebygga – Kännedom om olika typer av IT-säkerhetshot 
 

Malware 
Malware är samlingsnamnet för elak digital kod. Virus är ett litet program som sprids via mail eller 

via andra program. Ett virus behöver en värd för att kunna spridas. Maskar är, till skillnad från virus, 

självspridande. Alla enheter som är uppkopplade mot internet riskerar att drabbas av maskar. 

Trojaner gömmer sig i legitima program och tar deras namn. Trojaner verkar underliggande och kan 

fungera som en bakdörr för en angripare in i system. [2] 

 

Root-kits är underliggande dold programkod vars funktion är att dölja Malware. Det farliga är alltså 

inte själva rootkitet utan det som döljs med hjälp av det. Eftersom ett rootkit är specialdesignat för 

att smälta in nära kärnan i operativsystemet är det mycket svårt att upptäcka utan specifika anti-

rootkit-program, Rootkit Detectors eller RootkitScanners. [1] 

 

Macrovirus infekterar program. Macrokommandon är mindre delprogram, Script, som styr sin 

specifika del av programmet. Macrovirus är inte riktade mot specifika operativsystem utan kan 

spridas mellan flertalet olika system. Ett exempel på detta är masken Melissa, mer om detta under 

avsnitt 2.2 [3] 

 

Brute Force 
Ett mindre förfinat sätt till otillåten tillgång. Detta kan ske genom att prova sig fram för att knäcka ett 

lösenord exempelvis. Det finns även ett antal program, innehållandes ordlistor med frekvent 

använda lösenord, som kan nyttjas för att knäcka lösenordet. Allt detta underlättar för en angripare 

att få tillgång till olika system. [2] 
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Buffer Overflows 
En tyvärr alltför frekvent defekt i applikationer överlag. Applikationer behöver i regel någon form av 

indata från internet, från användaren eller från andra applikationer. För denna data lagras det plats i 

minnet/bufferten. Om gränskontrollen av denna datamängd uteblir föreligger i hög grad en risk för 

att annan närliggande data skrivs över, blir obrukbar eller helt enkelt försvinner. En angripare kan 

utnyttja detta för att implementera elakartad kod och därigenom bevilja sig själv otillåten tillgång. [1] 

 

Phishing (nätfiske) 
Detta är en metod för att lura användare att exempelvis via epost uppge känslig information såsom 

inloggnings-ID eller lösenord. Senare varianter av detta består i att via epost länka till en bluffsida 

som är mycket lik eller identisk med en typ av sida som det tilltänkta offret normalt skulle besöka. 

När offret besöker sidan och skriver in sina uppgifter så kan angriparen logga dessa och i ett senare 

skede utnyttja dessa för otillåten tillgång. [2] 

 

En utökad variant av detta är Spear Phishing som riktas specifikt till företagets nyckelpersoner med 

högre grad av tillgång till system men samtidigt har låg teknisk kunskap gällande säkerheten kring 

dessa. [4] 

 

Det förekommer även Phishing via SMS, vilket då kallas Smishing. [6] 

 

Social Engineering 
Angriparen utger sig för att vara en försäljare eller en administratör och försöker i egenskap av denna 

roll övertala offret att uppge känsliga uppgifter såsom lösenord eller information om olika system. 

Angriparen utnyttjar alltså mänskliga svagheter såsom välvilja, okunskap och tillit. [2] 

 

Man in the Middle (MITM) 
Detta är i huvudsak en attack på den information som flödar mellan två noder på internet. 

Angriparen går in i kommunikationen mellan dessa och övertar rollen som motpart för respektive 

nod. Denne kan senare förvanska informationsflödet eller bara analysera trafiken och stjäla 

information utan att någon nödvändigtvis upptäcker detta. [2] 

 

Denial of Service (DoS) 
Detta är en överbelastningsattack vars syfte är att slå ut system, vilket kan innefatta servrar eller 

routrar. Attacken går ut på att skicka en stor mängd paket till en server, vilket överstiger dess 

kapacitet och därmed slår ut den. Flera bottar, eller förslavade datorer, kan användas i en 

koordinerad attack av denna art för att multiplicera magnituden. Detta är en svårare version av DoS 

som kallas för Distributed DoS (DDos). [2] 

 

Kryptoanalys 
Kryptoanalys sammanfaller med ett flertal attacker. Det handlar om för en angripare att analysera 

och knäcka krypterad information. Det kan handla om enskilda meddelanden eller lösenord, som 

senare kan användas för spionage eller obehörigt tillträde till system. [2] 
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Trafikanalys 
En angripare behöver skaffa information om olika system för att kunna bedöma svaga punkter och 

därmed vägar in i systemet. Genom att övervaka system kan dessa kartläggas. Vilka som 

kommunicerar, när och till vilken grad kan vara intressanta uppgifter för en angripare. [2] 

 

 
Figur 1: Zenmap/Nmap används för att övervaka IT-trafik. 

 

SQL Injection 
SQL står för Structured Query Language. Detta används i serversammanhang för att tolka och ta 

emot information som senare körs mot en databas. Genom att utnyttja svagheter i kodningen kan 

elakartad kod injiceras som kan bevilja angriparen tillgång till systemet och i detta fall databasen. 

Med hjälp av program såsom Automagic Injector kan trojaner och annan Malware implementeras i 

olika system. [1] 

 

Ransomeware 
Filer, mappar eller hela system krypteras av en angripare. Man kräver sedan offret på pengar. Offret 

måste blint förlita sig på att angriparen faktiskt kan och vill tillhandahålla en dekrypteringsnyckel 

efter att lösensumman betalats, vilket nödvändigtvis inte inträffar. [1] 
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Paketsniffning 
Lösenord och annan känslig information som transporteras över nätet kan genom ett antal olika 

program fångas upp. Om informationen dessutom är okrypterad så kan en angripare få tillgång 

direkt. Ett vanligt program för detta är Wireshark. [2] 

 

 
Figur 2: Wireshark – paketsniffarprogram. 

 

 

Cross Site Scripting (XSS) 
Sårbarheter i webbapplikationer eller webbsidor utnyttjas för att injicera exekverbar elak 

programkod, Script. Ofta implementeras scriptet där legitim Input från en användare förväntas, 

såsom sökmotorer, forum, meddelandefönster eller inloggningsrutor. Scriptet blir en del av sidan och 

kan potentiellt påverka alla efterföljande besökare. Verkan kan bli allt från en olägenhet till ett 

allvarligt säkerhetsintrång. [7] 
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Directory Traversal 
Även här utnyttjas svagheter i webbkoden. Angriparen använder sig av mjukvara för att få tillgång till 

webbservern och den underliggande katalogstrukturen. Detta kan göra att angriparen kan komma åt 

hemlig information eller kan ges möjlighet att exekvera kommandon för att manipulera servern. [8] 

 

Spoofing 
I samband med Phishing, DoS, MITM eller andra attackmetoder förekommer Spoofing, vilket betyder 

att angriparen förfalskar sin avsändaradress/IP-nummer. Syftet med den förfalskade IP-adressen är 

att ytterligare lura offret med hänseende till autencitet. Ofta väljs en IP-adress som för offret inger 

förtroende. [9] 

 

Mänskliga faktorn 
Den interna hotbilden får inte negligeras. Även om en extern hacker angriper företaget finns det 

alldeles för ofta, medvetet eller omedvetet, en intern medhjälpare. Externa attacker är dock mer 

synliga än de interna, som företagen oftast vill tysta ner. Mörkertalet är potentiellt alltså av 

gigantiska mått.  

Anställda har ofta goda kunskaper om program, system och säkerhet samt behörighet att nyttja 

dessa. Detta är vital information för en angripare. 

Motiven varierar men kan röra sig om bedrägerier, förvanskning av data, utpressning, av monetär 

art, industrispionage, okunskap eller bara att förstöra för företaget i fråga av ett antal orsaker. [1] 
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2.2. Detektera – Analysmetoder och hur hotbilden har förändrats historiskt 
För att kunna bekämpa ett hot är det nödvändigt att bilda sig en uppfattning om hotbilden ur ett 

historiskt perspektiv men även om kringliggande faktorer. Information gällande kända IT-

säkerhetshot läggs i databaser som nyttjas vid IT-säkerhetsanalyser. 

När datorerna började nyttjas av gemene man blev det också allt vanligare med Malware. De första 

kända viruset, Creeper, skrevs på 70-talet. Detta var ett harmlöst, möjligen smått irriterande, 

program som enbart visade en textrad på skärmen för den drabbade.  

Under 80-talet drabbades både Apple- och PC-maskiner av ett antal virus. Vissa var fortfarande inte 

av skadlig art såsom viruset Brain, vars syfte egentligen var en form av ett humoristiskt primitivt 

patentskydd för ett medicinskt program. Cascade var ett krypterat virus som gjorde att bokstäverna 

på skärmen rasade ned. Ett virus som vållade stor skada i slutet av 80-talet var Survi-3. I och med 

detta inleddes trevande försök att bekämpa virus genom informationsspridning via forum och 

skapandet av ett antal antivirusprogram. Forum då som nu är en plattform för information men även 

en plattform för ryktesspridning gällande virus, Virus-hoax, och desinformation i allmänhet. Det 

ligger inte långt bort i tanken att forum av denna typ också kan vara väldigt informativa för en 

angripare. I slutet av 80-talet kom den första trojanen som verkade på ett sådant sätt att den idag 

skulle betecknas som Ransomeware. Den hette PC Cyborg och låste offrets dator efter ett antal 

omstarter och krävde offret på en summa pengar. 

På 90-talet hände något förödande. Pseudonymen Dark Avenger skapade ett forum för hackers där 

de kunde delge och utbyta virus med varandra. I och med detta avancerade virusteknikerna i 

betydligt högre grad än förut. Polymorfiska virus lanserades i och med viruset Chameleon. 

Polymorfiska virus ändrar kodens utformning efter varje implementering och var vid tidpunkten 

mycket svåra att detektera och bekämpa. Detta var något som tillverkare av antivirusprogram länge 

kämpade med att råda bot på. 

I takt med att allt fler antivirusprogram når marknaden och att verkningsgraden av dessa också ökar, 

så tilltar även angriparnas förmåga. Dark Avenger skapade en polymorfisk mall där vem som helst 

kunde tillsätta egna kodrader, vilket skapade en form av flernivåvirus. I och med detta 

mångdubblades verktygslådan för hackers. Detta gjorde att anti-antivirusprogram var möjliga. 

Microsofts plattform Windows råkade ut för ett dedikerat virus under tidigt 90-tal. Varpå de valde att 

lansera sitt egna antivirusprogram, vilket var mycket kraftfullt men som relativt fort blev verkanslöst 

på grund av uteblivna uppdateringar. 

Under 90-talet ökade uppkopplingsgraden generellt. Från begränsad spridning av virus via CD-skivor 

eller sporadisk modem-uppkoppling kunde nu virus spridas i en betydligt högre grad. CD-skivor var 

dock inte undantagna som spridningsform. Viruset From var tillverkad av Microsoft och spreds via 

CD-skivor innehållandes versioner av Windows 95. Virus fick även fotfäste på gratisskivor som följde 

med erkända datortidskrifter. Kanske var det att Microsoft skrivit ett eget virus som gjorde att de 

under 1996 och framåt blivit ett av de främsta målen för hackers bland annat genom Boza och Win 

Tentacle. Ett virus avsett att smitta Windowsplattformen och specifikt programmet Excel drabbade 

ett par oljebolag. 

Windows och Apple var dock inte de enda operativsystemen som angreps. 1997 attackerades även 

Linux-systemet av viruset Linux Bliss. Virusmakarna började skräddarsy sin kod och gav sig för första 

gången in på att sprida sin kod via epost, Sharefun lamslår internet. Virusspridning via epost är ännu 

idag en mycket populär metod. Även elakartad kod, Homer, riktad på FTP-servrar skapades. 
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Mot slutet av 90-talet angreps Win32 av polymorfiskt virus, WIN95.HPS, vilket var ett av de första att 

skicka information om offret till angriparen. En form av aggressiv direktartad sniffing med andra ord. 

Masken, Melissa, angrep mailplattformen Outlook i stor skala. Även självuppdaterande virus såsom, 

Vecna, tilltog i frekvens. Det blev vanligare med webbaserad marknadsföring som utlovade vinster, 

att ”du är utvald” eller ”oslagbara” erbjudanden som lockade offret att besöka en hemsida som 

innehöll skadlig kod. 

På 2000-talet spreds masken Loveletter som en löpeld över internet. Virus som CodeRed och Nimda 

utnyttjade svagheter i system för att kunna spridas snabbt och dolt samt genom flera olika program 

såsom peer-to-peer, MSN Messenger, ICQ eller mIRC. Även virus som klamrade sig fast på RAM-

minnet detekterades för första gången. 

2002 skiftades fokus för virusmakarna. Från att sprida elakartad kod för att jävlas eller senare för att 

komma över information (med undantaget PC Cyborg) gick de nu över till att göra detta för att nå 

ekonomisk vinning genom bedrägerier, industrispionage och utpressning. 

