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Sammanfattning 

 

Som många andra IT-företag jobbar EVRY One Eskilstuna med nätverkssäkerhet. 
Detta område är komplicerat, omfattande och väldigt brett. Mitt uppdrag var att 
undersöka de olika nätverksattackerna som kan drabba ett företag. Vilka råd som 
finns för att skydda sig mot dem och jämföra dessa mot deras befintliga skydd. Syftet 
med denna rapport var att skapa en helhetsbild gällande nätverkshot och olika sätt 
man kan skydda sig mot. Denna rapport kommer ligga till grund för EVRY One 
Eskilstunas fortsatta arbete inom nätverkssäkerhet. Rapporten tar upp många av de 
nätverkshot som finns och beskriver dessa samt presenterar vissa exempel på 
specifika fall för att få en djupare förståelse om deras betydelse. Intervjuer om hur 
säkerheten hanteras på företaget samt hur anställda har agerat vid uppkomsten av 
nätverkshot utfördes. Detta gjordes för att få en bättre förståelse om hur man 
identifierar ett hot, begränsar dess spridning, desinfekterar och till slut återställer för 
att kunna återgå till den normala driften. Två metoder användes i denna rapport. Den 
första var en litterär insamling av information både i bokform och webbaserat 
material. Den andra, intervjumetoden, valdes för att få en djupare förståelse om hur 
ett verksamt företag hanterar sig mot nätverkshot i deras vardag. Resultatet av detta 
arbete blev en rapport som tar upp de olika nätverkshotens egenskaper, utförande 
och ändamål. Arbetet är baserat på vetenskapliga och tillförlitliga fakta samt 
intervjuer med anställda på EVRY One Eskilstuna. Framtida undersökningar för 
denna rapport skulle kunna vara en praktisk undersökning av nätverkshot, 
exempelvis implementation i en kontrollerad labbmiljö. En undersökning av både det 
implementerade nätverkshotets utförande samt en genomgående desinfektion. Detta 
för att få en heltäckande bild om hur en sådan uppkomst kan se ut och hur man ska 
hantera denna.  

 
Abstract 
 

As many other IT-companies does EVRY One Eskilstuna work with network security. 
This particular field is very complicated, comprehensive and broad. My task was to 
investigate the different network attacks which could impact a company, which best 
practices there are to protect one from them and compare them to their already 
existing network threat protection. The purpose of this thesis was to create a big 
picture concerning network threats and how to protect oneself from them. This thesis 
will be used as a foundation for EVRY One Eskilstuna in their continuing work to 
improve their network security. In this thesis most of the network threats are studied, 
described and even some real examples presented to better understand their 
importance. Interviews was carried out to examine how the company handles 
network security and even how employees have handled network threats in the past. 
These interviews were done to get a better understanding how to identify a threat, 
limit its propagation abilities, disinfection and lastly how to recuperate to normal 
operations. Two methods were chosen when writing this thesis. The first one was a 
literature study both in book form and web based to get a better understanding of this 
problem. The second one was the interview method which was chosen to gain a 
deeper understanding how this company handles network security in their everyday 
operations. The final product is a thesis report that discusses the network threats 
characteristics and purposes. The facts supporting this thesis work is both scientific 



  

and credible and some of it is supported by interviews with employees at EVRY One 
Eskilstuna. Future study concerning this thesis would be to do a practical study, for 
example an implementation in a controlled lab network. That study would examine 
both the implemented network threats characteristics and how to disinfect an infected 
system. Such an examination would give a complete picture how a network threat 
can impact a network and how to disinfect it, if it has been introduced. 



  

Innehållsförteckning 

 

1   Inledning .............................................................................................................................. 1 

1.1   Bakgrund .................................................................................................................. 1 

1.2   Syfte .......................................................................................................................... 2 

1.3   Metod ........................................................................................................................ 2 

1.4   Problemformulering ................................................................................................ 2 

1.5   Avgränsningar ......................................................................................................... 3 

2   SOP / Best practices ......................................................................................................... 4 

3   Teori ..................................................................................................................................... 9 

3.1   De introducerade hoten ............................................................................................. 9 

3.1.1   Virus – Den självpropagerande mjukvaran ..................................................... 9 

3.1.2   Social Engineering – Den naiva människan ................................................. 11 

3.1.3   Keylogging – Tangetsbortavlyssning ............................................................. 14 

3.1.5   Phishing – Nätfiske ........................................................................................... 17 

3.1.6   Trojanska Hästar – Det dolda hotet ................................................................ 20 

3.1.7   Bakdörr – Den oskyddade ingången .............................................................. 21 

3.1.8   Worms – Den självpropagerande masken .................................................... 22 

3.1.9   Rootkit – Den dolda administratören .............................................................. 25 

3.1.10   D/DDOS – Det överbelastade nätverket ..................................................... 26 

3.2   Nätverksskydden ...................................................................................................... 28 

3.2.1   Nätverkssäkerhet – Best practice ................................................................... 28 

3.2.2   Generell desinfektion av kritiska system ....................................................... 30 

3.2.3   Identifiering av suspekta filer ........................................................................... 31 

3.2.4   Sex rutiner för incidenthantering ..................................................................... 32 

4   Resultat .............................................................................................................................. 33 

5   Diskussion ......................................................................................................................... 34 

6   Slutsatser ........................................................................................................................... 35 

6.1   Attityder på företagen ........................................................................................... 35 

6.2   Framtida arbete ..................................................................................................... 35 

7   Referenser ......................................................................................................................... 36 

 
 
  



  

Bilageförteckning 

 

8   Bilagor ................................................................................................................................ 44 

Bilaga 1 – Intervju med Nicklas Sarsten – EVRY nätverksskydd .............................. 44 

Bilaga 2 – Intervju med Nicklas Sarsten – SQL Slammer ........................................... 48 

Bilaga 3 – Intervju med Fredrik Pettersson - Ransomware ........................................ 50 

 



1 

 

1   Inledning 

 

1.1   Bakgrund 

 

Examensarbetet utfördes på företaget EVRY One Eskilstuna som idag driver tre olika 
drifthallar i Eskilstuna, Umeå och Skellefteå. Säkerhet är viktigt för företaget samt 
deras kunder och de jobbar ständigt med att förebygga olika nätverkshot. Under en 
kort tid har de gått från att driva en drifthall till tre och därför behöver de uppdatera 
sig på de potentiella hoten och hur man skyddar sig mot dessa. Med deras senaste 
expansion har antalet användare ökat med 50 % och det är därför av största vikt att 
de känner till hotens omfattning och ändamål. 

Syftet med projektet var att skapa en rapport som undersöker de potentiella 
nätverksattackerna som drabbar nätverksresurser, både i form av intrång och 
avlyssning. Denna rapport ska EVRY One Eskilstuna kunna använda sig av i deras 
framtida verksamhet. 

Datorvirus eller skadlig mjukvara med illvillig kod har funnits länge, redan 1949 fanns 
det teorier kring att skapa självpropagerande program [1].  
Det första ”riktiga” viruset kom 1971 som kallades för Creeper Virus som släpptes 
inom ARPANET, föregångaren till internet vi känner till idag[2, p. 108]. 

Redan på 1980-talet förekom virus, trojaner och maskar allt oftare. Till en början var 

det virus som var vanligaste nätverkshotet. I slutet av decenniet fanns det endast 

några få virus men 2005 hade siffran stigit till 80 000 stycken. Många av dessa hade 

aldrig gjort någon större skada på datorsystem, men över 1000 stycken hade 

infekterat många datorsystem och orsakat stora skador samt kostat väldigt mycket 

pengar[3, p. 129-130].  

1999 började förekomsten av trojaner att öka. Två trojaner med liknande 

funktionalitet NetBus och Back Orifice visade för världen vad trojaner kan orsaka för 

skada. Deras funktionalitet var att skapa möjligheten för fjärrstyrning av en infekterad 

enhet samt spela in (logga) tangentbordsinmatningar (mer om Trojaner under 

rubriken Trojanska Hästar – Det dolda hotet)[4][5].  

2000 dök dem första allvarliga maskarna upp såsom LoverLetter (Worms). De 

introducerade ett nytt sorts virus som kunde propageras självt genom nätverket via e-

post. Den snabba propageringen av detta virus orsakade stora problem där varken 

användare eller antivirustillverkare hann skydda sig mot dessa(mer om Worms under 

rubriken Worms – Den självpropagerande masken)[6].  

I dagens läge har förståelsen om nätverkshot blivit bättre men det uppstår fortfarande 
säkerhetsluckor i form av naivitet och ej uppdaterad mjukvara[7]. Skydden inom 
datornätverk innebär inte endast en insats utan en hel del olika åtgärder som t.ex. 
brandväggar, nya patchar av mjukvara, trafikfiltrering osv. 

Det återkommande problemet är att nätverkshoten utvecklas i rask takt men 

säkerhetsuppdateringarna kommer endast ut vartefter nya buggar och 

säkerhetsluckor upptäcks. Många faror skulle kunna undvikas genom att använda de 
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senaste uppdateringarna och följa best practice vid implementation av tjänster och 

klientenheter.  

1.2   Syfte 

 

Rapporten undersöker de potentiella nätverksattacker som drabbar nätverksresurser, 
dess omfattning och ändamål. Syftet med examensarbetet är att skapa en rapport 
som IT-företaget EVRY One Eskilstuna kommer kunna ha nytta av i deras 
verksamhet och vid informering av deras kunder. 

 

1.3   Metod 

 

Det finns olika metoder för att samla in information. Jag valde att använda mig utav 
två metoder. Den första var insamling av information genom inläsning av relevanta 
böcker samt webbaserat material. Den andra metoden var att genomföra intervjuer 
på företaget EVRY One Eskilstuna. 

Jag valde inläsningsmetoden på grund av det finns en stor mängd viktig information 
som behandlar de problemen jag har valt att undersöka i mitt examensarbete. 

Intervjumetoden anser jag vara en lämplig metod för att skaffa äkta kunskap på 
företaget EVRY One Eskilstuna. Det är också ett analytiskt sätt att införskaffa sig 
kvantitativ information. 

Projektet var uppdelat i olika faser för att få bättre struktur på arbetet. 

Arbetet påbörjades den 7 april med inläsning av insamlat material. Intervjuer med 
anställda på EVRY One Eskilstuna skedde under vecka 16 för att få en djupare 
förståelse om deras hantering av nätverkssäkert. 

