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  Sammanfattning 
 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap så är information ”mycket värdefull, 
ibland till och med livsviktig” (1). Informationssäkerhetsarbete syftar i korthet till att skydda 
information och för att möjliggöra det krävs det att utifrån de förutsättningar som finns att 
anpassade skydds- och säkerhetsåtgärder införs för att informationen ska få ett välavvägt, 
anpassat och kostnadseffektivt skydd i förhållande till dess värde för en organisation eller 
individ (1). 
 
I detta examensarbete har Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning utvärderats i 
syfte att utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv se om den är tillämpbar som en säkerhets-
åtgärd för andra svenska myndigheter samt ta fram en uppdaterad version av metodiken.  
 
Kvantitativa och kvalitativa data har samlats in via enkätundersökning, litteraturstudie samt 
intervjuer och resultatet visar att applikationsgranskning passar väl in i det övriga 
informationssäkerhetsarbetet. 
 
Denna studie visar att svenska myndigheter har brister i sitt informationssäkerhetsarbete och 
efterlyser konkreta exempel och metodstöd för att det ska bli bättre. I den här studien visar sig 
Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning vara en lämplig och flexibel grund som 
kan bidra med detta då den är anpassningsbar utifrån miljö och förutsättningar och en billig 
säkerhetsåtgärd som går fort att genomföra och klarar sig med små resurser. Metoden ger en 
god grund till ett fortsatt informationssäkerhetsarbete genom att den metodiskt steg för steg 
går igenom och granskar en applikation. Den består av två delar, en teoretisk granskning 
genomförs inledningsvis för att därefter genomföra om det bedöms nödvändigt en teknisk 
granskning.  
 
 
 
 
Nyckelord: Försvarsmakten, myndigheter, informationssäkerhet, applikationsgranskning, 
skadlig kod 
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1 Inledning 

I våra datorer så används det programvaror med olika syften och det är inte alltid dessa 
programvaror har en god säkerhet eller att användaren vet hur de ska konfigureras.  
Försvarsmakten använder en metod (2) för att granska granskningsobjekt som är av typen 
programvaror/applikationer före dessa används i Försvarsmaktens system och det kan enligt 
metodens beskrivning röra sig om två fall. Antingen granskningsobjekt som inte blivit 
godkända genom exempelvis auktorisation, det vill säga att enligt Försvarsmakten följa deras 
interna bestämmelser och få ett formellt bemyndigande för användning, eller gransknings-
objekt som har blivit godkända men som måste granskas genom vad Försvarsmakten kallar 
för en ”informell granskning” (2). Denna metod för informell granskning har i detta 
examensarbete utvärderats utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. 

Försvarsmakten (2) beskriver att syftet med metoden är att utföra en sårbarhetsgranskning av 
granskningsobjekt som är kommersiellt tillgängliga, det vill säga så kallad ”commercial-of-
the-shelf” (COTS), som är av enklare karaktär och utan större komplexitet vilket medför att 
metoden inte är lämpligt för exempelvis ett komplext löneadministrationssystem. Med 
sårbarhetsgranskning så menas det enligt metoden en granskning av eventuella sårbarheter 
som programvaran har för att kunna se vad för eventuell negativ påverkan den kan ha på 
informationssäkerheten för systemet. Flera motiv till detta kommer att presenteras i denna 
rapport. Metoden är även tydlig med att det inte är en granskning för att kontrollera 
kravuppfyllnad hos komplex programvara utan att det rör sig just om en sårbarhetsgranskning 
av vanliga programvaror som normalt körs på en vanlig PC. 
 
Med informationssäkerhet menas det i denna rapport en negativ påverkan av informationens 
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet eller spårbarhet vilket kommer att diskuteras 
ytterligare i den här rapporten. I rapporten så används de svenska termerna vilket motsvarar 
de engelska: confidentiality, integrity, availability och traceability. 
 
Konsultbolaget Secure State AB arbetar främst med svenska myndigheter inom områden som 
ackreditering, IT-revision, testledning, IT-forensik, riskanalys, ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS) och informationsklassning. Secure State är uppdragsgivare till 
detta arbete och använder Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning i ett uppdrag åt 
Försvarets materielverk (FMV). Uppdraget går ut på att granska applikationer ur ett 
informationssäkerhetsperspektiv. Applikationerna i sin tur är tänkta att ingå i stabstödssystem, 
vilket är ett informationssystem som Försvarsmakten använder för insatsledning på taktisk 
och operativ nivå.  
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1.1 Problematisering 
Dagens samhälle blir mer och mer beroende av information och det ställer krav på att 
information hanteras på ett lämpligt sätt då informationen kan vara känslig och viktig. För 
myndigheter kan det röra sig om känslig information för rikets säkerhet men även om 
information som handlar om enskilda individer och om informationen används felaktigt kan 
detta leda till allvarliga konsekvenser. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera Försvarsmaktens metod för applikations-
granskning utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv och se om den är tillämpbar för andra 
svenska myndigheter samt ta att fram en uppdaterad version av metoden. 