2003 blev ett mörkt år för Microsoft. SQL Slammer angrep en väsentlig del av Microsofts servrar och 

fördubblade belastningen på internet. Vissa nät slogs ut helt. Riktade DoS-attacker blev vanligare i 

och med att viruset, Sobig.f, som spreds via epost. Viruset förslavade offrets dator till en bot i 

mängden av en gigantisk botarmé som utnyttjas vid DDoS-attacker. 

Idag ligger fortfarande virusmakarnas fokus på pengar. Virusteknikerna historiskt återkommer om än 

i en något annan variant. Alarmerande är spridningshastighet och verkningsgrad, vilka båda tilltar. 

Virusprogram säljs som vilka varor som helst. Kriminella kan hyra botnät för specifika riktade 

attacker. IT-företagsnätverk såsom Russian Business Network (RBN) är bara ett i mängden som säljer 

diverse Malware-lösningar till kriminella via webbshoppar. Ransomeware blir ett väldigt påtagligt IT-

hot mot privatpersoner, företag och organisationer. 

Lyckligtvis blir IT-säkerheten överlag bättre och många hot kan idag förhindras eller i alla fall 

begränsas. I takt med detta så skiftar angriparens fokus igen från det tekniska till de humanitära. När 

skyddet är för bra så utnyttjas välvilliga användare för att gå angriparens ärenden. [1] 

 

 
Figur 3: Plattformar utnyttjade för Malware-spridning [9.1]. 
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2.3. Reagera – Skydds- och bekämpningsmetoder 
När det gäller IT-säkerhet är det främst skydd som finns att tillgå. Angriparens metoder blir allt mer 

sofistikerade och IT-säkerhetsarbetet ligger ideligen efter. Basskyddet bör vara en eller flera 

brandväggar, anti-Malware-programvara samt kryptering av känslig information och transportvägar. 

Genomgående är det viktigt att uppdatera operativsystem, program och metoder för att hela tiden 

ligga i framkant i kampen mot IT-hoten. [2] 

Riskanalyser och att ständigt ta backup är också vitalt. [1] 

 

Riskanalys och åtgärdsplan 
Ett antal bedömningar baserade på kunskap, kompetens och informationsinhämtning lägger grunden 

för riskanalysen, vars syfte är att vikta risken för olika typer av hot. För företaget viktiga tillgångar 

kartläggs för att bedöma tänkbara hot och den skada de kan utgöra mot dessa. Efter en genomförd 

riskanalys kan företagsledningen besluta om anslag för IT-säkerheten och därigenom även vilket 

skydd som kan komma ifråga samt om säkerheten skall skötas internt inom företaget eller av ett 

specialiserat IT-säkerhetsföretag. [1] 

Komponenter som bör behandlas i åtgärdsplanen [1]: 

 Fysiska åtgärder: exempelvis lås och larm på dörrar. Uninterruptable Power System (UPS). 

 Tekniska åtgärder: såsom brandväggar, backup av data, säker inloggning och IDS/IPS. 

 Rutiner och agerande: av typen schemaläggning, granskningar och åtgärdslistor. 

 

Brandvägg 
Det första skyddet bör vara någon form av brandvägg i mjuk- och/eller hårdvaruform. Brandväggen 

används för att filtrera trafiken på de olika portarna. Trafikregler kan upprättas för att tillåta trafik åt 

olika håll och på olika portar. Brandväggen kan även analysera paketen och upptäcka skadlig 

programvara. Det finns stora fördelar att kombinera en brandvägg med en Network Address 

Translator (NAT). En NAT visar en global IP-adress utåt men kan ha ett antal lokala IP-adresser 

internt. Genom att dölja det interna nätet minskar man möjligheterna för en angripare att nå  

access. [2] 

 

Det finns i stort två olika typer  

 Paketfiltrerande 

 Proxybrandväggar.  

Den förstnämnda kan hantera IP-nummer mellan de två kommunicerande noderna samt på vilka 

portnummer trafiken sker och de sekvensnummer paketen i sessionen har. Proxybrandväggen 

(även kallad Applikationsbrandväggen) arbetar högre upp i protokollstacken och har därmed 

större överblick över funktion och signatur hos ett större antal (underliggande) protokoll. Den 

kan exempelvis hindra att telnet-trafik (port 23) sker på en port avsedd för http-trafik (port 80). 

Ytterligare säkerhetsåtgärder innefattar Segmentering i olika zoner. Det interna nätet delas upp i 

flertalet små delnät, vilket leder till ökad kontroll av trafiken. [1] 

 



BENJAMIN LUNDSTRÖM 
16-03-29 

IT-SÄKERHET - EXAMENSARBETE 

 

 
15 

Anti-Malware-program 
Dessa typer av program blir allt mer sofistikerade och erbjuder fler funktioner än förut. Förutom 

antivirus erbjuds kryptering, olika möjligheter att förbättra enhetsprestanda, säker hantering av 

lösenord, filtrering av sökresultat via sökmotorer samt blockering av reklam och annan Adware. De 

flesta företag erbjuder en gratis online-sökning av Malware följt av ett erbjudande att starta en 

prenumeration av respektive företags anti-virusprogramvara.   

 

F-Secure 

Ett finskt företag som grundades 1988. På deras hemsida finns det möjlighet att söka efter Malware 

online via deras Online Scanner. Erbjuder ett stort antal lösningar för privatpersoner och företag, 

både helhets- och speciallösningar för specifika applikationer. Frekvent uppdaterad information om 

IT-incidenter, de senaste hoten, sårbarhetsskydd och annan information. F-Secure Freedome 

erbjuder även VPN-lösningar i kombination med anti-Malware. [10] 

 

 
Figur 4: F-Secure visar på ett stort antal pågående IT-hot [10]. 

 

AVG 

Grundades 1991 och har sitt högkvarter i Amsterdam. Erbjuder ett stort antal program för PC, Mac 

och Android. Finns olika typer såsom Protection och Performance både gratis- och betalversioner 

erbjuds. [11] 

 

Panda 

Ett spanskt företag som grundades 1990. Enligt uppgift det ledande företaget inom molnbaserade 

anti-Malwarelösningar. Även Panda erbjuder gratis Malware-sökning online. [12] 

 

 



BENJAMIN LUNDSTRÖM 
16-03-29 

IT-SÄKERHET - EXAMENSARBETE 

 

 
16 

Kaspersky lab 

Danska Kaspersky startades 1997 och är enligt uppgift världens största privatägda leverantör av 

internetsäkerhet. Precis som F-Secure och Panda erbjuds gratissökningar efter Malware online i 

kombination med ett efterföljande erbjudande om utökat skydd. [13] 

 

 

Trend Micro 

Har sitt huvudkontor i Tokyo, Japan, men grundades i USA 1988. Är enligt uppgift marknadsledande 

inom serversäkerhet. Uppdateras med information gällande olika IT-hot, bland annat återfinns en 

karta över botar, Current Botmap. Mål- slavdatorerna (bottarna) och Command & Control Servers 

(C&C Servers) är utmärkta på kartan. Vi ser klart övervägande majoritet av amerikanska C&C-servrar. 

[14] 

 

 
Figur 5: Global Botnet Map [14]. 
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Symantec Norton 

Ett amerikanskt företag som varit med sedan 1982, vilket gör det till ett av de första anti-Malware-

företagen. Erbjuder ett stort antal tjänster och produkter för privatpersoner och företag. 

Tillhandahåller uppdaterade listor med risker, hot, sårbarheter och spam. [15] 

 
Figur 6: Stora pågående IT-hot enligt Symantec Nortons Security Response [15]. 

 

McAfee – Intel Security 

Ytterligare ett amerikanskt företag. Detta grundades 1987. McAfee är idag en del av Intel. De 

erbjuder möjligheter att söka information gällande Malware i ett Threat Library. [16] 

 

 

 
Figur 7: Intel Security – Threat Library [16]. 
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Kryptering 
Genom kryptering och olika krypteringsmetoder kan man uppnå nivåer av sekretess men detta kan 

även användas vid verifiering vid exempelvis ett inloggningsförfarande. Detta är även användbart 

som ett förändringsskydd.  

Kryptering är ett bra skydd mot angripare men kan även vara tidskrävande för användaren och 

begränsande för tillgängligheten. Detta på grund av krypterings- och dekrypteringsförfarandet som i 

sig tar tid. De krypterade filerna kan exempelvis vara komprimerade i en lösenordskyddad fil. Själva 

förfarandet kan innefatta en eller flera nycklar. Man skiljer på Symmetrisk och Asymmetrisk 

kryptering. Vid symmetrisk kryptering nyttjar sändare och mottagare samma nyckel och vid 

asymmetrisk kryptering nyttjas två eller flera olika nycklar.  

Några vanliga krypteringsalgoritmer är  

 Data Encryption Standard (DES). Symmetriskt krypto med 56 bitarsnyckel. 

 Triple DES (3DES). Upprepat nyttjande av DES på samma datablock. Nyckellängd 162 bitar. 

 Advanced Encryption Standard (AES). Utveckling av DES med nyckel om 128, 192 eller 256 

bitar. 

 Rivest Shamir Adleman (RSA). Asymmetriskt krypto som bygger på nyttjande av primtal.  

DES och RSA i kombination utgör ett vanligt krypteringsprogram för privatanvändare som kallas 

för Pretty Good Privacy (PGP). 

Kryptografiska checksummor eller HASH-summor används för att säkerställa att information mellan 

två noder förblir oförvanskad under hela transporten mellan noderna. 

HASH-checksummor kan exempelvis vara 

 Message Digest Algoritm 5 och 6 (MD5, MD6). 

 Secure Hash Algoritm 1 och 2 (SHA-1, SHA-2). 

 Hash-Based Message Authentication Code (HMAC). 

MD5 och SHA-1 är med dagens mått osäkra. De nyare versionerna såsom MD6 och SHA-2 anses 

som säkra. HMAC nyttjar hash-beräkning i två omgångar för att ytterligare bättra på skyddet. 

Krypterade filer är låsta för en eventuell angripare. Men filerna syns dock och kan mycket väl vara en 

lockelse. Ett sätt att råda bot på detta är genom att nyttja Steganografi eller vattenmärkning. Båda 

dessa avser att dölja att informationen ens finns genom att maskera den i något annat såsom text 

eller en bild. [2] 
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Nätverkssäkerhet på alla lager i protokollstacken 
Angripare utnyttjar svagheter i system. Dessa svagheter kan uppkomma på alla olika lager. Därför är 

det nödvändigt att skapa ett antal skydd på samtliga plan. För att skydda applikationer kan 

krypteringsprogram nyttjas, exempelvis PGP (DES, RSA).  

För att skapa säkra länkar mellan två noder över internet krypteras trafiken i något som betecknas 

som en tunnel. Man talar om Virtual Private Networks (VPN). Detta sker exempelvis med Secure Shell 

(SSH). SSH nyttjar algoritmerna 3DES och AES primärt. 

Ett viktigt mål för en angripare som avser att störa kommunikation är DNS-funktioner. Domain Name 

Server (DNS) översätter mellan IP-adresser och benämningar. DNS Secure (DNSsec) är det protokoll 

som krypterar DNS-trafiken. I huvudsak används SHA-2-algoritmen för det idag. 

På transportlagret nyttjas Transport Layer Secure (TLS) och Secure Socket Layer (SSL). Främst används 

detta för webbkommunikation. TLS används för att kryptera Hyper Text Transport Protocol (http) till 

Hyper Text Transport Protocol Secure (https), för elektronisk post med Secure Simple Mail Transfer 

Protocol (Secure SMTP) samt för telefonkommunikation över internet med Secure Internet Protocol 

(SIP). Bland annat RSA nyttjas för detta. 

Internet Protocol Secure (IPSec) är tänkt att säkra upp kommunikationen på nätlagret. Detta protokoll 

krypterar all trafik även om den redan är krypterad på en annan nivå. IPSec nyttjar bland annat AES. 

Trådlösa nätverk, Wireless Local Area Networks (WLAN), löper en hög risk att utsättas för otillåten 

tillgång. På grund av detta behöver denna typ av trafik skyddas redan i datalänklagret. Det finns ett 

antal olika krypteringsprotokoll för detta WEP, WPA och WPA-2. Där WiFi-Protected Access-2 (WPA-

2) är det som vanligtvis används idag. WPA-2 implementerar AES-algoritmen. [2] 

 

IDS och IPS 
I takt med att angreppsmetoderna blir allt mer sofistikerade räcker det inte längre med de 

skyddsåtgärder som hittills behandlats även om de är uppdaterade och med korrekt konfigurerade 

trafikregler. Externa hot kan penetrera brandväggen och komma in i systemet detta till trots. Det är 

även så att de största och flesta IT-hoten härstammar från insidan. Det krävs skydds- och 

varningssystem som kan upptäcka och signalera hot från insidan.  