Under perioden fr.o.m. 20:e april t o m 20:e maj framställdes en sammanställning av 
insamlat material. 

Den sista fasen bestod av granskning och korrigering av rapporten samt 
förberedelser inför muntliga presentationen.  

1.4   Problemformulering 

 

 Vilka är de potentiella hoten, deras omfattning och påverkan? 

 Hur skall man skydda sig mot dem, vilka tillvägagångssätt och strategier finns 
det? 

 Hur skyddar sig ett verksamt företag från de olika nätverkshoten dagligen? 
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1.5   Avgränsningar 

 

Eftersom examensarbetet ska utföras på 10 veckor kommer arbetet avgränsas enligt 
ovanstående problemformulering. 

Arbetet är avgränsat till att belysa de nätverkshot som idag utsätter företag för fara 
som t.ex. Datorvirus, Trojaner, Worms m.m., samt hur man skyddar sig mot dessa. 
Deras utförande och ändamål kommer undersökas och presenteras i rapporten. 

Rapporten visar även en undersökning av hur företaget EVRY One Eskilstuna 
skyddar sina nätverksresurser mot dessa nätverkshot och jämför med de best 
practice som finns inom området.  
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2   State of practice / Best practices 

 

State of practice eller best practice inom nätverkssäkerhet är ett svårt område att 
sammanfatta, det finns många direktiv men ingen av dessa innebär att man lyckas 
uppnå ett fullständigt skydd. Dessa är dock en bra grund och kan medföra att risken 
minskas samt öka motståndskraften vid en drabbning. 

Nedan presenteras råd som berör allt från vanlig datoranvändning till allmänna råd 
om hur man skall bete sig vid internetanvändning samt enhetshärdning och backup.  

 

Hantering av användarenheter[8, p. 1-2] 

Användarenheter innefattar stationära datorer, bärbara datorer, smarta telefoner, 
plattor osv.  

 

1. Val av operativsystem: För att säkerställa att ens användarenhet har en bra 
grund bör ett aktuellt operativsystem väljas, detta för att säkerställa att det 
fortfarande uppdateras av dess utvecklare. En rekommendation är även att 
välja 64-bitars operativsystem för att försvåra för en förövare att kunna komma 
åt administratörsrättigheter. 
 

2. Installation av antivirusprogram: Vid uppkomsten av en nätverksattack är 
det viktigt att ha en applikation vars uppgift är att identifiera hotet, isolera det 
och slutligen desinfektera den drabbade enheten. Sådana program bidrar med 
antivirus, antiphisning och brandväggsfunktionalitet och kontinuerliga 
uppdateringar med nya definitionsfiler. 
 

3. Begränsa användandet av administratörskontot: Med 
administratörsrättigheter har man full åtkomst till ett system, av denna 
anledning är det viktigt att dessa rättigheter inte faller i fel händer. Vid vanlig 
datoranvändning dvs. öppnande av e-mail, webbsurf bör man ej vara i 
administratörsläge. Detta för att undvika att en förövare ärver dessa rättigheter 
vid exekvering av en illvillig kod eller kapning av aktiv session. 
Administratörkontot bör endast användas om systemförändringar görs och 
även då bör aktsamhet användas ifall bristande kunskaper finns. 
 

4. Webbläsare med Sandbox möjligheter: Eftersom säkerhetshot är väldigt 
vidspritt bör webbläsare med Sandbox möjligheter användas. Sandbox är en 
skyddad miljö som kan begränsa ett nätvershot infektion av en dator.  
 

5. Dokumentläsare: PDF dokument är en vanlig källa för illvillig kod och 
användandet av PDF-läsare med Sandbox möjligheter samt blockering av 
länkar är viktigt för att undvika drabbning. 
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6. Uppdatering av mjukvara: Det största hotet för en användarenhet är en 

säkerhetslucka som ännu inte har åtgärdats. Därför är det viktigt att ha all 
mjukvara uppdaterad till den senaste versionen för att säkerställa att alla 
säkerhetsuppdateringar finns implementerade.  
 

7. Kryptering: Vid datorstöld kan data kommas åt oavsett om datorn är 
avstängd eller har ett inloggningslösenord. Med en FDE Full Disk Encryption 
kan en hel hårddisk krypteras och försvåra dataåtkomst. 
 

8. Säkra applikationer: För att minska risken att bli drabbad av en 
nätverksattack i samband med installation av en applikation bör dessa endast 
hämtas från trovärdiga hemsidor. 
För mobila enheter bör även dessa applikationer ses med ett skeptiskt öga 
och bara tillåta de funktioner som behövs för att applikationen ska kunna 
användas. 
 

9. Säkra mobila enheter: Portabla enheter bör likasom stationära enheter ha 
säkra lösenord, skrämlåsning efter en viss tid av inaktivitet och FDE(beskrivet 
ovan).  

 

 

Internetanvändning[8, p. 4-6]. 

Vid användning av internet bör en del faktorer tänkas på för att undvika att känslig 
information sprids. 

 

1. Publika hotspots: Publika trådlösa nät finns i dagens läge på många platser, 
exempelvis kaféer, restauranger, hotell och flygplatser. Dessa må vid första 
anblick se attraktiva ut men eftersom de oftast är oskyddade bör de användas 
med stor försiktighet. Vid användning av ett sådant bör användandet 
begränsas till vanlig surf. Bankärenden eller dylikt ska inte utföras på öppna 
nät då någon kan lyssna av den trafiken och på så vis komma åt känslig 
information. 
Ska arbete utföras på distans rekommenderas användandet av Virtual Private 
Networks (VPN). Detta är betydligt säkrare då all trafik skickas via en 
krypterad tunnel[9]. 
 

2. Hantering av arbetsrelaterat material: Arbetsmaterial skall hanteras 
varsamt, framförallt om det är känsligt för företaget. Hantering av sådan 
information skall göras på ett säkert sätt och distribuering via minnesstickor 
och e-mail är inte att rekommendera. 
Hantering av sådant material hemma rekommenderas att utföras endast på 
företagets enheter. 
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3. Aktsamhet: Hemmanätverk är oftast en blandad miljö med både trådbundna 
och trådlösa enheter. Enheter bör ses över baserat på deras användning samt 
vem eller vilka som använder dem. 
En dator tillhörande någon som saknar säkerhetskunskaper bör ej användas 
för exempelvis bankärenden. 
 

4. Personlig information: Informationslagring har gått från att vara lokalt sparat 
till att sparas på molntjänster dem senaste åren. Borttagning av information på 
en molntjänst kan vara svårt att ta bort, därför är det viktigt att veta om vad 
som gäller innan sådan information sparas på ett sådant system. 
En bedömning bör göras gällande vem som kan komma åt den informationen, 
vem som bestämmer om vad som kan lagras eller betraktas och vad det skulle 
innebära om någon ser den informationen. 
 

5. Social media: Sociala medier är ett bra sätt att hålla kontakten med nära och 
kära, dock förbises oftast de säkerhetsproblem som dessa introducerar. 
Man bör se över det man lägger upp på sådana hemsidor så känslig 
information såsom personnummer inte syns. 
Mängden åskådlig information bör begränsas till vänner för att undvika att 
andra kan ses vart du är eller gör. 
Mängden information som läggs upp bör också begränsas för att försvåra 
mönsterläggning om ens vanor. 
 

6. SSL / TLS kryptering: Applikationskryptering i form av SSL eller TLS bör 
användas för att skydda känslig information vid inloggning på webbaserade 
applikationer. 
Användning av sådan kryptering kan oftast ses vid adressfältet eller i status 
fältet i form av ett hänglås. 
 

7. E-mail: E-mail är en av de mest utsatta tjänsterna vid nätverksattacker 
eftersom dem kan innehålla mycket känslig information. Några råd 
presenteras nedan: 

 Olika användarnamn bör användas för hemma och arbetsrelaterad e-
mail. Unika användarnamn försvårar koppling mellan olika konton. 

 Undvik användandet av samma lösenord för varje konto. 

 Out-of-office meddelanden, meddelanden som ger autorespons att du 
inte är på företaget skall inte göras på privata e-mail. Detta kan avslöja 
för spammers att din e-mail är legitim och kan bidra med information 
om dina aktiviteter. 

 För att undvika att meddelanden kan läsas i transporten mellan dator 
och mailservern bör ett säkert e-mail protokoll användas. Exempel på 
sådana är Secure IMAP eller Secure POP3. Betydelsen blir mera tydlig 
vid användandet av trådlösa nätverk. 

 Epostmeddelanden innehållande bifogade filer och tveksamma länkar 
samt med en okänd avsändare bör tas bort utan öppning. 

 Var aktsam när e-mail mottas där personlig information efterfrågas, 
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detta eftersom sådana företag har redan tillgång till den informationen. 

8. Skydda lösenord: Lösenord och återställningsfraser är viktiga att skydda då 
de oftast ger en användare full tillgång till känslig information. Några råd 
presenteras nedan: 

 Ett bra lösenord är ett lösenord som du kan komma ihåg utan att 
behöva skriva ner men ändå tillräckligt komplext för att en förövare inte 
ska kunna knäcka det. 

 Stäng av funktionaliteten på webbläsare att de sparar ditt lösenord. 

 Vid återställning av lösenord brukar det oftast vara meningsbaserade 
frågor. Svaren på dessa ska inte vara något som någon vet eller kan ta 
reda på. 

9. Fotografier: Moderna mobiltelefoner och kameror har möjligheten att lägga till 
GPS koordinater på tagna fotografier. Dessa bör redigeras bort innan 
uppläggning på sociala medier eller andra publika forum. 
Vid uppläggning av sådana kan någon intresserad kartlägga ens vanor och 
använda denna information vid illvillig verksamhet. 

 

 

Enhetshärdning och backup 

Informationssäkerhet är en vital aspekt för att säkerställa att information inte läcker ut 

vid en nätverksattack. För att försvåra för en förövare att komma åt information eller 

tillochmed avskräcka den är det viktigt att härda enheterna.  

Härdning innefattar kunskap om ens nätverk, dvs. vetskap om vilka enheter som 

finns på nätverket, vilken mjukvara som används och om den är uppdaterade med de 

senaste säkerhetsuppdateringarna[10]. 

Nedan beskrivs några av de viktigaste aspekterna gällande härdning och backup av 

ett nätverk. 