1.3 Frågeställning 
Syftet kommer att studeras med följande forskningsfrågor som utgångspunkt:  

• På vilka sätt ökar Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning informations-
säkerheten för sina användare? 

• Behöver andra svenska myndigheter stöd i sitt informationssäkerhetsarbete och är 
Försvarsmaktens metod ett lämpligt stöd? 

• Hur behöver Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning anpassas för att passa 
bättre för andra svenska myndigheter? 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för detta arbete och är systemadministratörer, informationsansvariga, IT-
säkerhetsansvariga och systemförvaltare med en grundläggande IT-kompetens och nätverks-
kunskap.  

1.5 Avgränsningar 
Studien behandlar endast applikationsgranskning för ett Microsoft Windows-system, vilket är 
det operativsystem som används mest av svenska myndigheter (3). Dock kan mycket av det 
som studien berör återanvändas till andra operativsystem då vissa metoder är generella.  
I enlighet med syftet för Försvarsmaktens metod så behandlas inte stora och väldigt komplexa 
applikationer eller system i studien då Försvarsmaktens metod inte är framtagen för det (2).  
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2 Metod 

I denna del presenteras studiens tillvägagångssätt. Arbetets genomförande har delats in i 
följande faser: 
 

• Förstudie: Informationsinhämtning, praktiska prov med Försvarsmaktens metod och 
analys av IT-miljön. 
 

• Utvärdering av Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning: Utvärdering av 
Försvarsmaktens metod mot de hot som identifierades i förstudien. 

 
• Sammanställning av resultat och framtagande av en uppdaterad metod för 

applikationsgranskning: Utifrån utvärderingen av Försvarsmaktens metod togs en 
uppdaterad version av metod för applikationsgranskning fram. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Den här studien är både av kvalitativ och kvantitativ karaktär (4). Kvantitativ metod har 
använts vid enkätens frågor där svaren har varit mätbara för att tolka svarsfördelningen och 
kvalitativ metod har använts vid litteraturstudien, intervju samt de enkätfrågor där 
respondenten själv skulle motivera sitt svar och huvudfrågan låg till grund för analysen av 
svaret.  
 
Triangulering är något som generellt används om man vill bestämma en position eller riktning 
men som princip så går det även att använda i en studie. Om flera datakällor som i denna 
studie, enkät, intervjuer och litteraturstudie, har använts och resultaten av de kvantitativa och 
kvalitativa metoderna har jämförts med varandra och det då visar på en likhet så uppfyller 
studiens ansats triangulering. Fördelen med att använda sig av triangulering i en studie är att 
validiteten av studien blir högre om resultaten från de olika datakällorna bestyrker varandra 
då exempelvis resultatet från en enskild datakälla kan tolkas felaktigt och det motverkas enligt 
Bryman med triangulering (5 s354, s562-564).  

2.2 Insamling av material 
Teoretisk utgångspunkt för informationsinhämtning har varit litteratur inom kriminalteknisk 
IT-forensik och IT-säkerhetsmässig forskning. En fördel med litteraturstudier är att mycket 
information inom området finns tillgängligt och då främst via internet vilket är en fördel för 
det går enkelt att via internet finna aktuell information om de senaste rönen kring IT. Dock 
gör den stora mängden av information att det ställer stora krav på källkritik. 
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Studien har använt sig av mestadels öppna källor ur främst litteratur och rapporter, källorna 
har mestadels hämtats från internet samt uppdragsgivaren tillhandahöll en del litteratur. Vid 
användning av källor genomfördes en källkritisk granskning och det användes bara källor där 
bedömningen är att informationen är riktig och använd i rätt sammanhang samt strävan har 
varit att använda förstahandskällor. Detta gjordes genom göra en bedömning om ett 
dokuments eller källas kvalitet och för att göra det bör följande kriterier tas i beaktande, enligt 
ett förslag av Scott i Brymans bok (5 s489), vilket gjordes i studien: 
 

• ”Autenticitet: Är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung? 
• Trovärdighet: Är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 
• Representativitet: Är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör? Om så 

inte är fallet, till vilken grad det inte är typiskt? 
• Meningsfullhet: Är materialet tydligt och begripligt?” 