Intrusion Detection och Intrusion Prevention System är just sådana system. När en angripare väl har 

penetrerat brandväggen, genom ett eller flera av de tillvägagångssätt som behandlats under avsnitt 

2.1, så gäller det med hjälp av IDS och IPS att upptäcka och förhindra skada inifrån. 

IDS har som syfte att övervaka systemanrop och loggfiler samt larma om något inträffar mot datorer 

(Host-IDS, HIDS) eller det totala paketflödet centralt i det interna nätverket (Network-IDS, NIDS). 

Båda dessa är komplement till varandra och kombineras vanligtvis för utökat skydd. IDS upprättas för 

att detektera anomaliteter genom vit- och svartlistning. 

IPS jobbar mer aktivt och är ett kraftfullt verktyg för att stävja anomaliteterna. IPS implementeras 

som ett perimeterskydd unisont med brandväggen. Precis som i fallet med IDS så finns HIPS och NIPS 

och dessa fungerar på motsvarande sätt. IPS har möjlighet att arbeta högt upp i applikationsskiktet 

och med de där förekommande protokollen, dock begränsad möjlighet att agera vid krypterad data. 

[1] 
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Avvärja DoS-attacker 
Genom övervakning av ett system eller ett nätverk kan man detektera om en onormalt stor mängd 

uppkopplingspaket, SYN-paket, härstammar från en och samma avsändare. Detta flaggar för att en 

DoS-attack är närstående och trafiken kan blockeras. Detta är dock inte möjligt i samma grad om 

paketen härstammar från olika avsändare eller botnät som är fallet med en DDoS-attack. [2] 

 

Mänskliga faktorn 
För att komma tillrätta med svagheter och sårbarheter direkt knutna till den mänskliga faktorn, inom 

ett företag eller en organisation, bör man dela ut så lite tillgång till system som möjligt enligt devisen 

Least Privilege. Det finns ett antal metoder och program för detta däribland Applocker/Software 

Restriction Policy (SRP) och Rights Management Services (RMS) som vanligtvis kan migreras med 

Active Directory till AD-RMS. Detta för att tilldela olika rättigheter, skydda dokument och kryptera 

information. 

Utbildning av såväl IT-tekniker som övrig personal bör ske löpande och kontinuerligt för att motverka 

IT-säkerhetshoten och stärka säkerhetsmedvetandet. Detta genom hanterings- och incidentplanering 

och upprättande av handlingsplaner, rapporter, dokumentation samt kontinuerlig backup av data. 

Informationsklassning är en vital del i hur hantering av data bör ske. [1] 
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3. Kontemporära IT-säkerhetshot av allvarlig art 
Min ambition är att klargöra vilket hot som är störst idag globalt och utifrån detta underlag försöka 

fastställa de största hoten mot svenska företag och organisationer i detta nu. 

 
Figur 8: IT-säkerhetshot i realtid! [17]. 

 

3.1. Stuxnet (2009 - 2010) 
En numera legendarisk mask som enligt uppgift skapades genom ett samarbete mellan USA och 

Israel i syfte att destabilisera Irans möjligheter att utveckla kärnvapen. [18] 

Det är det första kända Cybervapnet vars syfte är att destruera data och destabilisera system. 

Uppbyggt av en oerhört komplicerad struktur bestående av flertalet specialdesignade komponenter 

för specifika områden och syften såsom spridning, penetration och kommunikation. Vitala 

styrkomponenter för industriprocesser via Siemens SCADA-system, Supervisory Control And Data 

Acquisition, angreps och destabiliserades. [19] 

 

 
Figur 9: Stuxnets spridning [20.1]. 
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Figur 10: Spridning via USB [20.1]. 

Spridningen av Stuxnet skedde enligt uppgift via ett USB-minne. Denna metod tillämpas än idag och 

även säkerhetsmedvetna individer kan låta sig luras av så enkla medel som ett gratis USB-minne vid 

en konferens eller motsvarande. Stuxnet spreds dock utanför de tänkta angreppsmålen, vilket ledde 

till krismöte i Vitahuset. Debatt gällande internationellt slutna avtal för att begränsa angrepp mot 

vitala civila samhällsviktiga resurser, såsom el- och vattenförsörjning, tar form i efterdyningarna av 

Stuxnet. [20] 

 

 
Figur 11: Komplexiteten i strukturen av Stuxnet [20.1]. 

Komplexiteten av de riktade och koordinerade angreppen samt exakta tidsangivelser och styrningar 

tyder på extremt god teknisk förmåga och att cybervapnet kördes i en testmiljö innan själva attacken 

genomfördes. [20.1] 
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Figur 12: C&C-implementering och Stuxnet GUI [20.1]. 

 

Varianter av Stuxnet innefattar DUQU (2011), vars syfte också är att angripa industriprocesser i 

Windowsmiljö och Israeliska NARILAM, designat att förstöra databaser för företag och organisationer 

i mellanöstern. [21] 
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3.2. sKyWIper – Win32/Flamer (2010) 
Är ett notoriskt illasinnat Malware vars huvudsyfte är att radera data. Grundkoden återfinns i ett 

antal olika iterationer, vilka i huvudsak bär ett namn innehållandes Wiper i en eller annan form. Enligt 

Kaspersky Labs började attackerna med denna Malware under 2010, medan säkerhetskällor i 

Budapest, Cryptography and System Security (CrySys), menar att det finns indikationer på detta 

attackmönster inleddes redan 2004 eller till och med ännu tidigare. 

Angreppen är spridda över mellanöstern, Asien och Östeuropa. Spekulationer gör gällande att Flamer 

och legendariska Stuxnet hör ihop då vissa likheter i kodmönstret kan ses. [22] 

 

 
Figur 13: sKyWIper/Flame/Flamers struktur [22.1]. 

 

Flame har precis som övrig Malware genomgått ett antal förbättringar genom åren. Idag är Flame att 

betrakta som en vidareutveckling av Stuxnet. Cybervapnet är mycket kraftfullt och modulärt, 

skräddarsytt för att leta sårbarheter och tillgripa data, ofta utan upptäckt.  

I och med att Flame har upptäckts i Sverige pekar både Försvarsmakten och Säpo på att hotets 

allvarliga art och att detta är ett hot mot hela Sveriges infrastruktur gällande industrier, företag, 

organisationer och myndigheter. Enligt uppgift har Flame hittats på en server i Stockholm. 

Säkerhetsexperter vid KTH undersöker ärendet vidare, som idag är sekretessbelagt. Flame har även 

upptäckts inom andra EU-länder däribland Frankrike. [23] 
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Figur 14: Informationsflöde, Flame [23.1]. 

 

Man misstänker att Flame är ett cybervapen för informationskrigsföring på bred front. Precis som i 

fallet med Stuxnet implementeras Flame via ett USB-minne eller LAN. Informationsinhämtningen 

sker av närliggande enheter, fast anslutna, trådlöst via nätverk eller Bluetooth, för att sedan sändas 

vidare till servrar tillhandahållna av angriparen. All form av information kan övervakas och inhämtas 

bland annat Skype-kommunikation, loggning av lösenord, ljudinspelning och skärmdumpar. [23] 
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Figur 15: C&C-kommunikation med servern Gator [22.1]. 

 

Enligt uppgift, av tidningen New York Times, var både Stuxnet och Flame skapat av USA och Israel, 

men det finns inga konkreta bevis för detta eller för att någon av dessa två stater skulle ligga bakom. 

Malware som cirkulerar över internet kan fångas upp, analyseras och dupliceras av hackers med rätt 

kompetens. Den kompetens och resurser som krävs gör dock gällande att nationer tros ligga bakom. 

Försvarsmakten menar på att grova IT-attacker av detta slag mellan nationer blir vanligare. Risken för 

upptrappning och vedergällningar är uppenbar. 

Gauss (2012) är en variant av Flame med specifikt syfte att angripa bankföretag i mellanöstern 

primärt. [23] 
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3.3. PoS RAM-Scrapers (2010) 
Före 2010 användes primärt olika så kallade Keyloggers, alltså verktyg för att registrera och lagra 

fysiska tangentbordstryck, i syfte att erhålla känslig information av exempelvis kreditkortskaraktär. 

På senare tid har andelen Phishing- men också RAM-Scraping-angrepp ökat. 

Angriparen riktar in sig på den finansiella sektorn, Point of Sales (PoS), idag, för att erhålla en bred 

och stadig ström av kreditkortsinformation. RAM-Scrapers är Malware vars syfte är att angripa RAM-

minnet direkt, och fungerar som den nya generationens Keyloggers. 

Vi ser en markant ökning av både Phishing- och RAM-scraper-attacker fram till 2014. [23] 

 

 

 

Figur 16: Andel Phishing- och RAM-Scraper-attacker ökar fram till 2014 [23]. 
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3.4. Attack mot Sony Playstation (2011) 
Mellan den 17 och 19 april 2011 angreps Sony Playstation-nätverket, vilket gjorde att känslig 

information från över 70 miljoner användare läckte ut. Det är ett av de absolut största IT-inbrotten i 

modern historia, så kallade Breaches. Inte nog med att användarintegriteten inskränktes, tillgången 

till nätverkstjänsten med tillhörande funktionalitet upphörde. Osäkert om kredit- och 

kontokortsuppgifter läckte enligt preliminära rapporter. 

Även om speljätten Sony sett en tydlig nergång i intäkter de senaste åren är Playstation-nätverket en 

god inkomstkälla med sina ca 500 miljoner dollar årligen, vilken raserades under flera dagar och 

kostade företaget miljoner. 

Sony fokuserade på inkomstgenerering och att lansera nya produkter och funktionalitet på nätverket 

fortast möjligt och därmed negligerade, enligt uppgift, det viktiga säkerhetsarbetet samt tillfogandet 

av vitala resurser för detta. Programkod med möjliga kryphål och sårbarheter lanserades i förtid och 

gav därmed angriparna flera möjligheter i sitt angrepp. I och med efterdyningarna av denna attack 

konsulterade Sony externa säkerhetsexperter för att få bukt med problemen. 

Angreppen misstänks ha inletts via, enligt uppgift, en systemadministratör med högklassade 

rättigheter och dennes PC, till vilken ett Spear Phishing-mail skall ha skickats. Administratören skall 

vidare ha exekverat bifogad Malware, vilket gav hackergruppen tillgång till systemet och samtliga 

nödvändiga rättigheter. [24] 

 

Hackergruppen Anonymous ansågs tidigt ligga bakom attacken på grund av deras kontinuerliga 

verbala angrepp över diverse medier. Men då deras Modus Operandi, tillvägagångssätt, i huvudsak 

rör sig om DDoS-attacker, fanns det all fog för tveksamhet. [25] 

 

I den senaste attacken mot Sony (2016) tar hackergruppen LulzSec på sig ansvaret. De metoder och 

de data som inhämtats påminner starkt om attacken 2011. LulzSec vill svartmåla Sony och förstöra 

deras företagsstruktur. Detta har enligt uppgift kostat Sony 900 miljoner pund. [26] 
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3.5. Malware mot svenska instanser 2012 
 

VGR IT – Angrepp mot Sjunet 
17 december 2012 angreps, primärt, sjukvårdsinstanser i Västra Götalands län. Systemet för hela 

regionen, VGR IT, med nätet Sjunet, drabbades av svåra begränsningar. Även om upprättande av 

förbindelse skyndsamt återställdes, gäckades administratörerna av orsaken till problemen. 

Det visade sig att detta var ett inledande skede på en serie av koordinerade attacker med vilka 

styrsystem på centrala funktioner angreps. Undermåligt lösenord ansågs vara orsaken till intrånget, 

vilket till viss del hindrades genom ett uppdaterat anti-Malware-program. 

Datorer i detta system användes i riktade DDoS-attacker i ett senare skede mot ett amerikanskt 

universitet. Felsökning och bekämpning försvårades avsevärt eftersom inga loggningsverktyg 

implementerats och konfigurerats samt att förekomsten av Spoofade adresser förelåg. Detta 

belastade stora nätverksresurser inom Sjunet och VGR IT. 

Spridning av problemen begränsade och i vissa fall omöjliggjorde inpasseringsmöjligheter till en 

datahall och väderövervakning för ambulansflyget i delar av regionen. Vidare begränsades 

kommunikation till annan medicinsk teknisk utrustning och ett antal larmsystem i en 

sjukvårdsinrättning. 

En bidragande faktor, förutom undermåliga lösenord och obefintliga loggningsverktyg, till attackens 

magnitud var att nätverket inte var segmenterat. Ett otal vägar in i systemet fanns att tillgå för 

angriparna. 

Kris- och incidenthanteringsplaner var upprättade dock saknades IDS/IPS på samtliga ingående 

komponenter i systemet samt i förekommande fall uppdateringar av mjukvara. Tekniska resurser 

kring IT-säkerheten kommer framgent att ses över. [27] 
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3.6. Ransomeware (2013 - 2015) 
Historiskt började Ransomeware dyka upp i Ryssland 2005. En trevande inledning innefattade SMS-

hantering av betalningen för att raskt övergå till att angripa Master Boot Record (MBR), alltså för 

datorn kritisk uppstartsmekanism. God finansiell utdelning gjorde att så kallad Police Ransomeware 

spreds över Europa, Reventon, vilket lurade offret till att polismyndigheten i respektive land ligger 

bakom begäran. Offrets beskylldes för illegal aktivitet på nätet och uppmanades att skyndsamt betala 

ett bötesbelopp. 