 

Inventera ansluten hårdvara 

Som nämnt ovan är det viktigt att ha vetskap om vilka enheter som är anslutna på 

nätverket. Förövare letar alltid efter enheter som inte är uppdaterade. Råd gällande 

hårdvara[10]: 

 Implementera ett system som övervakar vilka anslutna enheter som 

finns på nätverket och på så vis skapa en bild om vilka enheter som 

används på företaget. 

 Säkerställ att all ny hårdvara har de senaste uppdateringarna.  
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Inventera mjukvara 

Mjukvara med grundinställningar är den enklaste för en förövare att kapa. Därför är 

det viktigt att härda enheter redan innan dem introduceras till företagets nätverk. Råd 

gällande mjukvara[10]: 

 Ska en policy om vilken mjukvara som får användas och säkerställ att 

den fortfarande underhålls av skaparen. 

 Övervaka nätverket för att se till att endast den tillåtna mjukvaran 

används. 

 

Underhåll 

Säkerhet kan inte implementeras en gång och sedan glömmas bort utan en 

pågående vaksamhet måste finnas. Detta innebär att ständigt leta efter 

säkerhetsluckor i systemen, dessa är alltid bättre att upptäcka själv innan någon 

annan gör det.  

Ett fullt uppdaterat system är alltid mindre attraktivt för en förövare att attackera än ett 

som kräver betydligt mindre möda. Underhåll av ett nätverk innefattar[10]: 

 Rutinmässiga systemskanningar  

 Utbildad och påläst IT-personal  

 

Backup 

Backup av data är viktigt att ha lagrat om dataförlust inträffar. En dataförlust kan 

medföra att flera månaders arbete går förlorat[11]. Backup av data är en rutinmässig 

uppgift och några av de rekommenderade rutinerna beskrivs nedan[12][13]: 

 Säkerställ att backup av data sker med jämna mellanrum och verifiering 

att backupen har sparats. 

 Använd extern media med mycket lagring för att undvika att behöva 

byta ut den för frekvent och på så vis generera en stor mängd 

lagringsdiskar. 

 Använd multipla uppbackningsmedia för att säkerställa att 

informationen finns kvar vid hårdvarufel. 

 Lagra uppbackningsmedia på ett säkert ställe för att undvika att någon 

kan stjäla denna och på så vis komma åt känslig information. 
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3   Teori 
 

3.1   De introducerade hoten 

 

Under denna rubrik kommer de potentiella nätverksattackerna som drabbar 

nätverksresurser, både i form av intrång och avlyssning presenteras. Många om inte 

alla kan bli introducerade i nätverket om man har bristande säkerhetskunskaper.  

3.1.1   Virus – Den självpropagerande mjukvaran 

 

Ett virus är en sorts skadlig kod vars uppgift är att propageras till ens egna samt 

andra klienters mjukvara [14, p. 346-347]. Viruset i sig är en kod oftast 

sammanbunden med ett program och vid exekvering installeras detta virus[14, p. 

346]. Dessa är svåra att upptäcka eftersom den skadliga koden är oftast väldigt liten, 

den minsta var 30 bytes i storlek[15, p. 103]. 

Virusets uppgift kan variera beroende på skaparens ändamål men i regel har dem 

destruktiva avsikter t.ex. ta bort filer från den infekterade enheten[14, p. 346]. Ett 

virus sprids vid kontakt med nya applikationer och en infekterad applikation kan 

spridas vid utbyte av denna mellan olika klienter i form av USB-

flashminne(minnessticka), e-post, FTP (filöverföring) och dylikt[16, p. 15]. 

Virus i många fall är passiva till en början men har oftast ett utlösningsvillkor som till 

exempel ett specifikt datum då viruset skall bli aktivt.  

Nedan specificeras fyra av de vanligaste faser som virus genomgår[14, p. 346]: 

 Passiva fasen – Viruset är passivt, väntar på att ett eller flera utlösningsvillkor 
uppfylls. 

 Propageringsfasen – Viruset sprids till andra program i form av kloner av det 
ursprungliga viruset. 

 Aktiveringsfasen – Viruset aktiveras för att utföra uppgiften som den var 
skapad för, detta aktiveras på samma sätt som den passiva fasen. Kan vara 
att ett visst antal kloner har skapats. 

 Utförandefasen – Viruset utför sin/sina funktioner. 
 

Klassificering av Virus kan utföras på två olika sätt, vad de försöker infektera och via 

maskeringsmetod. Maskeringsmetoden kommer användas nedan[14, p. 349-350][16, 

p. 35-47]: 

 

 Krypterat Virus – Syftet med ett krypterat virus är att dölja en stor del av 

virusets kropp för att försvåra detektion. Eftersom en större del av viruset är 

krypterat och krypteringsnyckeln ändras för varje instans blir det svårare att 

upptäcka ett mönster. 
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 Stealth Virus – Denna sorts Virus är utformad för att dölja hela sin kropp, till 

skillnad från bara sin nyttolast. Ett stealth Virus försöker även skydda sig mot 

all sorts detektion, inte bara från anti-virusprogram. 

En teknik som stealth Virus kan använda sig av är t.ex. möjligheten att ändra 

tidsstämplar på filerna den infekterar. Detta eftersom vid ändring av en fil så 

uppdateras tidsstämplar vilket kan avslöja att något har utförts, men i detta fall 

anger den filändringsdatumet till det innan infektion för att inte väcka 

uppmärksamhet. 

 
 Polymorfiska Virus – Polymorfiska Virus är Virus som muteras vid varje 

infektion vilket omöjliggör identifikation via signatur. Ett exempel på ett sådant 

Virus är Tremor, den har nästan sex miljarder olika mutationer vilket är 

praktiskt räknat en oändlig mängd mutationer. 

Under denna rubrik hamnar även Oligomorfiska Virus då de är väldigt lika i 

deras utföranden, skillnaden är dock att de har en ändlig mängd mutationer. 
 

 Metamorfiska Virus – Metamorfiska Virus precis som polymorfiska muteras 

vid varje infektion. Denna sorts Virus är inte krypterade utan skapar en ny 

version av Virusets kropp för att undvika detektion.  

Ett annat attribut som metamorfiska Virus har är att de skriver om sig helt och i 

vissa fall till och med ändrar deras utförande.  

 

Ransomware - Virus framtaget för att extrahera pengar från målsatta användare 

med vetskapen att många i dagens läge inte klarar sig utan internet eller en dator. 

Funktionaliteten av denna sorts Virus är att kryptera filer på datorn och kräva 

användaren på pengar för att i sin tur få dekrypteringsnyckeln[17, p. 1]. 

Utpressningen brukar oftast vara banners i form a pop ups som anklagar den 

målsatta användaren att den har tittat på förbjudet material, använt sig av fildelning 

och dylikt. Dessa är formade på detta vis för att få användaren att handla snabbt i 

rädsla för att bli åtalade för dessa brott. För att få bort dessa pop ups och slippa bli 

åtalade pressas användare att betala en viss pengarsumma[18]. 

Betalning i de flesta fall resulterar i att dessa meddelanden inte tas bort och systemet 

fortsätter vara nedlåst och därför rekommenderas det att inte betala[19]. 

Under bilaga 3 finns en intervju med Fredrik Pettersson på EVRY One Eskilstuna 

angående hantering av detta Virus. Intervjun innefattar en beskrivning om hur denna 

nätverksattack identifierades, hur attacken isolerades, vad som gjordes för att 

desinfektera enheterna och slutligen hur man återgick till den normala driften[Bilaga 

3]. 
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3.1.2   Social Engineering – Den naiva människan 

 

Social engineering eller social manipulation kan ses som hackning av människor. 

Tekniken baseras på att manipulera människor för att de skall delge sig utav viktig 

information som sedan kan användas för att komma åt skyddade resurser i 

datorsystem[20, p. 100]. 

De olika sätten man kan utföra social manipulation kan variera och några varianter 

presenteras nedan[20, p. 100-102]:  

 Telefon – Denna metod är en av de tidigare mest använda social engineering 
metoderna. Metoden bygger på att ringa den målsatta användaren via telefon 
och ange sig vara en systemadministratör eller liknande. Detta för att få tillförlit 
från den uppringda användaren. Förövaren ställer sedan klokt valda frågor för 
att extrahera känslig information i form av lösenord, användarnamn och 
personnummer osv. 
 

 Online – Under denna metod faller Phishing eller Nätfiske(se nedanstående 
rubrik). Eftersom internetanvändning fortsätter öka medför det att människor 
ackumulerar flera online konton, i och med det blir det svårare för användare 
att komma ihåg alla lösenord till dessa. Detta medför att de flesta har liknande 
lösenord eller till och med samma[21, p. 4]. 
Förövare är medvetna om detta och därför räcker det oftast att få reda på ett 
lösenord för att komma åt flera konton på olika webbplatser.  
Förövares tillvägagångssätt att komma åt dessa lösenord är att skapa e-mail 
som har lockande ämnesrad, exempelvis ”Grattis du har vunnit x kronor!”. I e-
mailet finns det oftast en länk där användaren uppmanas att skriva in känslig 
information som sedan kan kapas av förövaren.  
 

 Dumpster diving / Containerdykning – Denna metod är som namnet 
avslöjar, en genomsökning av en persons eller ett företags soppor. Detta 
eftersom många dokument slängs varenda dag och innehåller i många fall 
väldigt känslig information.  
Dessa dokument tas för att komma åt information såsom personnummer, 
bankkontonummer och annan information som kan ligga till grund för 
identitetskapning eller deras åtkomst till ett företags nätverk. 
 

 Mellan fyra ögon – Denna är en av de äldsta metoderna och innefattar att 
förövaren tar sig in på det målsatta företaget. Vid åtkomst inspekterar 
förövaren White boards, kollar i sopporna efter slängda dokument eller till och 
med äter lunch med de anställda. Detta för att kunna initiera konversationer för 
att de i sin tur ska avslöja kritisk information som kan användas för att kunna 
kartlägga det målsatta nätverket. 
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 Snail mail – Förövare som väljer att använda sig av denna metod innefattar 
användning av analog post, dvs. sådan som hanteras av postkontor.  
Ett sätt för en förövare är att gå till postkontoret och begära adressbyte för sin 
post till en ny adress, där han anger sig vara den målsatta personen. Detta 
medför att han kommer få all post som egentligen var någon annans, och på 
så vis kan komma åt stora mängder känslig information. Denna sorts social 
engineering attack sker oftast i samband med identitetsstölder. 
 