CryptoLocker lanserades 2013 och var en ny typ av Ransomeware som krypterade filer, mappar eller 

hela system, varvid ett fönster med betalningsanvisningar dök upp. Förhållandevis komplext 

utnyttjande av krypteringsalgoritmerna RSA och AES visade på avancerad teknisk kunskap hos 

upphovsmakaren. Spårningsmöjligheterna försvårades ytterligare vid implementering av BitCoin som 

betalningsbas. 

Curve Tor Bitcoin Locker (CTB-Locker), 2014, använder Tor-nätverket eller Darknet för att dölja och 

förhindra spårningsmöjligheterna till de C&C-servers som används. TorrentLocker (2015) går steget 

längre och Spoofar ursprunget. [28] 

 

 

 
Figur 17: CryptoLocker – Betalningsanvisningar [28]. 

 

Effektiv bekämpning, från bland annat polismyndigheten, har lett till drastiska åtgärder av 

cyberkriminella att effektivisera och lansera nya versioner av Ransomeware. CryptoWall, 

CryptoLocker 2.0 och 3.0, TorrentLocker samt BandarChor/Ebola är bara några av de varianter som 

finns idag (2016). [29] 
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3.7. Attacker mot svenska instanser 2013 
 

DDoS-attacker mot SJ, Skånetrafiken och kommuner i Sydsverige 
Ett flertal DDoS-attacker utfördes mot ett antal kommuner och företag i södra Sverige under 

september 2013. Till synes utan tydlig koppling. Trafikförbindelser (SJ och Skånetrafiken), 

kommunala instanser och ett webbhotell angreps. Angreppen spreds senare till att innefatta även 

närliggande kommuner, Helsingborg och Malmö.  

Påverkan på trafikförbindelserna omöjliggjorde bokning av resa samt betalning med kort. Vidare 

begränsades även tillgång till kommunernas hemsidor, fjärrinloggning och eposttjänster. 

Sjukvårdsverksamhet inom kommunerna begränsades men kunde vidhållas genom manuella 

reservrutiner. IP-telefoni med tillhörande växlar lamslogs. 

Vid tillfället var samtliga nät hos SJ sammanslagna och alltså inte segmenterade, vilket fick till följd 

att total nätbaserad funktion hos SJ begränsades eller uteblev. Allt ifrån bokning och betalning till 

intern kommunikation. 

Angreppen härleddes till och misstänktes vara utländska aktörer med utländska IP-nummer, varför all 

kommunikation med dylika stoppades efter attacken. Internet Service Provider, ISP, för SJ letade 

inledningsvis nätverksproblem innan den faktiska orsaken, DDoS-attack, fastställdes och förmedlades 

till SJ. Total avsaknad av IDS/IPS mot DDoS gjorde SJ beroende av dessa verktyg via ISP. Kommunerna 

visade på ett sporadiskt bättre skydd, som fortfarande, detta till trots, inte kunde hantera denna 

massiva attack. 

Nätbaserad verksamhet för SJ slogs ut i ca två veckor. SJ har nu i samråd med ISP utvecklat ett system 

innehållandes IDS/IPS för övervakning, detektion och protokollfiltrering för att skydda sig mot 

framtida attacker av DDoS-typ. Även kommunerna förväntas förbättra sina skyddsåtgärder. [27] 

 

TDC – Routingproblem i stamnätet 
3 april 2013 angreps den nordiska teleoperatören TDC av något som tituleras som ett 

routingproblem. Då TDC ombesörjer kommunikationsfunktion för i huvudsak företag på den nordiska 

marknaden innebar stora konsekvenser. Återigen drabbades sjukvårdsinrättningar sammanhörande 

med Sjunet men denna gång även via företaget Inera. 

Omfattningen hade kunnat dämpas om redundans i form av flera kommunikationsvägar hade 

implementerats. Man kunde dock urskilja en sårbar punkt, Single-Point-of-Failure, i systemet. Även 

vid denna attack visade sig loggarna vara bristfälliga trots lärdomar från attacken 2012. [27] 
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TakeCare – Avbrott i driften 
Problemen inleddes 3 juni 2013 då en intern brandvägg, efter konfigurering, visade på avsaknad av 

funktionalitet. I samband med detta drabbades vitala centrala redundanta journalsystem av avbrott 

av likartat mönster. Dessa avbrott orsakade i stort ökade väntetider för patienter och ökad 

arbetsbelastning för vårdpersonalen men även allvarligare konsekvenser som operation utan tillgång 

till journal och möjlig felmedicinering av samma orsak. 

Detta har lett till en översyn av kris- och incidenthanteringsplanen och förslag om framtida IT-

övningar har lagts fram. Konsultanalyser har lett fram till att TakeCare inte enbart kommer att förlita 

sig på IT-leverantörens skydd utan administrera ett eget för att detektera och stävja IT-relaterade hot 

i ett så tidigt skede som möjligt. [27] 

 

DDoS-attacker med multipla måltavlor 
Försvarsmaktens servrar utnyttjades i DDoS-angrepp mot banker i USA. Detta för mina tankar tillbaka 

till Gauss, vilket är en variant av Flamer, som togs i bruk i syfte att störa för banker i mellanöstern 

oftast genom att förstöra information.  

En server, ägd av försvarsmakten, ingick i ett botnät som användes av angripare mot amerikanska 

banker under 2013. Detta visar på att både ekonomiska vinstintressen föreligger och att Sverige och 

svenska instanser är måltavlor på ett otal sätt utan nödvändigtvis direkt eller indirekt vetskap om 

detta. [30] 

 

 
Figur 18: Illustration av en DDoS-attack [30.1].  
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3.8. Global statistik gällande IT-säkerhetshot (2014) 
Utifrån figuren nedan kan vi se att relativt liten del utgörs av DoS-, webbapplikations-, PoS- och 

cyberspionage-angrepp. Största andelen utgörs av Crimeware, vilket innefattar bland annat 

Ransomeware. [31] 

 

 
Figur 19: Global statistik gällande olika IT-säkerhetshot [31]. 
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3.9. Attacker i korthet under 2014 – Läckta uppgifter 
 

Sony Pictures 
Sony Pictures angreps av hackergruppen Guardians of Peace (GoP), vilka tillgrep en stor mängd 

känslig information gällande de anställda och hemliga framtida projekt. Information som senare 

lades ut offentligt på internet. Angriparna visade på stor teknisk kompetens, vilket tvingade 

administratörerna hos Sony att stänga ner Sonys totala nätverk inklusive mailservrar och WiFi samt 

dessutom de krypterade VPN-kanalerna. Enligt amerikanska källor härstammar attacken från 

Nordkorea, orsaken tros vara Sonys lansering av en film som innehåller stark kritik mot Nordkoreas 

ledare Kim Jung-Un. [32] 

Angriparna använde sig av ett sofistikerat maskverktyg, Server Message Block (SMB), innehållandes 

komponenter för avlyssning, backdoor och proxy. SMB sprids i de infekterade nätverken via 

fjärrdelningsplattformar (Windows Shares) med hjälp av Brute Force-autentisering.  

Penetrationsinformation sänds tillbaka till Command & Control Servrar placerade runt om i världen 

bland annat i Asien, Europa och USA.  

För informationsdestruktionen på servrarna användes Wiper (se avsnitt 3.2). [33] 

 

Ebay 
Även Ebay hamnade under attack. Angriparna kom inte över några kredit- och kontokortsuppgifter 

men väl inloggningsdata såsom användar-ID, lösenord och mailadresser. [32] 

Hackergruppen Syrian Electronic Army (SEA) har tagit på sig ansvaret för denna attack som 

genomfördes via nyttjande av Social Engineering och sårbarheter i webbapplikationen såväl som 

återanvändandet av Cookiedata. [34] 

En Cookie lagras på den dator som används för att surfa till en webbplats. Det är en digital fil som 

beviljar rättighet att nyttja vissa funktioner och innehåller idel surf-information i textformat. [35] 

 

Home Depot 
En mycket allvarlig attack mot det nordamerikanska företaget Home Depot, vilket ledde till att 56 

miljoner kontokortsuppgifter läckte ut. Angriparna attackerade ett specifikt undernätverk, Point-of-

Sales, hos företaget, vilket tyder på kännedom om systemet samt teknisk kompetens. [32] 
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3.10. Ukrainas elförsörjning – Black Energy och Sandworm (2015) 
Den 23 december blev 1,4 miljoner människor i Ukraina utan el. Hackergruppen Sandworm låg 

bakom denna och flera andra koordinerade attacker i syfte att destabilisera regionens totala 

elförsörjning. 

Angriparna nyttjade en trojan (backdoor) som de kallar för BlackEnergy som installerar 

Win32/KillDisk på målgruppens enheter, vilket omöjliggör uppstart. Blackenergy har nyttjats vid ett 

flertal tillfällen under 2014, då mot högt uppsatta beslutsfattare i Ukraina och i spionagesyfte. Såväl 

spridningsmetod som verkansgrad har gradvis förbättrats fram till 2015 inför denna riktade attack 

mot kontrollsystemen inom den industriella sektorn. Det finns indikationer på att angriparna gjorde 

sårbarhetstester och trafikanalyser samt andra attackförberedelser mot ett antal elföretag i Ukraina 

under 2015. [36] 

 

 

Figur 20: Siemens SCADA/ICS [36.1]. 

 

Spridningen sker i huvudsak via epost med bifogade Microsoft Office-filer och underliggande 

elakartat Macrovirus. Angriparna nyttjade Spear-Phishing mot företagets nyckelpersoner. Avsändar-

IP Spoofades för att se ut att komma från Ukrainas parlament. Med hjälp av detta lurades alltså offret 

att installera BlackEnergy Lite på sin dator.  

BlackEnergy är ett polymorfiskt Malware som kan angripa ett stort antal olika komponenter och 

utföra specifika uppgifter just riktat mot ICS, Industrial Control Systems. Trojanen är designad för att 

stoppa och radera processer och processfiler samt även backup av dessa, vilket gör en återställning 

av systemet betydligt svårare. 

En version av Blackenergy användes även under 2014 mot nyhetsmedier. [36] 
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3.11. Riktade attacker mot nordiska myndigheter och företag (2015) 
Angripare av ryskt och kinesiskt ursprung nyttjade Spear Phishing-metoder för att via mail locka 

nyckelpersoner i svenska myndigheter att öppna bifogade Word-dokument innehållandes Malware. 

Enbart länder i Norden blev attackerade. Orsaken bakom angreppen tros vara av utrikespolitisk och 

diplomatisk art med intentionen att inhämta känsliga uppgifter, såsom prisbilder, hemliga 

förhandlingar och avtal samt strategiska planer, främst gällande energifrågor. 

Ett antal mycket anmärkningsvärda kopplingar i angreppsmetoder och tillvägagångssätt mellan ryska 

och kinesiska IT-underrättelseavdelningar och cyberkriminella enheter skönjas. [37] 

Cyberkriminella riktar, i allt högre grad, sina attacker mot fabriker, el- och kärnkraftverk. Sårbarheter 

i exempelvis brandväggar utnyttjas. En stålfabrik i Tyskland angreps av enligt uppgift angripare av 

ryskt ursprung möjligtvis även med statlig inblandning. Precis som i fallet med Stuxnet och 

BlackEnergy är attackerna inriktade på industriella styrsystem. Dessa typer av attacker har dubblerats 

på bara ett år. Kärnkraftverk är enligt uppgift extra utsatta, där skyddsprodukter har köpts in utan 

nödvändigt specifikt skydd för anläggningens utrustning, vilket leder till säkerhetsbrister som kan 

utnyttjas av angripare. Förutom USB-stickor nyttjas även radiosignaler och elektromagnetiska vågor, 

vilket gör att skyddet bör vara än mer komplext. [38] 

 

 
Figur 21: Flertalet vägar för en angripare in i ICS/SCADA [38.1]. 
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3.12. DDoS-attack mot svenska medier (2016) 
Ett kvitto på att även demokratin och det fria ordet är måltavlor i dagens IT-värld. Kan detta vara ett 

första trevande steg av främmande makt att destabilisera Sverige i kombination med framtida 

attacker? [39] 

Den 19 mars 2016 lamslogs tillgången, via internet, till merparten av Sveriges medier. Ytterligare en 

attack utfördes en dryg vecka senare. Via sociala medier antydde hackergruppen Lizard Squad sin 

inblandning i attackerna. [40] 

Även en tredje DDoS-attack utfördes inom samma vecka. Attackerna pågick endast ett par timmar 

och återställning av systemen genomfördes skyndsamt. Det är i dagsläget oklart om dessa tre 

attacker hänger samman i ett förutbestämt attackmönster av en angripare eller om vart och ett av 

dessa angrepp har utförts av olika aktörer. 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) var skyddet mot DDoS-attacker 

undermåligt eller i vissa fall helt obefintligt. Efterdyningarna av de återkommande attackerna har 

dock mildrats överlag, vilket tyder på en implementering av någon form av skyddsmekanism i 

systemen hos de inblandade offren för attackerna. 