 Imitation – Som namnet på metoden avslöjar är att förövaren låtsas vara den 
målsatta personen, i flesta fall en högt uppsatt person som chef eller VD. 
Detta används sedan för att extrahera viktig information från anställda på ett 
företag. Denna metod är mest användbar i stora företag där de flesta inte har 
träffat de högst uppsatta inom företaget och vill givetvis framstå som 
tillmötesgående när en sådan person presenterar sig.  

 

Nedan presenteras råd om hur man kan skydda sig mot denna sortens 

manipulation[21][22]. Till synes kan de verka självklara men i många fall tar 

människans naivitet över. 

 

 Dela aldrig ut personlig eller känslig information till vem som helst. Mottags 
exempelvis ett samtal och personen anger sig för att vara anställd på banken 
och frågar efter bankkontonummer bör detta väcka misstanke om att detta 
samtal inte är legitimt. 
 

 Skydda till synes oviktig information, ett exempel kan vara meningsbaserade 
lösenord som t.ex. ”Vad hette din första hund?”, ”Vart är du uppfödd?” osv. 
Svar på sådana lösenord kan också vara fördelaktigt att ljuga på. Detta för att 
försvåra att någon kan ta sig in på ditt konto genom att ta reda på vad din 
första hund hette. 

 

 Det är många år sedan de flesta skapade sitt första mail konto, i dagens 
internet kan ett nytt konto skapas på några få sekunder. Men i många fall kan 
de gamla kontona ha kritisk information som inte borde ignoreras utan raderas 
om den inte har fortsatt användning. 

 

 Mail mottas i mängder varenda dag och i många fall avfärdas det mesta som 
oviktigt då det i flesta fall är spam. Spam beräknas stå för 70 procent av den 
totala mängden e-mail trafik på internet[16, p. 1].  
Det som oftast drar uppmärksamhet är brevens ämnesrad och detta är dem 
flesta varse om, även de som bedriver illegitim verksamhet. Av denna 
anledning bör ämnesraden bedömas kritiskt om mail som säger ”En stor vinst 
finns att hämta!”, ”Ditt lösenord har återställts” osv. I dem flesta fall kan man 
själv avgöra om dessa är brev är legitima eller ej.  
Exempelvis vid mottagandet av ett mail med ämnesraden ” Ditt lösenord har 
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återställts” kan avgöras lätt om det är legitimt. Har ingen lösenordsåterställning 
gjorts så borde ett sådant mail inte ha skickats.  

 

 Välj alltid dina lösenord med stor omsorg. Lösenord där du anger ditt namn, 
efternamn, hunds namn eller det värsta att välja lösenordet 
”lösenord/password”. Lösenordet skall aldrig kunna listas ut utifrån vad du 
heter, var/när du är född, ditt smeknamn osv. 
En bra tumregel är om du kan hitta beståndsdelar av ditt lösenord på något av 
dina sociala medier eller vid en Google sökning kan en förövare med stor 
säkerhet också hitta dessa. Instruktioner om hur ett komplext lösenord skall se 
ut beskrivs under kapitel 3.2.1. 
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3.1.3   Keylogging – Tangetsbortavlyssning 

 

Lösenord till användarkonton skrivs oftast utan att tänka på om någon bakom en ser, 
om ett program som avlyssnar varenda tangentsbordsimatning är installerat eller att 
någon har placerat ett avlyssningsdon mellan tangentbordet och datorn. Samtliga av 
dessa tekniker och många fler kan användas för att komma åt en användares 
lösenord och annan kritisk information[23, p. 45]. 

Denna sortens avlyssning kan ske på många olika sätt, nedan presenteras några 

metoder:  

 

 Shoulder surfing – Denna metod är nog den mest lågteknologiska metoden, 

den går ut på att du placerar dig tillräckligt nära den målsatta personen för att 

kunna se vad den skriver på datorn. 

Vanliga exempel på denna metod är att ha någon bredvid sig på tåget, bussen 

eller flygplanen när du arbetar på datorn. Den personen som sitter bredvid 

sneglar ner på din dator och på så vis kan se vad du skriver[23, p. 45]. 
 

 Hårdvarukeylogger – Denna keylogger är ett sorts don som kopplas fysiskt 

mellan tangentbordets kontakt och datorns port. Hårdvarukeylogger saknar 

dock funktionaliteten att komma åt avlyssnad data på distans och måste därför 

kommas åt fysiskt för inspektion och insamling av data. Denna sorts keylogger 

är dock svårare att upptäcka eftersom antivirusprogram inte märker av den 

och inte heller användaren av datorn[23, p. 46][24]. 

På bilden nedan illustreras ett sådant don samt vart det placeras: 

 

 

Figur 1: En hårdvarukeylogger[25] 
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 Akustisk Keylogger – Keylogging behöver inte vara ett program som är 

installerat på datorn eller någon nyfiken människa som tittar över axeln. 

Studier gjorda på University of California, Berkeley har visat att ljudet från att 

tangenter trycks ned räcker för att kunna återskapa ett skrivet dokument med 

stor noggrannhet[26]. 

Tekniken bakom denna metod är att varje tangentsbordsimatning ger ifrån sig 

ett distinkt ljud, kanske inte märkbart av det mänskliga örat men vid akustisk 

analys kan dessa skiljas de åt[26]. 

För att ta reda på vilken bokstav som tillhör vilket ljud använder man en 

frekvensanalys som grundar sig på det använda språkets 

meningsuppbyggnad och bokstavskombinationer. Förfining av den första 

analysen kan göras via en grammatikkoll, även upprepade analyser utförs tills 

dess att ingen förbättring uppnås[26]. 

Efter denna förfining av de avlyssnade tangentbordsinmatningarna kunde 88 

procent av alla ord och 96 procent av alla bokstäver återskapas vilket är en 

väldigt läsbar text [26]. 

Nedan visas en av de mätningarna som gjordes, på bilden syns originaltexten, 

den återskapade texten utan stavning och grammatikcheck och den efter att 

denna check har utförts[26]: 

 

Figur 2: Avlyssningstest[26] 
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 Mjukvarukeylogger – Som namnet antyder är detta ett program eller 

applikation som installeras på datorn och avlyssnar tangentbordsinmatningar 

som sedan sparas lokalt i en krypterad fil[24, p. 4]. 

Mjukvarukeyloggers kan finnas som en del av Rootkits(se rubriken Rootkit – 

Den dolda administratören) som installeras i operativsystemets kärna, kernel. 

Denna sorts keyloggers är svåra att upptäcka då dessa inte syns i 

processlistor. 

 

        Figur 3: Mjukvarukeylogger satt i kerneln[24] 
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3.1.5   Phishing – Nätfiske 

 

Phishing eller nätfiske är en sorts attack som har ökat i omfattning de senaste åren. 
Anledningen är att folk har gått från att handla i affärer, betala sina räkningar och 
sköta sina bankärenden på baken till att utföra det mesta över internet. Detta har 
skapat en marknad för lurendrejeri av personer för att komma åt deras personliga 
uppgifter som lösenord, bankkontonummer och personnummer[27, p. 433]. 

En typisk phishingattack är utskickning av ett e-mail som är till synes ett e-post 

meddelande från ett välkänt företag[27, p. 434]. Dessa mail är avsiktligt formade för 

att övertala mottagaren att besöka en suspekt hemsida där den skall ange sitt 

användarnamn, lösenord, bankkontoinformation osv. för att sedan logga dessa 

uppgifter. Detta kan sedan läsas av skaparen för att utföra ärenden i deras namn[27, 

p. 433][28]. 

Phishing attacker är förhållandevis lätta att initiera, det mesta utförs online och väldigt 

lite mänsklig interaktion behövs. Detta kan ses av den totala uppmätta mängden 

phishing attacker som nådde 37.3 miljoner år 2013[27, p. 433][29]. 

Ett exempel på ett phishing email kan ses nedan: 

 

Figur 4: Exempel på phishing e-mail[30] 

 

Under 2013 har populariteten skiftat från att initiera phishingattacker via mail till att 

använda sig av länkar. De undersökta siffrorna säger att 12 procent av alla attacker 

var initierade över spam e-mail och 88 procent var via länkar som användare har 

klickat via hemsidor, Skype m.m.[29] [31]  
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Phishingattacker har olika metoder som de använder sig utav, nedan beskrivs de 

vanligaste: 

 Spear Phishing – I vanlig Phishing skickas ett stort antal meddelanden till 

många mottagare. Men med begreppet Spear Phishing menas att en mindre 

demografi målsätts som vanligtvis är på samma företag eller samma skola.[32] 

 Whaling – Whaling delar målsättning med Spear Phishing då den målsätter 

en mindre skala människor men med skillnaden att den exklusivt inriktar sig på 

stora företag, kända individer samt högt uppsatta inom ett företag såsom 

chefer och VDs.[33] 

 Clone Phishing – Denna sorts phishing attack är uppsnappning av e-mail 

mellan två användare. Det uppsnappade mailet modifieras med länkar till 

illegitima hemsidor eller bifogar en fil med skadlig kod. I meddelandet låtsas 

skaparen att det är en omsändning av ett e-mail som tidigare hade 

mottagits.[34, p. 139] 

 Vishing – Vishing, Voice over IP phishing eller IP-telefoni nätfiske är en 

phishingattack som utförs via telefon. I många rapporterade fall har förövare 

kommit över bankkortsnummer och annan sorts viktig information genom att 

skicka sms till användare och uppge sig vara anställda på banker eller andra 

auktoriserade institutioner[35].  

En av de största phishing attackerna genom tiderna togs upp i media under februari, 

2015 kallad Carbanak. Namnet har uppstått efter den skadliga koden som installeras 

vid öppnandet av de suspekta mailen, Carberp.[36] 

Den totala kostnaden antas ha kostat mellan fem och 10 miljoner dollar per drabbad 

bank och med en total kostnad på drygt en miljard dollar. [36] [37] 

Inkräktarna använder sig utav Spear Phising (se ovan) e-mails som skickas till de 

anställda på den målsatta banken. Mailen innehåller en skadlig kod kallad Carberp 

som installerar backdoors (se nedan) på användarnas datorer. Utifrån dessa används 

keyloggers(se ovan) samt andra tekniker för att hitta användare med 

administratörsrättigheter.  Med dessa rättigheter kunde de överföra pengar till fiktiva 

bankkonton som togs ut sedan via bankautomater.[36] 

Dessa tre tekniker användes för att få ut pengarna[38]: 

 Bedragarna använde sig av online banksystem och e-betalsystem för att 

överföra pengar från de drabbade bankerna till deras egna bankkonton. 