Dessa attacker analyseras och utreds av MSB och polisens nationella operativa avdelning (NOA). 

Regeringen ser allvarligt på de inträffade attackerna. Bland annat utreds möjligheten av utökade 

polisiära anslag och åtgärder mot IT-relaterade attacker. [41] 

Det är ännu oklart vem eller vilka som ligger bakom attackerna. Vid i alla fall en attack har ett botnät 

lokaliserat till Ryssland utnyttjats. Den bakomliggande angriparen har dock ännu inte spårats. Media, 

som en viktig samhällsfunktion, har angripits. En serie av elakartade koordinerade attacker mot vitala 

samhällspunkter av detta slag kan få ödesstigna konsekvenser för den totala infrastrukturen och för 

Sverige som nation. [39] 

Lizard Squad har primärt riktat in sina attacker mot funktioner med spelrelaterad inriktning. 

Playstation Network och Xbox Live I sin helhet, men även specifika spelservrar har attackerats genom 

i huvudsak DDoS-metodik. Även andra angrepp tillskrivs denna hackergrupp såsom mot Malaysian 

Airlines och Tor Sybil för att inte tala om en attack riktad mot nationen Nordkoreas totala 

nätverksstruktur. Gruppens medlemmar härstammar från hela världen bland annat från Kanada och 

Finland. [42] 
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3.13. Attacker i korthet under 2016 
 

Mossak Fonseca – Angrepp mot mailservrar 
Det var en hacker-attack mot Mossak Fonsecas mailservrar som gjorde att Panama Papers läckte ut 

till en tysk tidning. Detta har uppmärksammats i medier runt om i världen eftersom ett stort antal 

högt uppsatta personer gjort sig skyldiga till skattefusk. [43] 

 

Petya – Nästa generations Ransomeware 

Tidigare har ransomeware krypterat enskilda filer eller mappar på en dator, men nu börjar en ny 

generation av detta IT-hot spridas. Denna nya generation kan kryptera, och därmed låsa, 

uppstartsfiler i databasen för Windows operativsystem. Detta gör att hela datorn tas i beslag av 

angriparen. Det är alltså inte längre enskilda filer som angriparen krypterar utan väsentliga 

uppstartsfiler, i operativsystemet som gör att datorn inte längre vet var filerna finns, som krypteras. I 

sedvanlig ordning får offret ett meddelande på skärmen med betalningsanvisningar till angriparen. 

[44] 

Det viktiga förebyggande IT-säkerhetsarbetet når nya framgångar gällande Petya. Det är nyligen 

redan besegrat av en IT-säkerhetsexpert. [45] 

 

Postnord – Phishing 

I detta fall skickades ett stort antal falska avier ut via epost. Förövaren påstod att ett paket inte 

kunde levereras och att kunden skulle klicka på länkarna i mailet. När offret klickar på dessa så 

installeras ransomeware på datorn, på vilken data sedan görs otillgänglig. Angriparen kräver sedan 

offret på en lösensumma. [46] 

 

Ransomeware ett ökande hot mot svenska företag och organisationer 
En angripare låste nätverket för ett sjukhus i Hollywood och krävde lösensumma. System centrala för 

att bedriva verksamhet överhuvudtaget på sjukhuset sattes ur spel. Persononalen fick, likt händelsen 

mot svenska landstinget 2013, nyttja icke-digitala hjälpmedel fortsättningsvis. 

Företaget pressades till slut att betala, något som svensk polis avråder svenska företag och 

organisationer ifrån att göra. Polisanmälan i kombination med förebyggande (backup av data) och 

bekämpande IT-säkerhetsåtgärder är rekommendationen. I takt med att säkerhetsåtgärderna stegvis 

höjs begränsas möjligheter för angriparna. [47] 

I takt med att större företag förbättrar sina skyddsåtgärder går nu angriparna via mindre företag, 

såsom underleverantörer, för att kringgå dessa åtgärder. Fortfarande är det primära målet för 

angriparna pengar. Detta visar på att svenska företag, överlag, bör se över sina skyddsåtgärder och 

tillföra adekvata medel för detektering och bekämpning. Ransomeware drabbar i högre grad företag 

än privatpersoner idag.  

Uppgifter om att en attack har skett får konsekvenser för företagens anseende. Mörkertalen gällande 

dessa attacker, och deras omfattning, bör vara av betydande art. Angreppen sprider sig även till 

Androidplattformar och andra enheter uppkopplade mot internet såsom bilar, tv-apparater och 

dylikt. [48] 
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Ransomeware kan till och med i en ny version angripa skyddsmetoder av information såsom 

krypteringen i sig. [49] 

Umeå universitet utsätts för ett antal Ransomeware-angrepp i månaden. Dämpande faktor kan vara 

att Umeå universitet konsekvent vägrar betala lösensummor. Det bör få angriparens beslutsamhet 

och planer på framtida angrepp att svalna. [4] 

 

DROWN 
Decrypt RSA with Obsolete and Weakend eNcryption (DROWN) utnyttjar sårbarheten att tillåta gamla 

krypteringsmetoder främst gällande SSL och TLS inom HTTPS. De servrar, hård- och mjukvara, som 

kan nyttja SSLv2 kan bli drabbade även om nyare kryptering är implementerad och konfigurerad. 

Angriparen nyttjar trafikanalys mot TLS för att studera mottagligheten hos servern för SSLv2. Via 

SSLv2 kan sedan Malware injiceras. All kommunikation mellan klient och server kan sedan avlyssnas 

av angriparen (MITM) såsom lösenord, kreditkortsnummer och annan känslig information. 

Detta problem är inte koncentrerat till enbart webbservrar utan även anslutande servrar såsom 

mailservrar kan drabbas i senare led, i synnerhet om krypteringsnycklarna nyttjas av flera servrar 

inom samma system. Särskilt viktigt är det att särskilja användandet av asymmetriska privata nycklar 

i utrustning och program som kan nyttja SSLv2. Detta gäller i stort sett alla mailservrar såsom typerna 

SMTP, IMAP och POP. [50] 

 

 

 

 

Figur 22: DROWN-attacker via SSLv2 [50]. 
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4. Bekämpning av kontemporära IT-säkerhetshot 
Det är uppenbart att IT-relaterade skyddsmetoder bör, skall och faktiskt krävs ligga i framkant av 

utvecklingen. Angriparen hittar hela tiden sårbarheter och brister i program och system som 

möjligtvis i förtid når marknaderna. Säkerhetsarbetet har historiskt skett i efterdyningarna av 

angriparens attacker. Ett trendskifte där vitalt förebyggande arbete inom IT-säkerhetsarbetet tar 

form. 

Nyttjande av brandväggar på flera nivåer och plan har i tidigare behandlats i denna rapport. Det är 

lämpligt att dela upp ett företags- eller organisations nät, segmentera, för att nå ökad kontroll och 

samtidigt upprätta flera barriärer för en angripare att penetrera. Paketförmedlande brandväggar i de 

grova nätstrukturerna, alltså i ytterkanten av företagets- eller organisationens nät och nära 

gränsroutrarna, Border Routers/Gateways, i kombination med applikationsbrandväggar på 

strategiska punkter mellan delnäten i systemet men även i centrala noder såsom servrar och klienter. 

Antivirusprogrammen uppdateras allt mer frekvent från respektive källa. Dessa program har över tid 

förändrats så att de innehåller mer funktionalitet än bara antivirusfunktioner. Företaget F-Secure 

erbjuder bland annat VPN-lösningar i kombination med antivirusfunktion. Precis som med 

brandväggar, operativsystem och övriga programvaror är det absolut vitalt att uppdatera 

antivirusprogrammen regelbundet och frekvent. 

Kryptering används dels för att skydda lagrad data, men även vid inloggningsförfaranden och för 

säkra förbindelser mellan två eller flera noder (VPN). AES och RSA är ett par viktiga 

krypteringsalgoritmer. Autentiseringskryptering, HASH-summor, som är vanliga är bland annat MD6, 

SHA-2 och HMAC. Det bästa är såklart att helt dölja att det ens finns vital information intressant för 

en hacker att angripa. 

Säkerhet krävs i flera nivåer och i hela OSI-stacken. Förutom säkra VPN-tunnlar behöver DNS-trafiken 

säkras upp med DNSsec och transport mellan olika applikationer med TLS och/eller SSL. På 

nätverkslagret finns IPsec att tillgå. Trådlösa förbindelser på det fysiska lagret säkras med i huvudsak 

WPA-2. Kryptering genomsyrar dessa protokoll och säkerhetsfunktionen i dessa. 

Det är också av största vikt att backup tas regelbundet och lagras på ett säkert sätt. Med fördel utan 

koppling mot internet och helst även i en lokal på annan fysisk plats än centralsystemets. Företagets- 

och organisationens anställda bör ha så lite rättigheter till systemen som möjligt utan att för den 

delen inskränka möjligheterna att utföra sina faktiska arbetsuppgifter (SRP/RMS). 

Angripare kan tyvärr ändå övervinna skyddsbarriärerna på ett antal olika sätt. Det blir allt mer 

nödvändigt att detektera och bekämpa hot som penetrerat systemets yttre kontrollbarriärer på de 

olika nivåerna och segmenten. För detta används IDS nära klienter och servrar och IPS nära knutet till 

brandväggarna och barriärförsvaret. Dessa kommer jag att titta lite närmare på i detta avsnitt. 

Det räcker dock inte bara med tekniska åtgärder för att stävja IT-relaterade angrepp. 

Informationsklassning har tidigare behandlats men kommer här, i detta avsnitt, att behandlas 

djupare och med en mer modern anpassning. Utbildning, eller folkbildning, inom IT-säkerhet blir allt 

mer nödvändigt. Informera om IT-säkerhetshoten och vad som är okej att göra med sina 

arbetsverktyg och vilka problem som kan ske om en användare klickar på bifogad Malware i ett 

epostmeddelande.  
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4.1. Övervaknings- och bekämpningsverktyg (IDS/IPS/NGIPS) 
 

Checkpoint 
Checkpoint erbjuder ett stort antal tjänster i form av mjuk- och hårdvara, vilket innefattar nästa 

generations IPS och brandvägg, IT-säkerhetshantering stationärt men även mobilt samt olika 

molnlösningar. 

Deras IPS hanterar ett mycket stort antal funktioner med central policy-styrning och övervakning, 

vilka dessutom kan skräddarsys med olika logiska insticksmoduler, Blades, för att nå önskad 

funktionalitet och skydd. Genom att kombinera allt detta, vilket normalt skulle kräva utrustning från 

flera olika IT-säkerhetsaktörer, menar Checkpoint att företag kan spara stora belopp. Dels förenklas 

säkerhetsstrukturen och dels minskar arbetsbelastningen för IT-säkerhetsavdelningen. 

Brandväggen av senaste snitt är utvecklad för att leverera ett höggradigt skydd men samtidigt vara 

kostnadseffektiv samt verka med reducerad komplexitet. Även brandväggen kan skräddarsys för 

företag av alla storlekar eller för privatpersoner. 

Totala säkerhetsövervakningen, Security Management, sker centralt av R80-plattformen. Ett kraftfullt 

verktyg som har kapacitet att hantera hela IT-infrastrukturen. Enhetlig policy kontrollerar alla 

ingående instanser, enheter och användare. Systemet är utbyggbart, skalbart, och vissa funktioner 

kan automatiseras. En Dashboard som innehåller incidenter och analyser av dessa, övervakning av 

hot och möjliga åtgärder för att lindra dessa, full insyn mot alla typer av hot som kan påverka det 

totala nätverket. Data inhämtas från flertalet noder och Gateways internt i systemet och analyseras 

mot kompletterande underrättelser externt för att skapa en helhet av hotbilden. Ett antal filter och 

möjligheter att klassa hot är möjligt precis som automatiserade motåtgärder, vilket finjusterar 

skyddet. 

Företag idag nyttjar i allt högre grad mobila plattformar. Dessa är mer sårbara för attacker utifrån. 

Med en stadigt ökande hotbild mot Androidsystem och övriga mobila system såsom Tablets och 

Smart Phones är det viktigt att skydda dessa enheter för att motverka kapning samt i och med detta 

skydda den totala nätverksstrukturen. 

Lösningar för att skydda såväl information som nätverket och avancerade lösningar för att aktivt 

motverka IT-säkerhetshot i kombination med IT-forensik, informationskryptering samt krypterad 

VPN-kommunikation erbjuds via Endpoint Security. 

Sandblast Zero-Day Protection är designat att motverka utnyttjande av sårbarhetsluckor i nya system 

eller program. I kombination med deras IPS erbjuder de även de senaste underrättelserna gällande 

IT-säkerhetshot. Systemet implementerar en Agent, en legal motsvarighet till Trojan, för övervakning 

och detektering av virus, maskar, trojaner och annan Malware. Sandblast skyddar även mot Phishing-

angrepp samt mer avancerade attackmetoder med involvering av bottar och Command and Control 

Servers. Analyser av applikationsanvändning och begränsningar därav kan utföras. Inhämtad 

information kan kontrolleras mot brandväggens Access Control List (ACL). 

Förutom kryptering av lagrad information (Full Disc Encryption) och säkra kommunikationsvägar 

(Remote Access VPN) kan även kryptering ske i syfte att motverka Malware via flyttbara enheter 

såsom USB-minnen (Media Encryption) eller via sårbarhetsluckor i portarna (Port Control). Viktiga 

dokument skyddas genom Capsule Docs. 
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Erbjuder vidare Web Security för ett realtidsskydd som motverkar implementering av Malware samt 

utbildning inom användning av utrustning och IT-säkerhetshotbilder. Skydd mot DoS-attacker i alla 

dess former finns också att tillgå. [51] 

 

 

 
Figur 23: Checkpoint GUI [52]. 

 

 

Cisco ACI 
Cisco är världsledande gällande ett stort antal dator- och nätverksprodukter. Deras Cisco Application 

Centric Infrastructure (ACI) fungerar på motsvarade sätt som Checkpoints R80-system. 

Grundtanken är även här att centralisera, automatisera och effektivisera administration av det totala 

nätverket med alla ingående parametrar. Software Defined Networking (SDN) bygger på en 

centraliserad policymodell som omfattar alla komponenter i systemet såsom lagring, servrar, 

säkerhet, nätverk och tjänster. 

Detta leder till att systemets helhet förenklas och kan i och med detta snabbare anpassas, i form av 

exempelvis nya applikationer, för att följa med i företagets affärsmässiga utveckling eller 

säkerhetsmässigt för att hela tiden ligga i framkant i kampen mot IT-säkerhetshoten.  

Cisco erbjuder Automated Real-Time Threat Protection via ACI. 

ACI, vars själva kärna är Application Policy Infrastucture Controller (APIC), hanterar all information i 

systemet och kan därmed via detta enkelt optimera prestanda och implementera nya funktioner 
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både gällande fysiska och virtuella applikationer, dessutom blir hela systemet på ett smidigt sätt 

skalbart. APIC kan styras både via ett Command Line Interface (CLI) och ett Graphical User Interface 

(GUI).  

OpFlex är ett verktyg som gör det möjligt att policy-styra enheter i nätverket på applikationsnivån 

istället för lågnivåkonfigurering. Enheter kan i och med detta automatiseras vid implementering. 

ACI Security Sollution (ACIS) erbjuder mängder av verktyg för att säkerhetsadministratörerna skall 

kunna applicera säkerhetsfunktioner, via APIC, på applikationer och transaktioner i nätverket. [53] 

 

Cisco NGIPS 
Next Generation IPS (NGIPS) är en del av deras produktserie FirePOWER. Total övervakning av hela 

systemet, intelligent säkerhetsautomatisering, optimering av prestanda och skalbarhet samt 

applikationskontroll är några av de funktioner NGIPS erbjuder.  

Eftersom övervakningen sker i realtid kan en stor mängd events analyseras för att upptäcka 

beteenden och mönster som härstammar från applikationer, användare, enheter, operativsystem, 

sårbarheter, tjänster, nätverket, filer och hot. Applikationskontrollen innefattas av URL-filter och 

Advanced Malware Protection (AMP) som ständigt uppdateras. [54] 

 

Palantir Cyber 
Palantir erbjuder en liknande lösning som Checkpoint och Cisco, med flexibilitet, enkelhet och 

skalbarhet. De belyser att såväl avskildhet som transparens kan uppnås genom skydd på flera nivåer 

och med precisionsmässig datahantering. 

Kombinationen av IDS och IPS gör att skyndsam reaktion möjliggörs efter detektion av ett IT-

säkerhetshot. Precis som de övriga flödar all information genom en central enhet som detekterar, 

analyserar, klassificerar, upptäcker mönster, beteenden och avvikelser på den totala mängd av 

diverserad information som ett företag eller organisations nätverk innehåller. I likhet med de övriga 

kan många processer automatiseras och därmed effektiviseras.  

Palantirsystemet kopplas upp mot en databas som uppdaterar de ingående verktygen för att bemöta 

och bekämpa de senaste IT-säkerhetshoten. Information integreras, lagras och jämförs.  

Systemet skapar Command and Control (C&C) eftersom information från IPS, nätövervakning och 

loggningsverktygen från olika satellitnoder i systemet bildar en  gedigen helhetsbild av hot och 

hotnivåer, avvikelser från norm eller nyupptäckta sårbarheter. 

DDoS-attacker kan förebyggas, analyseras, stävjas och i efterdyningarna av en attack kan dessutom 

förövarna spåras. Attack- och analysmönster kan lagras och delas inom systemet för att förebygga 

liknande framtida angrepp. Det är även möjligt att samköra alla inhämtade uppgifter om angriparna 

med avseende på geografiskt och tidsmässigt läge samt i relation till andra angrepp av liknande 

karaktär. [55] 

 

 



BENJAMIN LUNDSTRÖM 
16-03-29 

IT-SÄKERHET - EXAMENSARBETE 

 

 
44 

 

Figur 24: Palantir GUI [55]. 
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Palo Alto Networks 
Palo Alto tillsammans med Cisco och Checkpoint utgör de tre ledande aktörerna på marknaden 

gällande integrerade automatiserade säkerhetslösningar med NGIPS. [56] 

 

Core Impact 
IT-säkerhetskonsulter har en hel del programverktyg för att göra sårbarhetsanalyser av nätverk och 

system. Ett av dessa är Core Impact som placerar en Agent, vilket är en legal motsvarighet till 

angriparens Trojan, i systemet som skall testas. [1] 

 
Figur 25: Core Impact [56.1]. 

 

Snort 
Open Source-programvaran Snort är ett populärt NIDS/NIPS-system. Det analyserar 

nätverksinformationen i realtid och kan logga paket över IP-baserade nätverk. Enskilda protokoll kan 

analyseras såväl som sökning och matchning av information. IT-angrepp kan detekteras och 

bekämpas såsom Buffer Overflows, SQL-injections (Server Message Blocks) och portskanningar. 

Snort kombinerar tre typer av program, Sniffer, Packet Logger och Network Intrusion Detection. 

Programvaran kan gratis laddas hem via https://www.snort.org/. 

2013 köpte Cisco upp Sourcefire, vilka är tillverkarna av Snort. [57] 

 

Sandbox 
En populär metod att isolera applikationer eller program från det övriga systemet. Det är alltså i och 

med detta möjligt att testköra program för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister utan att 

påverka andra delar i systemet. Det är även möjligt att ur IT-säkerhetssynpunkt isolera möjliga hot på 

detta sätt. [58] 
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Penetrationstester och portskanning 
När nätverket har säkrats upp enligt konstens alla regler är det på sin plats att testa säkerheten, helst 

av en oberoende och utomstående IT-säkerhetsexpert. Program för detta är bland annat Security 

Administration Tool for Analyzing Networks (SATAN), Nessus och Network Mapper (NMAP) eller 

Penetrator som är specifikt framtagen för WiFi-nätverk. Programmen letar säkerhetsbrister och 

korrelerar hela tiden systemet mot information om kända hot lagrade i en databas tillhörande 

verktyget. 

Portskanningar läser av aktiva portar i enskilda enheter eller i systemet i stort. Utifrån 

sårbarhetssynpunkt kan man sedan stänga av portar eller styra om trafik med hjälp av ACL i en 

brandvägg eller integrerad NGIPS. Ett nyare exempel på portskanningsverktyg är ScanPlanner. [59] 

 

 

Figur 26: Nessus – programvara för portskanningar [59.1]. 

 

OWASP 
Open Web Application Security Project (OWASP) är en global, oberoende och ideell förening som 

verkar för ökad säkerhet gällande IT-baserad mjukvara. Företag och organisationer såväl som 

privatpersoner kan delta i projekt och ta del av information. [60] 
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4.2. Informationsklassning och incidentrapportering 
Företag och organisationer blir allt bättre på riskhantering utifrån ett gediget arbete med 

riskidentifiering, riskanalys och dokumentation. Det föreligger dock stora skillnader mellan olika 

instanser hur inarbetade modellerna är. Före 4 april 2016 fanns det knappt något företag eller 

organisation som arbetade aktivt med informationsklassning. Fokus låg på tillgänglighet och 

sekretess varpå spårning och förändringsskydd uteblev. [61]  

 

Utifrån de hot vi hittills har behandlat kan behov av gediget informationsskydd fastställas. I vissa fall 

kan även program och andra resurser kopplade till informationen innefattas. Begränsade möjligheter 

att skydda samtliga tillgångar hos företag eller organisationer gör att ett urval behöver ske, en 

klassificering av informationen, vilket senare ligger till grund för hanteringen av den men även vilka 

investeringar ett företag eller organisation bör göra för att tillse att så sker.  

I huvudsak, men inte uteslutande, ingår följande parametrar i klassificeringsbedömningen: 

 Värde 

 Legala krav 

 Känslighet 

 Betydelse för verksamhet 

Dessa parametrar bedöms senare mot en serie utfall av, för förtaget eller organisationen, kritisk art, 

Konsekvensnivåer. Dessa utgår från de tre grundläggande områdena inom informations-

säkerhetsarbetet alltså tillgänglighet, sekretess och förändringsskydd (se avsnitt 2). 

Eftersom en gemensam modell används kan alla enheter och instanser i organisationer och företag 

följa samma riktlinjer och därmed hantera viktig och känslig information på ett adekvat sätt. [62] 

 

När hanteringsplan, av känslig och viktig information, är upprättad krävs underlag för omfattning och 

frekvens av angreppen. Det är med detta i fokus som MSB fastställt att samtliga statliga myndigheter 

från 4 april 2016 har skyldighet att rapportera IT-incidenter och angrepp av betydande karaktär. I och 

med detta hoppas MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kunna kartlägga och i 

framtiden stävja IT-säkerhetshoten samt öka det översiktliga IT-säkerhetsskyddet. 

Vidare krävs viss förmåga att stävja och hantera IT-säkerhetshot av respektive statlig myndighet 

genom att följa de riktlinjer och planer som MSB fastställt. En gemensam IT-plattform är under 

utveckling för att underlätta rapportering och hantering till MSB. [63] 
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IT-säkerhetsarbetet behöver alltså utvecklas och utökas, i och med de nya bestämmelserna från 4 

april 2016, till att innefatta förutom informationsklassning och informationssäkerhet även 

ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Denna ledning, högt upp i det beslutsfattande organ 

inom den statliga myndigheten, skall implementeras för att leda, koordinera, övervaka samt fördela 

resurser och ansvar för hanteringen av information och incidentrapportering. Tydlig dokumentation 

med genomsyrande övergripande säkerhetspolicy skall upprättas. [64] 

 

MSB tillhandahåller ett antal riktlinjer vid upprättande av LIS, vilka delas upp i 6 olika steg. Det 

inledande steget, förberedelsefasen, handlar om att få till stånd en projektplan och att involvera 

beslutande organ. Risk-, verksamhets- och GAP-analyser hanteras i steg 2, analysfasen. Därefter 

upprättas en hanteringsplan, utförandefasen, som implementeras i införandefasen. Hanteringen 

justeras löpande med uppföljnings- och förbättringsfaserna. [65] 

 

 

 
Figur 27: Övergripande steg – LIS [66]. 
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Analysarbetet 
Analysarbetet är vitalt både för informationsklassningen och för incidenthanteringen.  

Verksamhetsanalysen handlar om att värdera tillgångar och information, bland annat genom 

informationsklassning. [66] 

Riskanalysen innefattas av ett antal steg med grader av skadeomfattningen, konsekvens, som 

korreleras mot grader av bedömd frekvens, sannolikhet. Det är av största vikt att alla tänkbara hot 

behandlas. [67] 

 

 
Figur 28: Matris för riskanalys [67]. 

 

 

GAP-analysen handlar om nutidsorientering av säkerhetsläget och det eventuella ”gap” mellan ISO-

standard (ISO 27000) och de implementerade IT-säkerhetsföreskrifter som föreligger hos respektive 

myndighet, företag eller organisation. [68] 
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4.3. Utbildning, krishantering och bekämpningsmetoder 
Tekniken behandlar bara en del i det totala IT-säkerhetsarbetet. En annan viktig del är den mänskliga 

faktorn. Det är trots allt människor som kommer att nyttja tekniken. Det är ett stort projekt att 

informera personal inom ett företag hur de skall agera vid olika tillfällen. MSB, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, har upprättat en mall i detta syfte. Kommer även i detta avsnitt att 

titta närmare på några ytterligare metoder att bekämpa IT-säkerhetshot. 