 Eftersom bedragarna hade kommit åt administratörsrättigheter kunde de 

penetrera bankens redovisningssystem. Med dessa kunde de manipulera olika 

kontons saldo.  

Ett exempel på deras tillvägagångssätt är att de ökade ett kontos saldo från 1 

000 dollar till 10 000 dollar och sedan överförde 9 000 till deras egna konton. 

Detta minskade upptäckningsrisken eftersom bankkontohållarna märkte ingen 

skillnad då de hade lika mycket i saldo som innan. 
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 Med administratörsrättigheterna kunde de även instruera bankautomater att 

vid en angiven tid dela ut pengar där en stod och tog ut pengarna. 

Nedan visas en bild på de olika stegen bedragarna tog för att komma åt 

administratörsrättigheter samt vad som gjordes med dessa: 

 
Figur 5: Carbanaks tillvägagångssätt[36] 
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3.1.6   Trojanska Hästar – Det dolda hotet 

 

Trojanska hästar eller Trojaner som dem också är kända för, är en analogi tagen från 

den grekiska mytologin som representerar något illvilligt kamouflerat som något till 

synes ofarligt [14, p. 344]. 

Inom den tekniska världen är det ett program eller applikation som framstår som en 

åtråvärd applikation men i bakgrunden finns det skadlig kod som installeras vid 

installation av den till synes ofarliga applikationen[39]. 

Installering utav ett sådant program behöver inte genast ge sig tillkänna att något 

skadligt har installerats, tvärtom kan detta ta lång tid innan detta upptäcks. 

Ändamålet med Trojaner kan variera men ett vanligt utförande är att skapa bakdörrar, 

små säkerhetshål i systemet(se rubriken Bakdörr – Den oskyddade ingången) där 

skaparen av programmet kan ta sig in för att få tillgång till filer[14, p. 344]. 

Trojaner har tre kända modeller, dessa beskrivs nedan[14, p. 344]: 

 Bibehåller maskeringsprogrammets funktionalitet och den skadliga koden körs 

separat. 

 Bibehåller kamouflageprogrammets funktionalitet men modifierar det för att 

utföra de skadliga funktionerna. Ett exempel på en sådan modifikation är om 

det ursprungliga programmet har autentisering så kan trojanen lägga till en 

funktion där lösenorden sparas och skickas till skaparen. 

 Skriver över maskeringsprogrammet med den skadliga koden. 

Värt att notera är att en trojan ärver den infekterade datorns rättigheter, dvs. om en 

användardator har infekterats kommer den ha användarrättigheter. Vissa trojaner kan 

dock fortsätta använda sig av svagheter i systemet för att få en högre 

privilegienivå[40]. 

Ett klassiskt exempel [16, p. 12-13] är en trojan som installerar en fiktiv login prompt 

innan den riktiga som får användare att ange sitt användarnamn och lösenord. Dessa 

uppgifter sparas och skickas till skaparen av trojanen och den i sin tur meddelar 

användaren att de angivna uppgifterna är felaktiga. Detta får användaren att tro de 

tidigare angivna uppgifterna var felaktigt skrivna och skriver om dem noggrant i den 

riktiga prompten och anslutningen lyckas. 

Det geniala är att användaren kommer med stor sannolikhet inte uppmärksamma att 

något suspekt har hänt då det händer ofta att man skriver fel i all hast. Men skaparen 

har fått tag på kritisk information som han kan använda vid framtida attacker.  
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3.1.7   Bakdörr – Den oskyddade ingången 

 

Bakdörrar/Backdoors är ett sätt att passera förbi den ordinära autentiseringen, detta 

kan användas av legitim personal för administration men kan även implementeras av 

illegitim verksamhet vid intrång för att skapa en passage för framtida användning vid 

exempelvis DDOS (se nedan) attacker[16, p. 13-14]. 

Erfarna förövare vill oftast förhindra att andra ska kunna använda sig utav dessa 

bakdörrar och därför tar bort säkerhetsluckan som de själva använde för att komma 

åt det drabbade systemet. I många fall blir dessa bakdörrar säkrare än de vanliga 

sättet för att komma åt ett system[41, p. 1]. 

Det finns tre huvudtyper gällande bakdörrar och dessa presenteras nedan[42, p. 1]: 

 System Backdoor – Under denna kategori ligger Rootkits, 
RATs(fjärrstyrningsverktyg) och konfigureringar av bakdörrar från Trojaner(Se 
ovan). 

 Application Backdoor – Denna sorts bakdörrar implementeras för att 
förbipassera säkerhetsmekanismerna i en specifik mjukvara. 

 Crypto Backdoor – En implementerad säkerhetslucka i kryptografin för att 
inkräktaren skall få åtkomst till meddelanden i klartext. 
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3.1.8   Worms – Den självpropagerande masken 

 

Worms såsom virus är självpropagerande i sitt utförande dock skiljer den sig i två 

utföranden. Worms är självständiga och är oberoende av annan kod och dem kan 

propageras mellan enheter på nätverket.[16, p. 15-16].  

För att maskar ska kunna propagera sig över nätverket krävs det att de har en 

bärare, några av dessa presenteras nedan[14, p. 357]: 

 Email – Masken kan skicka kopior av sig själv via email till andra på det 
drabbade nätverket och när dessa öppnas eller mottas exekveras den 
skadliga koden. 

 Fjärrexekvering – Masken kan exekvera sina kopior antigen via 
fjärrexekvering styrt av skaparen eller genom att utnyttja felaktigheter i ett 
program eller en tjänst. 

 Fjärråtkomst – En Worm kan fjärransluta sig till ett datornätverk som en 
användare och därifrån propagera sig mellan enheterna i nätverket.  

 

Gällande Worms i dagens läge beskrivs deras state of the art (SOTA) nedan[14, p. 

360]: 

 Multiplattform – Nyare Worms skiljer sig på så vis att de inte är endast 

utvecklade för Windows-datorer utan även populära UNIX distributioner kan bli 

drabbade. 

 Multi-exploit – Nya Worms använder sig av olika sätt för att komma åt 

datorsystem exempelvis email, webbservrar, fildelningsservrar och andra 

nätverksbaserade applikationer. 

 Snabb spridning – De nya maskarna utför en internet scan innan attacken för 

att ta reda på vilka de sårbara maskinerna är och på så vis effektiviserar de 

deras målsättning mot dessa system. 

 Polymorfism – En polymorfisk Worm genererar ny kod vid varje ny kopia av 

masken. Detta för att undvika detektion, passering av filters och 

realtidsanalysering. 

 Metamorphism – Metamorfiska maskar ändrar deras utförande i olika delar 

av deras propageringfas. 

 Transport – Eftersom Worms sprids så fort i ett nätverk är de perfekta bärare 

av andra illvilliga verktyg. 

 Zero-day exploit – Den mest effektiva attacken är då en säkerhetslucka har 

uppstått, endast en begränsad mängd användare vet om den och inga nya 

patchar har släppts för att täppa till denna. Detta möjliggör att masken kan 

använda sig utav dessa för att ta sig in och utföra dess ändamål.  

En av de mest kända maskarna är Blaster Worm som upptäcktes 11 augusti 2003 

som var skapad för att initiera en DDOS SYN flood(Se rubriken D/DDOS – Det 

överbelastade nätverket) attack mot Microsoft Windows hemsida[43].  
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NSA (National Security Agency) rapporterade 18 juni 2004 att den totala kostanden 

som denna mask orsakade under sin verksamma tid kostade de drabbade företagen 

upp mot två miljarder dollar[44]. 

 

Figur 6: Hex dumpen visar två av de meddelandena som masken hade[45]. 

 

 

Worms har i regel en illvillig åsikt men masken Welchia Worm skapades 18 augusti 

2003 och dess syfte var att propagera sig i nätverket och ta bort kopior av Blaster 

Worm samt ladda ner och installera säkerhetspatchar från Windows[46]. 

Problemen som uppstod var att Welchia masken ökade den totala mängden trafik i 

nätverket samt startade om användares datorer efter patchning vilket kunde ske 

närsomhelst[47]. 

Maskar är väldigt destruktiva och snabba i sitt utförande, detta påvisades 25 januari 

2003 när SQL slammer lanserades. Redan inom 10 minuter hade den infekterat 90 

procent av de sårbara enheterna[48, p. 626]. 

SQL slammerns utförande är att skicka sig själv till SQL servrar via UDP porten 1434, 

utnyttjar buffer overflow säkerhetsluckan för att skriva över en del av minnet i den 

målsatta SQL servern. Den anropar en Windows API funktion för att sedan använda 

resultatet för att generera slumpmässiga IP-adresser.  

Med denna information öppnar den sockets på den infekterade enheten och skickar 

sig själv i stora mängder vilket resulterar till stora mängder trafik i nätverket[49].  
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Figur 7: SQL Slammers spridning efter 30 minuter efter lansering[50, p. 2] 

Under bilaga 2 finns en intervju med Nickas Sarsten på EVRY One Eskilstuna 
angående hantering av denna Worm. Intervjun innefattar en beskrivning om hur 
denna nätverksattack identifierades, hur attacken isolerades, vad som gjordes för att 
desinfektera enheterna och slutligen hur man återgick till den normala driften[Bilaga 
2]. 
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3.1.9   Rootkit – Den dolda administratören 

 

Rootkit, bestående av ordet Root vilket är användare med administratörrättigheter i 

UNIX- miljö och kit vilket antyder att det är en samling av verktyg. Rootkits är precis 

det och används av inkräktare i ett nätverk för att byta ut de ursprungliga 

administratörsverktygen mot de modifierade för att förhindra att de legitima 

användarna upptäcker säkerhetsluckan[51]. 

Rootkits delas upp i två klasser, kernel mode rootkits och user mode rootkits, dessa 

beskrivs nedan[52]: 

User mode Rootkits – Denna sorts Rootkit bygger på att komma åt en användares 

applikationsnivå, när en användare utför ett systemanrop, ett anrop till systemets 

kärna, följer detta anrop en angiven väg som sedan kan fångas upp av Rootkitet. 

Problemet som uppstår för manipulatören är att alla användare har en egen 

minnesrymd och Rootkitet behöver patcha varenda ny applikation. En 

vidareutveckling där kärnan eller kerneln manipuleras beskrivs nedan. 

Kernel Mode Rootkits – Kerneln som i lag är förbjuden att tillträda som obehörig är 

det optimala området att manipulera för att komma åt systemanrop från användare. 