 

Utbildning 
Det är av största vikt att samtliga anställda inom en instans arbetar efter samma mall mot samma 

mål, oavsett om det gäller statliga myndigheter, företag eller organisationer. Informera om IT-

klassning och hantering av denna samt vid behov utbilda, enligt utbildningsplanen, de anställda 

gällande detta. Genomföra övningar, enligt övningsplanen, för att förbereda inför eventuell 

krishantering vid IT-angrepp av allvarlig art. 

Utifrån bland annat informationsklassning och riskanalys regelbundet ut- och, vid behov, omvärdera 

de IT-relaterade riskerna och hoten som föreligger samt säkerställa att säkerhetsmässiga 

skyddsåtgärder regelbundet uppdateras, följs och dokumenteras. [64] 

 

Penetrationstest (PENTEST) 
Säkerhetsbrister identifieras och utnyttjas i allt högre takt av angripare. Detta kostar svenska företag 

otroliga summor årligen. Ofta räcker inte den säkerhetskompetens som den normala IT-avdelningen 

har, varför IT-experter bör konsulteras. Säkerhetsanalyser och pentester bör göras på nätverket i 

stort, på trådlösa nätverk samt på de applikationer som företaget använder. [69] 

 

 
 

Figur 29: Penetrationstester såväl utifrån som inifrån [69.1]. 
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Bekämpa Ransomeware 

Viktigt att ta kontroll över trafiken in och ut från nätverket för att övervaka och upptäcka IT-hot så 

tidigt som möjligt men även för att förhindra vidare spridning av hot som lyckats ta sig in. Det är 

viktigt att analysera exakt vad som är skadat/infekterat/krypterat på filservern och om attacken är 

fullbordad eller pågående. [70] 

Browlock är enligt uppgift den mest frekvent förekommande varianten av Ransomeware. Backup och 

lagring av denna på en plats geografisk annan än ursprunget samt utan uppkoppling mot internet är 

viktiga förebyggande åtgärder mot Ransomeware, eftersom all uppkopplad utrustning kan drabbas 

av IT-säkerhetshotet. [71] 

Detta är idag IT-kriminellas i särklass mest vinstgivande verksamhet. Alla plattformar drabbas såväl 

Windows, Mac och Linux som Android och övriga Smarta enheter. Förebyggande skyddsåtgärder 

innefattar: [72] 

 Klicka ej på bifogade filer i misstänkt epost. 

Ransomeware sprids primärt via Phishing.  

 Nyttja anti-Malware-program.  

Uppdaterad Bitdefender-programvara kan skydda mot vissa angrepp. Sårbarheter i 

Ransomeware-kod har upptäckts, vilket omöjliggör att ett offer vars filer en gång krypterats 

krypteras ånyo. Bitdefender nyttjar detta och krypterar filerna, skyddar därmed användarens 

filer mot angrepp.  

 Begränsa användarnas rättigheter och tillgång till system (SRP/RMS). 

Begränsa skadan till en hanterbar del i nätverket och med låg omfattning.  

Informationen kan, om tillförlitlig backup finns att tillgå, relativt skyndsamt återställas. 

 Ta backup av vital information så att återställning är möjlig. 

 

Bekämpa DDoS-attacker 
Trots att DoS-attacker sällan blir långvariga kan de ändå vålla skada och bli dyrt för de drabbade. 

Nedan följer ett antal medel mot denna typ av angrepp.  

IDS och/eller IPS är att föredra, alternativt i samråd med ISP utveckla skyddsåtgärder, för att i ett 

tidigt skede upptäcka och stävja ett angrepp. Redundanta kommunikationsvägar bör upprättas.  

När väl en attack sker, behövs beredskap för detta i form av en väl inarbetad krishanterings- och 

incidentplan med listade prioriterade åtgärder. Loggningsverktyg är nödvändiga i efterarbetet att 

försöka spåra förövarna. [73] 

 Skydd mot DDoS-attacker (IPS, NG-IPS) 

 Incident- och krishanteringsplan med prioriteringar 

 Upprätta redundanta kommunikationsvägar 

 Implementera loggningsverktyg 
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Bekämpa Malware 
Segmenterade nät begränsar möjligheten för Malware, såsom maskar och trojaner, att infektera 

närliggande nätverksstrukturer och system; samt borgar för ett flernivåskydd med flera barriärer mot 

en angripare.  

Vart och ett av delnäten bör skyddas med bland annat brandväggar och krypterade transportvägar 

samt övervakas av IDS/IPS och loggning av händelser. För att möta aktuella hot bör samtliga 

ingående program, operativsystem och övrigt av denna art vara uppdaterade. 

Information och utbildning samt tydligt regelverk är tilltagande viktiga attribut som komplement till 

de tekniska verktygen. [73] 

 Segmenterade nätverk, flernivåskydd, IDS/IPS (NG-IPS) 

 Uppdaterade programvaror 

 Loggningsverktyg 

 Informera användare med tydligt regelverk 

 

Incident- och krishantering 
Förutom upprättandet av själva planen krävs ett antal ytterligare åtgärder. För att samordna arbete 

krävs tydlig ledning. Detta blir extra viktigt vid krishantering. I planen bör ett antal rutiner ingå och 

prioriteras. Ansvarsområden bör tilldelas och utfall bör följas upp. Rutiner och förfaranden bör 

inarbetas genom återkommande schemalagda övningar. [73] 

 Incident- och krishanteringsplan 

 Tydlig ledning (LIS) 

 Rutiner, ansvarsområden, uppföljning och dokumentation 

 Övning 

 

Indicators of Compromise (IOC) 
Angriparnas metoder används på bred front mot multipla måltavlor. Genom att företag och 

organisationer, och i synnerhet deras säkerhetsansvariga, delar med sig av information i form av de 

attackförfaranden som skett mot respektive instans kan det övergripande skyddet förbättras globalt. 

I genomsnitt kan försvarsbarriärerna, hos företag och organisationer, brytas på ett par minuter. Det 

är av största vikt att allvarliga IT-säkerhetshot lyfts fram så att säkerhetsenheter världen över kan 

upprätta metoder och verktyg för bekämpning av dessa. Ett forum för detta är Indicators of 

Compromise (IOC). 

En metod att göra detta är att samla så mycket information om angriparna som möjligt. Det kan röra 

sig om IP-adresser, såsom källan till en illegal portskanning, avsändare av spam- eller Phishing-epost, 

vilka alla ingår i kategorin Inbound Feeds. Av angriparen insamlad information som i regel sänds 

vidare till en ursprunglig recipient, såsom exempelvis C&C-servrar, ingår i kategorin Outbound Feeds.  
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Genom hittills insamlad information pekar det mot att Inbound Feeds varierar kraftigt, medan 

Outbound Feeds inte gör det. Detta tyder på att en stor del företag och organisationer används som 

”språngbrädor” i angriparnas attacker mot ytterligare offer. Insamlad information går i huvudsak till 

ett antal mer eller mindre kända servrar, ofta i länder med tveksam inställning till lag och ordning. 

Nyttjande av IOC kan, i och med en högre grad av insamlad information, bättre ringa in förövarna och 

därmed förvarna anslutna instanser i ett tidigare skede mot allvarliga kända attacker. Givetvis som 

ett komplement till övriga tekniska verktyg och arbetsmetoder. 

För att detta skall fungera behöver kännedom om angriparnas metoder spridas mycket snabbt, helst 

snabbare än attackerna. I 75 % av fallen sprids skadlig kod mellan olika offer inom ett dygn. 

Problemet förutom det uppenbara, att hinna upptäcka en attack helst innan den sker, är att 

informationen skall vara kvalitativ snarare än kvantitativ. Detta gör att ett gransknings- och 

sållningsarbete måste ske, vilket tar tid, innan informationen kan/bör överlämnas och delas. 

På senare tid har det uppkommit fler problem. Angreppen blir allt mer inriktade mot specifika 

företag. Mellan 70 – 90 % är idag unika för respektive företag eller organisation. Information gällande 

attackmetod kan alltså vara helt värdelös för andra företag än det drabbade. Detta förutom att 

företag, generellt och utåt sett, inte vill visa sig drabbade eller sårbara utökar komplikationerna. [74] 

 

I huvudsak nyttjar svenska företag och organisationer ett informationsutbyte med MSB. 

Säkerhetsföretag, IT-säkerhetsspecialister och experter nyttjar i högre grad ett utbyte med hjälp av 

IOC. [4] 

 

SANS 
Även IT-säkerhetsansvariga behöver öva och utbildas för att kunna ställas inför nya utmaningar. 

Amerikanska SANS-institutet erbjuder kvalificerade utbildningar inom nätverks- och 

applikationssäkerhet, IT-forensik samt ledarskap såväl som informationsutbyte gällande IT-

säkerhetsfrågor. Utbildningarna sker antingen interaktivt över internet eller på plats i USA. [75] 
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4.4. Uppdrag: Portskanning (SANT-analys) 
Alla företag och organisationer har inte möjlighet eller kapacitet för att genomföra all form av 

nödvändig IT-säkerhet internt. Oavsett orsak kan det vara rimligt att kontraktera en extern  

IT-säkerhetsspecialist, såsom företaget Atea, att genomföra säkerhetsanalyser för nätverkstrafik, 

SANT-analys. 

Rent praktiskt används en USB-ansluten portskanningsmodul som, under ett antal dagar, skannar av 

all trafik in och ut i systemet och på alla portar. Den inhämtade informationen bearbetas av 

säkerhetsexperter som senare ger förslag på säkerhetsåtgärder i form av en skriftlig rapport, 

vanligtvis skriven på engelska. [5] 

 

SANT-rapport 
Rapporten innehåller ett antal punkter bland annat gällande informationsskydd (Data Protection), IT-

säkerhetshot (Threat Prevention), forensiska och förebyggande åtgärder för respektive klient 

(Endpoint Security) samt bandbreddsanalys, SDN och information kring analysmjukvaran Check Point 

(se avsnitt 4.1).  

 

 
Figur 30: Exempel på innehåll i en SANT-rapport [5]. 

 

Programvaran Check Point kan anpassas för de flesta typer av system genom att implementera olika 

insticksmoduler, Blades. I detta fall nyttjar Atea Application Control, URL Filtering, Anti-Bot, Anti-

Virus, Data Loss Prevention (DLP) och IPS. Informationen gällande de IT-säkerhetshot och brister som 

dessa moduler detekterar sammanställs. 
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Figur 31: Summering av IT-säkerhetshot och brister [5]. 

 

Access Control – Informationsskydd 
Vidare så rankas de olika IT-säkerhetshoten inom respektive kategori utefter högst risk och/eller 

högst frekvens. Högsta risknivån (5) innefattar risk att undgå säkerhetskontroller eller dölja 

identiteter såsom nyttjande av privata VPN-lösningar eller Tor-nätverket (Darknet). Näst högsta nivån 

(4) innefattar förhöjd risk för skadlig mjukvara, såsom fildelning, Malware-injiceringar och 

informationsläckage. 

 

 
Figur 32: Exempel på ett antal IT-säkerhetshot inom applikationssektorn [5]. 
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Systemet kan identifiera vilka anställda som berörs eller ligger till grund för IT-säkerhetshoten eller 

riskerna och hur ofta detta sker samt vilken information som angripare kommit över. 

Informationsskyddet är vitalt för varje företag och organisation. Kreditkortsnummer, affärsplaner, 

mailkonversationer och personnummer är exempel på viktig information. 

 

 
Figur 33: Exempel på vital information i riskzonen i detta fall [5]. 

 

Threat Prevention – IT-säkerhetshot 
Infekterade klienter kan agera Bottar och därmed ingå som Zombies i DDoS-attacker eller skicka 

information (Infoleak) till Command and Control-servrar. Bottar är ett IT-säkerhetshot av typen 

Advanced Persistent Threat (APT). 

 

 
Figur 34: Exempel på information gällande Bot-aktivitet [5]. 
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Precis som tidigare kan specifika användare och/eller IP-adresser spåras för att klargöra anställdas 

och angripares förehavanden i nätverket. 

 

 
Figur 35: Elakartat förehavande i nätverket med C&C-trafik [5]. 

 

En angripare som vill sprida Malware har, som beskrivits tidigare i denna rapport, ett flertal vägar och 

metoder att tillgå. Oftast genom Phishing eller i förekommande fall Spear Phishing via mail eller 

genom att lura offret att klicka på falska länkar (XSS) eller ladda hem filer innehållande elakartad kod 

samt ett otal andra sätt såsom Buffer Overflow, Directory Traversal och SQL-Injection.  

CVE står för Common Vulnerabilities and Exposures. 

 

 
Figur 36: Exempel på intrångsförsök och metoder [5]. 
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Endpoint Security – IT-säkerhetsanalys på klientnivå 
Detta innefattar forensiska och förebyggande IT-säkerhet för klienterna. Först summeras antal 

incidenter inom respektive sektor. Sedan bedöms riskerna utifrån art och frekvens. 