En så kallade gate finns mellan kernel mode och user mode som säkerställer att 

användartrafik inte har åtkomst till kärnan och på så vis skyddar den från obehöriga. 

Inkräktarens avsikt är att manipulera denna gate för att kunna vidarebefordra denna 

trafik till Rootkiten istället för den riktiga kärnan. En annan ingång är via SSDT 

(System Service Descriptor Table) vilket är en tabell i kernelens minne som håller 

adresser till systemanrop. Modifiering av denna tabell medför att Rootkitet kan 

omdirigera exekvering till Rootkit istället för de vanliga systemanropen. 

DKOM (Direct Kernel Object Modification) är en teknik som modifierar kernelens 

datastrukturer. Kernelen håller reda på samtliga processer och med dessa 

modifieringar av dess datastrukturer kan de illvilliga processerna hemlighet 

hållas[53]. 
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3.1.10   D/DDOS – Det överbelastade nätverket 

 

Denial of service eller Distributed denial of service är överbelastningsattacker 

initierade för att överbelasta en specifik nod inom ett nätverk på så vis att den inte 

längre klarar av att utföra sina uppgifter[14, p. 365][54, p. 35]. 

Skillnaden mellan DOS och DDOS attack är att DOS är en denial of service attack 

initierad från en host och Distributed-DOS är flera koordinerade hosts[14, p. 366]. I 

DDOS attacker brukar det oftast vara en eller flera användare som har via Virus, 

Trojaner eller Worms (se avsnitt ovan) blivit smittade[16, p. 18]. Dessa kan i sin tur 

skapa bakdörrar(se ovan) och spridas till andra användare och på så vis blir en stor 

del av nätverket infekterat. 

Dessa datorer kan sedan koordineras för att utföra större DDOS attacker mot ett eller 

flera mål, dessa klienter kallas för zombies, slaves eller bots[16, p. 18]. De som har 

implementerat dessa bakdörrar och på så vis styr de övertagna användarna brukar 

kallas för Botmasters[27, p. 335]. 

Överbelastningsattacker kan utföras på många olika sätt, beroende på målet, nedan 

beskrivs en så kallad SYN flood attack som målsätter TCP-baserade tjänster[14, p. 

366]. 

Denial of service attacker kan använda sig utav TCP (Transmission control protocol), 

ett transport protokoll för att skicka paket mellan datorer, för att uppnå denna 

överbelastning. TCP använder sig utav en trevägshandskakning för att skapa nya 

anslutningar och denna illustreras i figuren nedan.  

 

Figur 8: TCP trevägshandskakning[55] 
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I vanliga fall när en klient skall initiera en TCP session skickar klienten ett TCP paket 

med SYN flaggan satt till ”1”samt ett sekvensnummer(slumpmässigt genererat) till 

servern. När SYN flaggan är satt till ”1” vet mottagaren, i detta fall servern att en 

klient vill starta en ny session. Då servern har mottagit detta paket kommer den 

skicka ett SYN-ACK paket samt ett eget slumpmässigt genererat sekvensnummer 

som den skall använda sig utav när den sänder paket. SYN-ACK paketet är en 

bekräftelse på att den har mottagit informationen från den anslutande klienten. 

Avslutningsvis bekräftar klienten att allt är på sin plats och sessionen kan börja [56, 

p. 232-233]. 

I överbelastningsattacker sker det på liknande sätt som beskrivet ovan men med ett 

undantag, klienten meddelar aldrig tillbaka att session kan börja (det tredje 

handslaget). Detta medför att servern väntar på ett svar och upprätthåller en 

datastruktur för den sessionen. Detta görs flertalet gånger från multipla klienter till 

dess att servern inte längre kan hantera flera sessionsinitieringar och på så vis blir 

överbelastad[57]. 

Konsekvenser utav dessa attacker är att denna illegitima trafik tar upp mestadels av 

målets resurser och därav kan den inte längre hantera den legitima trafiken[14, p. 

365]. 
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3.2   Nätverksskydden 

 

Tillvägagångssätt för incidenthantering och identifiering av suspekta filer tas upp 
under denna rubrik. God sed och beprövad erfarenhet gällande 
nätverkssegmentering, personalträning, lösenordshantering och skydd mot 
nätverkshot presenteras och jämförs med EVRY One Eskilstunas befintliga 
tillvägagångssätt.  
 
 
3.2.1   Nätverkssäkerhet – Best practice 
 

Nätverkssegmentering 

Nätverkssegmentering eller uppdelning innebär att dela upp ett nätverk i flera mindre 
nätverk eller broadcast domäner. Detta medför oftast att trafikmängderna minskas 
inom de små nätverken och en logisk struktur kan skapas samt administration 
underlättas[58, p. 1]. 

Segmentering av ett nätverk underlättar trafikfiltrering, regler kan skapas där viss 
trafik inte släpps igenom beroende på vart den är initierad. Denna funktionalitet är 
åtråvärd vid introduktion av nätverkshot då det stagnerar deras propagering inom 
nätverket[58, p. 1][59]. 

EVRY One Eskilstuna använder sig av nätverkssegmentering. Nätverket på företaget 
är uppdelat i tre VLAN, ett som kallas för Corp Lan och ett WLAN tillhörande detta. 
För att komma åt detta nät måste man ha en Corp dator med ett tillhörande Corp 
användar-ID[Bilaga 1]. 

Ett gästnätverk finns också på företaget och inloggning till detta sker via ett 
ticketsystem[Bilaga 1].  

 
Personalträning 
 
Nätverkssäkerhet är inte endast baserat på antivirusapplikationer eller brandväggar. 
Personal på företag är också en säkerhetslucka och är därför viktigt att ta hänsyn till. 
De påföljder som outbildad personal bidrar kan vara väldigt omfattande och 
okunnighet kan innefatta följande[60, p. 4]: 

 Besök av osäkra hemsidor 

 Öppnande av phishing e-mail 

 Svaga lösenord 

 Avslöjande av känslig information via social manipulation 
 

Personalträning gällande nätverkssäkerhet utförs inte på EVRY One Eskilstuna utan 
de anställda förutsätts vara pålästa[Bilaga 1].  
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Lösenordshantering 

Lösenord och användarnamn är de två parametrarna som behövs för att kunna 

ansluta dig till många datorsystem. Eftersom användarnamn i många fall är 

lättgissliga och byggs upp med ditt namn som grund måste den andra parametern, 

lösenordet vara starkt. 

Det finns många råd om hur ett komplext lösenord skall skrivas men i överlag 

rekommenderas att lösenordet skall vara minst 10 tecken långt, innehålla 

gemener/versaler, specialtecken såsom (!"# $%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~) och 

siffror[61].  

För att undvika att ett stulet konto kan användas under en längre tid av förövaren bör 

lösenord ändras med jämna mellanrum, rekommenderade tidsintervallet är var fjärde 

månad[62, p. 2]. 

Lösenordshanteringen på EVRY One Eskilstuna innefattar krav på minst 8 tecken, 
innehållande siffror, specialtecken, versaler/gemener samt lösenordsuppdateringar 
varje 60-90 dagar[Bilaga 1].  
 

Skydd mot nätverkshot 

Antivirusprogram skall användas för att undvika att bli infekterad av nätverkshot som i 

sin tur kan skada eller förstöra ditt data[63, p. 7]. 

Installation av säkerhetspatchar för operativsystem och applikationer bör installeras 

för att minska risken för Zero-Day attacker[63, p. 7]. 

För att skydda sig mot angrepp från nätverkshot använder sig EVRY One Eskilstuna 

av antivirusprogram och mjukvara med de senaste säkerhetsuppdateringarna för 

både klientdatorer och servrar[Bilaga 1]. 
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3.2.2   Generell desinfektion av kritiska system 

 

Vid infektion av en dator/laptop är det lätt att desinfektera denna med en 
ominstallation, tidskrävande men förhållandevis enkel lösning på problemet. Däremot 
om det är en viktig server med användarkonton kan denna metod ses som mindre 
fördelaktig då mycket konfiguration behöver göras om. 

Nedan presenteras några steg som man kan ta för att råda bot på problemet[64, p. 
217-218]: 

1. Bortkoppling av den infekterade enheten, detta för att förhindra att den 

skadliga koden sprids till resterande nätverket samt att eventuella 

fjärranslutningar stängs ned. 

2. Utförande av en full systemskanning på den infekterade enheten. Installera 

flera olika antivirusapplikationer (inte samtidigt) då alla inte har samma 

definitionsfiler för de olika nätverkshoten. 

 

3. Identifiering av suspekta processer och drivrutiner, förtydligande om hur 

dessa identifieras beskrivs senare under rubriken 3.2.3 Identifiering av 

suspekta filer. 

 

4. Avslutande av dessa processer, detta kan göras med verktyg som heter 

Process Explorer, ett verktyg som visar processer som körs på enheten. 

Rekommenderat är dock att inte avsluta processen utan suspenda eller 

”hänga upp” processen. Detta eftersom många illvilliga applikationer har 

”väktare” som känner av nedstängda processer och startar om dem vid 

nedstängning. 

 

5. Identifiering och radering av Malware som startas automatiskt, detta måste 

göras för att den illvilliga applikationen inte ska startas vid uppstart av 

enheten. Kännetecken av dessa filer beskrivs senare under rubriken 3.2.3 

Identifiering av suspekta filer. 

 

6. Radering av de identifierande filerna, när dessa filer har tagits bort kommer 

den illvilliga applikationen vara ”desarmerad”.  Risk finns att andra filer finns 

kvar såsom registreringsnycklar men dessa är harmlösa om de verksamma 

filerna har blivit borttagna. 

 

7. Omstart av systemet för att säkerställa att allt illvilligt har blivit borttaget, en 
miss kan leda till att systemet är fortfarande infekterat.  

  



31 

 

3.2.3   Identifiering av suspekta filer 

 

Identifiering av suspekta filer är inte alltid lätt om man inte vet vad man skall leta 
efter. Nedan beskrivs några kännetecken som suspekta filer kan ha, dock bör det 
påpekas att en ”träff” på dessa kriterier behöver inte betyda att den filen är illvillig 
eller skadlig[64, p. 219-221]: 

1. Saknar ikon – Eftersom skadliga filer vill ”hålla sig under radarn” kan några 
skadliga program framstå som en tom plats i aktivitetsfältet. 

 

2. Saknande beskrivning – Program som kommer från auktoriserade företag 
har oftast en beskrivning som innefattar företagsnamnet, detta kan ses i 
aktivitetshanteraren. Saknar en applikation en sådan beskrivning bör det 
väcka åtanke. 

 

3. Osignerade Microsoftfiler – Microsoft signar många av deras filer, därför kan 
en påstådd Microsoftfil ses som suspekt om den inte är signerad. 

 

4. Windowskatalog – Filer som finns i Windowskatalogen men körs från en 
temporär katalog bör ses som suspekt utförande. 

 

5. Packade filer – Virusskapare har en tendens att packa eller komprimera 
deras filer, detta för att lättare kunna undvika detektion då antivirusprogram 
har svårare att detektera deras signatur vid komprimering. 

 
6. Suspekta strängar – Med programmet Process Explorer kan man undersöka 

strängar i en suspekt process. Vanligtvis är det en mängd blandningar av 
tecken. Men i suspekta filer kan det uppmärksammas en del nyckelord som 
kan avslöja vilka ändamål den illvilliga koden kan ha. 

 
7. Öppna TCP/IP endpoints – Vid uppmärksammandet av detta kan det antyda 

att den processen lyssnar efter en viss trafik. 

 
8. Suspekta DLLer – Vanligt med illvilliga processer är att suspekta DLLer, 

körfiler eller tjänster används.  
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3.2.4   Sex rutiner för incidenthantering 

 

Som säkerhetstekniker är det svårt att veta när en säkerhetsincident kan uppstå. Av 
denna anledning är det viktigt att ha färdiga rutiner för att kunna hantera dessa vid 
uppkomst. Nedan beskrivs sex rutiner gällande incidenthantering[64, p. 247-249]: 

1. Förberedelser – Förberedelser är viktiga för dessa lägger grund hur 
hanteringen av säkerhetsincident skall hanteras. En bra förberedelse 
innefattar god dokumentation, verktyg, kontaktlista, topologikarta, checklista 
och givetvis god kunskap. 
 

2. Identifiering och bedömning – I detta läge är det viktigt att veta vad som har 
blivit drabbat, vem som har upptäckt det, hur allvarligt det är samt hur hög 
prioritet det har. Detta är grundläggande för att veta hur det fortsatta arbetet 
skall fortgå.  
 

3. Isolering – I detta skede är det viktigt att veta hur du ska sakta ned, begränsa 
spridningen av det introducerade nätverkshotet. 
 

4. Eliminering och härdning – Det är av största vikt att den använda 
säkerhetsluckan identifieras och elimineras för att den inte längre ska kunna 
användas av förövare. 
 

5. Återställning – Efter en incident är målet att återgå till den normala 
verksamheten så fort som möjligt. I detta steg är det också viktigt att ha 
väldokumenterade rutiner för att säkerställa att det utförs på rätt sätt. 
Rutinerna kan innefatta steg-för-steg guider samt säkerhetsåterställningar i 
form av backups. 
 

6. Uppföljning och dokumentering – Denna fas är en av de viktigaste för 
framtida hantering av säkerhetsincidenter. Här valideras förberedelserna samt 
tillvägagångssätten som har vidtagits för att förbättra hantering av nätverkshot 
i framtiden.  
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4   Resultat 
 

Det undersökta ämnet är väldigt omfattande men väldokumenterat vilket gjorde det 

enklare att kritiskt granska källor vid insamlingen av kunskap och fakta. Eftersom det 

var så pass brett ämne var det svårt att avgränsa det för att kunna utföra ett väl 

genomarbetat arbete på de tio veckor som var givna.  

Examensarbetet resulterade i en rapport som behandlar de olika nätverkshotens 

egenskaper och majoriteten av de nätverkshot som finns eller har funnits på internet. 

Detta område beskrivs under kapitel 3.1. Nätverkshotens bakgrund och generella 

utförande beskrivs för varje enskilt hot. Denna information kompletteras sedan med 

ett verkligt exempel där utformning och ändamål tas upp för att få en bättre förståelse 

om deras betydelse. Kapitel 3.1.1 och 3.1.8 tar upp verkliga exempel på nätverkshot 

som har hanterats av anställda på EVRY One Eskilstuna. Dessa intervjuer beskriver 

hur identifieringen, isoleringen, desinfektion och återställningen har gått till för de 

drabbade systemen. 

Kapitel 3.2 behandlar råd om hur man kan förebygga drabbning samt hur man kan 

identifiera suspekta filer och exempel på en incidentshanteringsplan för att 

desinfektera en infekterad enhet. Råd gällande nätverkssegmentering, 

personalträning, lösenordshantering och skydd mot nätverkshot tas upp och jämförs 

med EVRY One Eskilstunas nuvarande tillvägagångssätt. 

Kapitel 6.2 (Framtida arbete) beskriver hur man skulle kunna undersöka en 

implementation av ett nätverkshot och desinfektion av detta i en labbmiljö. 

Rapportens innehåll är uppbyggt av vetenskaplig och tillförlitlig fakta samt intervjuer 
med personal på EVRY One Eskilstuna. I och med rapportens vetenskapliga 
bakgrund kommer EVRY One Eskilstuna kunna använda sig av detta arbete för att 
hålla sig och sina kunder uppdaterade gällande nätverkssäkerhet. 
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5   Diskussion 

 

När jag påbörjade mitt arbete var mitt fokus på tre frågeställningar, dessa var 
följande: 

 

 Vilka är de potentiella hoten, deras omfattning och påverkan? 

 Hur skall man skydda sig mot dem, vilka tillvägagångssätt och strategier finns 

det? 

 Hur skyddar sig ett verksamt företag från de olika nätverkshoten dagligen? 

I början av arbetet var det viktigt att göra en tydlig avgränsning då detta ämne är 
väldigt omfattande och brett. Arbetet avgränsades till att behandla de olika 
nätverkshotens egenskaper och ändamål samt vilka råd som finns gällande de sätt 
att skydda sig mot dem. Dessa jämförs med EVRY One Eskilstunas befintliga skydd 
och råd som de ger sina kunder. 

Jag valde litterär insamling och intervjumetoden för att besvara mina frågeställningar. 
Den litterära insamlingen var en god informationskälla för att få en bra överblick om 
de olika nätverkshoten, deras egenskaper och ändamål. Intervjumetoden 
kompletterade den litterära insamlingen genom att ge en bredare och mera 
verklighetsbaserad fakta. 

Jag bestämde mig att inte gå in på djupet i mina frågeställningar för att avgränsa mitt 
arbete men ändock skapa en rapport som kommer ha ett mervärde för företaget 
EVRY One Eskilstuna. 

Mina ambitioner och syfte var att skapa en rapport där dem olika nätverkshoten 
presenteras, deras utförande och syfte beskrivs. 

Produkten av detta arbete är en rapport där teorin grundar sig på vetenskaplig och 
tillförlitlig fakta samt exempel från verkligheten, intervjuer med personer som har varit 
med om att hantera påföljderna av nätverksattacker. Arbetet blir en samling av olika 
dokument med referenser till den litteratur som står till grund för detta arbete. Dessa 
referenser kan användas för ytterligare fördjupning inom detta område. 

Vidareutveckling av detta arbete skulle vara att genomföra en praktisk undersökning 
av ett eller flera nätverkshot. Denna undersökning skulle innefatta en implementation, 
agerande och eliminering av nätverkshotet. 

Resultatet av en sådan analys skulle ge rapporten en mer komplett bild av vikten att 
ha kännedom och kunskap om bekämpningsmetoderna. 
 
Rapporten uppfyller företagets förväntningar om att få reda på hur deras nätverk kan 
jämföras med de best practice som finns och de ska kunna ha användning av denna 
rapport i deras verksamhet. Företaget ska kunna användas av detta arbete för att 
informera kunder om de nätverkshot som finns och hur de kan skydda sig mot dem. 
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6   Slutsatser 
 

Detta arbete har varit väldigt lärorikt, både rent informationsmässigt men också 
processmässigt. Möjligheten att utföra detta arbete hos EVRY One Eskilstuna har 
varit inspirerande. De anställda på företaget har bidragit med bra återkoppling och 
konstruktiv kritik som har drivit detta projekt i en positiv riktning. 

Rapportskrivandet har gått förhållandevis problemfritt och när problem uppstod löstes 
de snabbt med hjälp och råd av handledarna. 

Resultatet av denna rapport är en genomförlig presentation av de olika 
nätverkshoten, både i dess utföranden och egenskaper. Råd gällande skydd mot 
dessa presenteras och jämförs med EVRY One Eskilstunas. 

Jag är väldigt nöjd med resultatet av denna rapport då jag länge har velat se ett 
sådant arbete som belyser dessa områden med en vetenskaplig och tillförlitlig grund 
samt verklighetsbaserade exempel. 

 

6.1   Attityder på företagen 

Trots att många företag och IT-tekniker har bevittnat ett eller flera nätverkshot tas inte 
nätverkssäkert på tillräckligt stort allvar. I många fall mörkas även dessa uppkomster 
för att företag inte skall framstå som okunniga inför deras kunder. 

I flera fall görs ingen dokumentering om de uppkomna fallen eller en ändring i 
verksamheten för att undvika drabbning i framtiden. 

 

6.2   Framtida arbete 

För att ytterligare belysa de beskrivna nätverkshoten skulle en praktisk 
implementation göras. En implementation av ett nätverkshot i en labbmiljö, 
undersöka dess utförande samt kod. Avslutningsvis skulle en desinfektion göras av 
nätverkshotet och normal drift skulle återskapas. 

Denna undersökning skulle ge en fullständig bild och ytterligare förståelse om deras 
betydelse samt vad som behöver göras vid en uppkomst. 
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8   Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervju med Nicklas Sarsten – EVRY nätverksskydd 
 

Denna intervju med Nicklas Sarsten, teamchef för outsourcing leverans på EVRY 
One Eskilstuna AB, genomfördes den 22 april 2015.  
 
Företaget 
 

Fråga: Hur hanteras patchning av enheter? 

Det hanteras centralt från koncernens centrala IT-avdelning. Tidigare hanterade varje 
bolag det självt. Homogenisering av IT-miljö pågår. 

 

Fråga: Hur är nätverket segmenterat? 

Det finns tre Vlan, ett som man kallar Corp Lan där man måste ha en Corp dator och 
ett Corp användarid. Ett trådlöst nät för motsvarade. Ett gästnät som är låst med 
ticketssystem. 

 

Fråga: Vilken policy finns det vid installering av applikationer och besök av 

hemsidor? 