 

 

 
Figur 37: Exempel på Endpoint Security – IT-säkerhetshot [5]. 

 

Bandbreddsanalys 
Genom att utföra denna sektion av analysen kan ledningen för ett företag eller organisation 

kartlägga nätverksanvändandet av de anställda. Huvudorsaken till detta är att upptäcka och 

förebygga sårbarheter och intrångsvägar genom icke, för arbetet, nödvändiga applikationer såsom 

sociala medier eller videostreaming-tjänster. 

 

 
Figur 38: Exempel på bandbreddsanalys [5]. 
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Analysrekommendation 
Genom att nyttja Check Point och ett antal insticksmoduler kan nätverkstrafiken styras och blockeras 

på ett sådant sätt att sårbarheter och risker minimeras. Tillgång till bland annat Tor-nätverket och 

fildelningssiter kan blockeras genom insticksmodulerna URL-filtering Software och Application 

Control. 

DLP-modulen förhindrar att känslig information såsom kreditkortsnummer och liknande läcker. 

Denna bör användas unisont med UserCheck, vilket är ett utbildningsverktyg för de anställda om hur 

nätverket skall användas och vad som är tillåtet. Omedelbar återknytning av en användares 

nätverksbeteende är möjlig. 

Ett antal krypteringsmoduler finns att tillgå för att skydda information bland annat Full Disk 

Encryption, Media Encryption - för flyttbara enheter - och Document Security - möjlighet att styra 

användarrättigheter för åtkomst till specifika filer. 

Anti-Bot-, Anti-Virus- och Threat Emulation-modulernas uppgifter är uppenbara. Check Point 

erbjuder även ett bibliotek/forum med information gällande IT-säkerhetshot och möjliga lösningar 

mot nya sårbarheter och hot. 

Via IPS-modulen kan specifika inställningar göras för att motverka specifika IT-säkerhetshot 

(svartlistning). 

 

 
Figur 39: Exempel på svartlistning via IPS-modulen [5]. 

 

Endpoint Security innefattar flera moduler (Compliance Check, Program Control och Firewall) som 

blockerar eller begränsar högrisk-applikationer genom att stänga program inifrån eller begränsa 

nätverks- och portåtkomst utifrån. Även här kan UserCheck nyttjas. 
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Figur 40: Exempel på åtgärder via Endpoint Security [5]. 

 

Check Point Smart Events Map 
Även Check Point erbjuder en global karta över IT-säkerhetshot i realtid på samma sätt som 

norsecorp.com (se avsnitt 3). Notera att angriparna i detta fall härstammar från Kina och Ryssland 

primärt och att målsystemen ligger i USA, Israel och England. 

 

 
Figur 41: Check Point Smart Events Map [5]. 
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5. Resultat 
Det är uppenbart att IT-säkerhetshoten bör tas på allvar. Många svenska företag och organisationer 

saknar helt kunskap, skydd och beredskap för att stävja IT-baserade attacker. I nära framtid bör 

skydd mot DDoS-attacker skyndsamt upprättas hos svenska företag och organisationer. Anställda, 

inom svenska företag och organisationer, bör underrättas i vad som är ok att använda företagets 

eller organisationens datorer till, samt utbildas i grundläggande IT-säkerhetsmedvetenhet i syfte att 

motverka både Phishing och Ransomeware. 

 

5.1. Största hotet mot svenska företag och organisationer gällande frekvens 
DDoS-angrepp är ofta stora och synliga. De vållar i dagsläget relativt liten skada. Återställningen av 

systemen går idag relativt fort, dock krävs hårt arbete av IT-säkerhetspersonal för detta. Problemen 

idag om en nyhetssite är nere är för gemene man relativt små. Men om ett scenario målas upp där en 

rad av kompetenta målmedvetna specifika attacker slår mot vitala resurser såsom vatten- och 

elförsörjning, kommunikation för polis och militär samt mot medierna så ser man helt plötsligt 

attacker av detta slag i ett helt nytt ljus. 

Spear Phishing i kombination med Malware, exempelvis i form av epost med bifogade elakartade 

filer, kan bli oerhört kostsamma för individuella företag såsom i fallen mot Sony, Ebay och Home 

Depot. Även om begränsat med information gällande denna företeelse mot svenska företag och 

organisationer framställts i denna rapport betyder det inte att problemen inte finns i Sverige. 

Tvärtom, så är det förmodligen relativt vanligt eller möjligtvis alldeles för vanligt för att något företag 

skulle vilja gå ut med några faktiska siffror. 

 

Ransomeware är ett tilltagande hot. Företag i allmänhet vill minimera dålig publicitet, så relativt lite 

information finns att tillgå gällande utbredning och omfattning av detta hot idag.  

IT-säkerhetsexperter, vid bland annat ITS och Atea, menar dock på att detta är ett av de största om 

inte det största IT-säkerhetshotet mot svenska företag idag. [4] [5] [76] 

 

Det finns egentligen ingen gräns på vilken information som en angripare kan komma åt och vilken 

summa som begärs. Det kan således bli mycket kostsamt för ett företag som helt saknar IT-

skyddsutrustning eller som har ett undermåligt. 

Nya regler från Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) gör gällande att från 4 april 2016 är 

myndigheter och statliga organisationer skyldiga att anmäla IT-säkerhetsangrepp. Detta med en 

förhoppning om att kommuner, landsting och att svenska företag skall göra det samma. Syftet med 

detta är att kartlägga utbredning och omfattning av de IT-säkerhetshot som föreligger mot svenska 

företag och organisationer, alltså i stort det som jag försökt belysa i och med denna rapport, samt i 

och med detta framställa faktiska siffror för att därigenom utveckla motåtgärder på samtliga plan och 

nivåer i säkerhetsarbetet. 
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6. Diskussion och slutsats 
Nyttjande av cybervapen och cyberterrorism är oroväckande stora hot som riskerar att trappas upp 

enligt bland annat Försvarsmakten. Dessa IT-hot drabbar svenska företag och organisationer såväl 

som hela Sverige som nation. 

 

6.1. Cybervapen – Största IT-säkerhetshotet gällande omfattning och verkan 
Cybervapen används enligt uppgift av USA och med största sannolikhet även Ryssland. Även om USA 

officiellt inte tagit på sig ansvaret för Stuxnet är det inte orimligt att de ligger bakom. Hackergruppen 

Sandworm är ryssar, möjligtvis inte tillhörande regeringsstyrkorna, men kan mycket väl ”ställa sig in i 

ledet” precis som vid elförsörjningsattacken i Ukraina. 

Syftet från dessa båda stater att vilja angripa Sverige kan vara flera. USA vill officiellt utåt sett gärna 

ses som vän till Sverige, men det behöver nödvändigtvis inte officiellt vara så. Industrispionage ligger 

nära tillhands, speciellt eftersom flertalet länder i Europa, däribland Sverige, råkat ut för Flame. Även 

om ingen officiellt tagit på sig ansvaret för Flame är det inte orimligt att USA ligger bakom. Möjligtvis 

blir det ännu mer skrämmande om det är så att USA inte ligger bakom. Det betyder att det finns 

instanser/grupperingar som agerar kraftfullt, målmedvetet, kompetent och specifikt som dessutom 

är stöttat med finansiering i paritet med den av en nation. 

En orsak till att ryska intressen skulle vilja påverka Sverige ser jag dock som större än i fallet om USA 

skulle det. Ryssland mörkade länge sin annektering av Krim-halvön i Ukraina. Det kan knappast ses 

som en slump att Sandworm nyttjade BlackEnergy mot Ukrainas elförsörjning i samband med att 

ryska styrkor tog över delar av landet. Om vi ser detta ur ett tänkbart svenskt scenario. Ur 

militärstrategisk synpunkt ligger den svenska ön Gotland mycket bra till för ett herravälde över 

Östersjön, vilket föreligger på motsvarande sätt för Krim och Svarta havet. [77] 

Ryska styrkor företar sig årligen ett antal kränkningar av svenskt luftrum [78]. Betydande indikationer 

på ubåtskränkningar från ryskt håll mot Sverige skall ha skett under 80- och 90-talet och förmodligen 

även fortsättningsvis efter detta och så ännu idag. [79] 

Försvarsmakten och regeringen har uppmärksammat hotet från Ryssland mot Gotland och börjat 

agerat därefter [80]. Representanter vid Säpo menar att ryska agenter försöker manipulera 

informationen och informationsflödet i svenska medier. Det är alltså ingen hemlighet eller något som 

florerar i det dolda att Ryssland har intressen som kolliderar med de svenska. [81] 

Enligt tidskriften Försvarsutbildaren kommer Försvarsmakten genomföra en övning förlagd till 

Gotland. Övningen kommer vara den största militära övningen på 20 år. Generalmajoren, Anders 

Brännström, belyser vikten av att öva i området eftersom ”Sverige kan vara i krig om några år”. 

Försvarsmakten har dessutom upprättat ett nytt telekrigsförband, Försvarsmaktens 

telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS), både för defensiv och offensiv 

kapacitet. [3.1] 
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Figur 42: Sverige med ön Gotland i relation till Ryssland och halvön Krim i Svarta havet [82]. 

 

 

Ryssland bedriver även en i allt högre grad tilltagande psykologisk krigsföring mot Sverige. Detta är 

förvisso inte ett nytt agerade då det förekom under såväl andra världskriget som under kalla kriget. 

Det är nyttjandet av IT-plattformen som i huvudsak är nytt. Skydd mot detta är under uppbyggnad av 

MSB samt möjligtvis i samarbete och eventuellt inträde i Stratcom, Natoledda centret för strategisk 

kommunikation med bas i Riga, Talinn. [83] 

 

Orsaken till att centret upprättades kan härledas till just Rysslands annektering av Krim och 

våldshandlingarna mot Ukraina. Genom att nyttja IT-system kunde Ryssland gradvis nöta ut Ukrainas 

försvarsmöjligheter för att sedan med minimal militär råstyrka smidigt nå landvinningar. Det handlar 

alltså om den nya generationens krigsföring. Det är egentligen bara Ryssland som bedriver sådan här 

verksamhet. De demokratiska västländerna granskas av opinionen i respektive land, vilket då i 

praktiken omöjliggör aktioner och överträdelser av den typ Ryssland genomfört mot Ukraina. 

Ryssland kan utöva sin verksamhet på ett antal olika plan bland annat manipulering av nyhetsmedier, 

påverka politiker eller påtryckningar av ekonomisk karaktär och givetvis också fysisk militär råstyrka. 

Ett exempel är de senaste ubåtskränkningar av svenskt territorium under 2014. Ryssland kan mycket 

väl utnyttjat bristerna i Försvarets ubåtsjaktförmåga i syfte att förlöjliga och underminera Sveriges 

anseende internationellt samt våra försvarsmöjligheter. Andra länder, förutom Ukraina, har drabbats 

på liknande sätt av Rysslands agerande bland annat Lettland. [84] 

Cybervapen kan vara eller är dagens metod att utöva påtryckningar på företag, organisationer, 

myndigheter eller hela nationer. Snart kanske vi ser starten av ett nytt kallt krig.  



BENJAMIN LUNDSTRÖM 
16-03-29 

IT-SÄKERHET - EXAMENSARBETE 

 

 
64 

6.2. Cyberterrorism – Det värsta tänkbara IT-säkerhetshotet 
I fråga om terrorhot, vilket rör främst myndigheter men även företag och organisationer, är detta ett 

växande hot inom IT-sfären. Enligt Hans Brun, expert och terrorforskare vid Försvarshögskolan i 

Sverige och King’s College i England, kommer nästa stora attack av ”elfte september”-magnitud att 

vara IT-baserad. Vid ett seminarium på Aula Nordica i Umeå 21/4-2016 belyser Hans Brun även ett 

antal terrorattacker som har skett mot Sverige och menar på att Sverige inte på något sätt är 

förskonat mot terrorhot. Lägger man samman dessa två uttalanden blir resultatet skrämmande. 

Ponera att en terrororganisation eller främmande makt angriper svensk elförsörjning mitt i vintern, 

då temperaturerna går ned mot -30⁰c. Inte nog med det stressfulla arbetet att återställa systemen, 

kampen mot klockan och de hundratusentals människor som potentiellt riskerar att frysa ihjäl 

adderar ytterligare press. 

Trevande angrepp mot svenska sjukvårdsinrättningar och transportmöjligheter, såsom i fallen med 

Sjunet och DDoS-attacken mot SJ, kan vara delar i att testa svensk säkerhetsberedskap inför 

stundande attacker, kanske koordinerade attacker. Om de skulle ske av främmande stat kommer det 

i viss mån att ske under ordnade former, men ponera att det istället sker av en terroristorganisation 

vars syfte är att åsamka största möjliga förödelse, mänskligt lidande och/eller oerhörda ekonomiska 

konsekvenser eller en kombination av alla tre. Ingen eller ingenting skulle i sådana fall gå säker. En 

terrorist eller en terroristgrupp kan med hjälp av kunskap och en eller ett par datorer slå ut vitala 

samhällsstrukturer. 
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