Det finns ingen teknisk reglering, däremot finns det en intern policy som heter code of 
conduct som beskriver hur man skall te sig som anställd. Både rent socialt och vid 
användning av företagets enheter. 

 

Fråga: Hur hanterar företaget EVRY One Eskilstuna backups, rollbacks och 

snapshots? 

I kundmiljöer finns det olika lösningar, generellt har vi en backupcykel till taped 
media, bandmedia, daglig, veckovis och månadsvis backup utförs. Detta för att säkra 
föränderligt data. 
Inför stora systemförändringar tas snapshots ifall dessa skulle medföra problem. 

 

Fråga: Filservrar, hur skyddas dessa då de är en känd spridningskälla för virus och 

maskar? 

Internt vet vi inte då det skyddas centralt från IT. 
 

Fråga: Hur och hur ofta sker utbildning av användare gällande säkerhet? 

Internt utförs inga utbildningar inom säkerhet, det förutsätts att alla ska vara pålästa. 
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Fråga: Finns det några restriktioner gällande anslutning av företagets enheter? 

Exempelvis anslutning till öppna nätverk, t.ex. restauranger, caféer osv? 

Det finns inga restriktioner kring detta, direct access används som gör att alla trafik 
krypteras i ett tidigt skede, men om datorn är oskyddad kan säkerhetsrisker uppstå. 

 

Fråga: Finns det en policy gällande hantering av arbetsrelaterat material, förflyttning 

via e-mail och USB-minne? 

Det som gäller står i code of conduct, kan finnas centrala filter som fångar upp mail 
med en viss ämnesrad, men inget vi vet om just nu. 

 

Fråga: Social media, policy gällande vad som får läggas ut på social media? 

Code of conduct, ingen sekretessbelagd information får spridas. All central 
information skall gå via centrala marknadsavdelningen. 

 

Fråga: Hur hanteras skyddet för trafik som kommer externt, brandväggar, 

trafikfiltrering, IDS/IPS osv? 

Gällande företaget sköter den centrala IT-avdelningen detta. 
 

Fråga: Skydd mot virus/ Worms/ trojaner i det lokala nätverket? 

Företaget använder anti-virusprogram och uppdaterade klienter samt servrar. 
 

Fråga: Hur hanteras dokumentation, exempelvis incidenthantering? 

Vissa saker dokumenteras men en viss förståelse antas man ha. Är något avvikande 

från standard skall dokumentering ske. 

Om det är något händer som påverkar kund SLA skrivs det en incidentrapport.   

Fråga: Hur övervakas det lokala nätverket? 

Angående företagets nätverk vet man inte. Viktigare funktioner av den centrala 
infrastrukturen övervakas. 

 

Fråga: Hur hanteras lösenordsval, finns det en policy om hur starka lösenord skall 

skapas? Hur ofta uppdateras lösenord? 

Code of conduct, minst 8 tecken, siffor, specialtecken, versaler/gemener, lösenord 

skall bytas varje 60-90 dagar.  
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Kunder 
 

Fråga: Vem hanterar lösenordsval, EVRY eller kundföretaget? 

EVRY föreslår men kunderna får slutligen ta ansvaret om detta implementeras eller 
ej. 

 

Fråga: Vilken policy sätter EVRY gentemot kund? 

Ingen specifik policy sätts, viss reglering kan ske via avtal. 
 

Fråga: Finns det någon övervakning av kunder och i så fall vad är viktigt att 

monitorera? 

Ja! Utifrån leverans, allt från fysisk hårdvara till specifika tjänster och funktioner 
övervakas. 

 

Fråga: Hur skyddas EVRYs enheter från kundernas interna nätverk? 

Brandväggsregler sätts för att användare från EVRY skall kunna initiera anslutningar 
till kund men inte tvärtom. Detta är beroende på åtskilda åtaganden. 

 

Fråga: Hur hanteras patchning av kundernas enheter? 

 

Där vi har åtaganden sköts det via centrala system, i annat fall hanterar kunderna det 

själva. Ibland även på användarnivå. 
 

Fråga: Hur hanterar EVRY One Eskilstuna backups, rollbacks och snapshots 

gentemot kund? 

För att SLA nivåer ska kunna mötas finns det disaster recovery, som kopierar hela 
virtuella servrar för snabb återställning. 
 

Fråga: Hur skyddas kundernas filservrar? 

 

Kundskydd finns i form av antivirusskydd och backups finns för servrar. 

 

Fråga: Hur ofta sker säkerhetsutbildning av kunder? 

Hos kunder försöker vi använda säkerhet i en säljande aspekt, under regelbundna 
möten tas säkerhet upp. Tips om förbättringar för nätverk och enheter. 
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Fråga: Vad gör EVRY One Eskilstuna för att skydda kunden mot virus/ Worms/ 

trojaner? 

Beroende på företagets åtagande gällande en kund kan ansvaret variera om vad 
som måste implementeras.  
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Bilaga 2 – Intervju med Nicklas Sarsten – SQL Slammer 
 

Denna intervju med Nicklas Sarsten, teamchef för outsourcing leverans på EVRY 

One Eskilstuna AB, genomfördes den 7 maj 2015. 

 

Fråga: Hur upptäcktes attacken? 

Man upptäckte det genom att man inte kom åt servrarna längre på grund av att man 

inte fick någon nätverkskontakt.  

 

Fråga: Vad var det första steget? 

Man började felsökta varför man inte kommer åt nätverket, diverse omstarter gjordes 

för man antog att det var fel på hårdvara.  

 

Fråga: Vad gjordes för att identifiera och bedöma faran/hotet? 

Identifieringen gjordes med hjälp av antivirusprogram på en användarenhet som 

visade att denna mask hade introducerats i nätverket. 

 

Fråga: Skedde någon isolering av de drabbade systemet/en? 

Nej, det gick inte att göra på grund av den omfattande spridningen, upp mot 40 

enheter var drabbade. Detta resulterade i ett manuellt arbete för varje enskild 

användarenhet. Dock gjordes en grundläggande isolering genom att dra ut 

nätverkskabel för att undvika fortsatt spridning. 

 

Fråga: Vad gjordes för att eliminera hotet? 

Man uppdaterade SQL server och använde sig av nya definitionsfiler för 

antivirusprogram. Det primära var att uppdatera programvaran för de drabbade SQL 

servrarna. 

 

Fråga: Vad gjordes för att härda systemen för att undvika att det händer igen? 

Man installerade säkerhetsuppdateringar för SQL server och även Microsoft 

Windows. Inget centralt ändrades utan endast ett större ansvar för användare 

infördes för att hålla mjukvaran uppdaterad. 

 

Fråga: Fanns det någon återställningsplan, backup? 

Nej ingen dokumentation eller backup fanns, man antog att detta inte skulle hända 

igen.  
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Fråga: Dokumenterades incidenten för att vara bättre förberedd på en sådan attack i 

framtiden? 

Nej, man informerade bara alla användare att installera nya 

applikationsuppdateringar samt att ha uppdaterat antivirusprogram. 

 

Fråga: Hur blev det introducerat i nätverket? 

Troligtvis någon som var ansluten till oskyddat internet. Men det är inte helt klart vad 

som orsakade detta. 

 

Fråga: Hur mycket skada hade det orsakats? 

Skadan var att ett företag på 40 personer inte kunde utföra deras arbete under 6 

timmar. 

 

Fråga: Gjordes en uppföljning? 

Ja och nej, en påminnelse från IT-avdelningen gjordes för att informera användare att 

hålla deras mjukvara uppdaterad. 

 

Fråga: Vilka enheter blev drabbade? 

Både klienter och servrar blev drabbade. 

 

Fråga: Vilka påföljder hade detta på driften? 

En stor förlust i timmar, driftansvariga blev dock bättre på att hålla även andra 
tjänster uppdaterade. 
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Bilaga 3 – Intervju med Fredrik Pettersson - Ransomware 
 

Denna intervju med Fredrik Pettersson, teamledare/konsult på EVRY One Eskilstuna 

AB, genomfördes den 4 maj 2015. 

 

Fråga: Hur upptäcktes attacken? 

En på det drabbade företaget ringde och sade att han inte kunde öppna PDF filer på 

en filserver. 
 

Fråga: Vad var det första steget? 

Det första steget var att utföra rollback av filerna vilket löste det initiala problemet. 
 

Fråga: Vad gjordes för att identifiera och bedöma faran/hotet? 

Fyra dagar senare upptäcktes fyra oidentifierade filer på den utdelade filservern, 

detta väckte åtanke och fallet undersöktes, källan letades efter. 

Hemkataloger undersöktes hos samtliga användare och en upptäcktes vara skild från 

dem andra och därför ansågs den vara källan. 

En koll utfördes på den datorn och det observerades att den saknade 

antivirusprogram. 

 

Fråga: Skedde någon isolering av de drabbade systemet/en? 

Den drabbade enheten kopplades bort från nätverket. 
 

Fråga: Vad gjordes för att eliminera hotet? 

Alla datorer på nätverket inventerades för att säkerställa att dem har 

antivirusprogram och är up to date. 
 

Fråga: Vad gjordes för att härda systemen för att undvika att det händer igen? 

Inventeringen var det steget som togs för att säkerställa att detta inte uppstår igen. 
 

Fråga: Fanns det någon återställningsplan, backup? 

Återställningsplanen var återläsning av backupen. 
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Fråga: Dokumenterades incidenten för att vara bättre förberedd på en sådan attack i 

framtiden? 

Nej, inget är dokumenterat förutom den personliga erfarenheten som har uppnåtts vid 

hantering av denna incident. 
 

Fråga: Hur blev det introducerat i nätverket? 

Det är inte klart, en gissning är att det blev introducerat via besök av någon hemsida. 
 

Fråga: Hur mycket skada hade det orsakats? 

Fyra dagars jobb för ca 20 personer  

 

Fråga: Gjordes en uppföljning? 

Uppföljningen som gjordes var flera centralt startade virusskanningar för att 

säkerställa att hotet var borttaget. 
 

Fråga: Gjordes en uppföljning? 

Uppföljningen som gjordes var flera centralt startade virusskanningar för att 

säkerställa att hotet var borttaget. 
 

Fråga: Vilka enheter blev drabbade? 

Alla utdelade nätverksmappningar som var mappade mot den infekterade 

klientdatorn. 
 

Fråga: Vilka påföljder hade detta på driften? 

Dels gick inte program att startas som viruset hade angripit samt fyra dagars arbete 
hade gått förlorat. 