 
Databaser för rapporter som använts: Google Scholar, IEEE, LiU Unisearch, IDG-
whitepapers. 
 
Referenser i denna rapport anges med (X) där ”X” är en siffra som anger en källa som 
återfinns i källhänvisning i slutet av rapporten. Finns det ett ”s” i parentesen så syftar det på 
en eller flera sidor i den refererade boken. Står det till exempel (Y s4-5) så anger det sidorna 4 
och 5 i boken Y.  

2.3 Urval 
Det var svårt att få tag på lämpliga respondenter och intervjupersoner med relevant 
kompetens, vilket föranledde att svarsfrekvensen på antalet respondenter blev relativt låg. 
Däremot var kompetensen hos dem som deltog i studien relativt hög. Enkäten genomfördes 
med personal från Secure State, sju konsulter specialiserade inom informationssäkerhet 
svarade på enkäten. Samtliga har relevant högskoleutbildning inom IT och flera har olika 
certifieringar inom IT och informationssäkerhet. Längden på erfarenhet från arbete med 
informationssäkerhet sträcker sig upp till 15 år med ett medelvärde på 5,3 år.  
 
Valet av intervjupersoner gjordes efter en bedömning av kompetens samt ansvarsområde, 
informationssäkerhetschefen vid en svensk myndighet valdes till exempel ut på grund av 
storleken av myndigheten, dess verksamhet och de krav detta ställer på informations-
säkerheten. En konsult från Secure State intervjuades på grund av hans erfarenhet av 
Försvarsmaktens metod då han har genomfört ett flertal granskningar med metoden. 
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2.4 Intervjuer och enkäter 
Under arbetet har för en studie viktiga etiska principer efterföljts, som exempelvis att 
respondenterna är informerades om syftet med undersökningen, att de ställer upp frivilligt och 
att deras personuppgifter skall behandlades med konfidentialitet och bara användes till 
forskningsändamålet (5).  
 
För att komplettera litteraturstudien och enkätundersökningen genomfördes två intervjuer. 
Den ena i syfte att få en djupare inblick i tidsuttaget vid genomförandet av en granskning och 
den andra intervjun genomfördes med informationssäkerhetschefen för en större svensk 
myndighet för att kunna identifiera hur myndighetens arbete med applikationsgranskning 
fungerar.  
 
Under en intervju är det enligt Bryman (5) viktigt att intervjuaren förhåller sig objektiv och 
inte försöker påverka den intervjuade samt att det är viktigt att beskriva undersökningens 
syfte för att intervjupersonen ska förstå syftet och känna sig delaktig på rätt sätt och att det 
utförs på ett etiskt lämpligt sätt så att svaren kan ifrågasättas. Som intervjuare är det alltså 
viktigt att lyssna och låta respondenten själv berätta för att kunna få en förståelse för dennes 
perspektiv på saken. Därför använde studien sig av en semistrukturerad intervju där 
intervjuaren utgår från frågeområden det vill säga öppna frågor istället för exakta frågor eller 
frågor med ja- respektive nej-svar. Enligt Bryman så ger även semistrukturerade intervjuer 
möjligheten för intervjuaren att följa upp respondentens svar med följdfrågor som kan vara 
förberedda vilket även kan hjälpa till så att inget område eller fråga glöms bort (5). Dock 
genomfördes intervjun som hade syftet att klargöra tidsuttaget över e-post som en dialog där 
intervjupersonen fick följdfrågor till de frågor han tidigare hade svarat och en muntlig dialog 
hade tidigare förts kring ämnet.  

2.5 Analys och tolkningsmetoder 
Den vetenskapsteoretiska inriktning som har genomsyrat arbetet är positivismen och det är ett 
synsätt som syftar till att hitta egenskaper som återkommer. Positivismens syftar enligt 
Bryman m.fl. till att uppnå vetenskaplig rationalitet. Det vill säga något som är empiriskt 
prövbart och går att förutspå och pröva genom upprepade experiment och tester och en viktig 
faktor är spårbarhet så det går att bevisa något för att därefter kunna göra om det igen. 
Positivismen handlar alltså om att ha säker kunskap som går att förklara, går att återskapa och 
upprepa med samma förutsättningar samt egenskapen att vara värderingsfri och objektivitet är 
viktiga faktorer för att kunna tolka vad som händer och varför det hänt (5 s30, 6) och det 
stämmer bra med hur informationssäkerhetsarbete bör bedrivas. 
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Utifrån Försvarsmaktens metod genomfördes ett antal prov på en testbänk. Dessa prov syftade 
till att representera både skadlig och godartad kod och för att se hur det påverkar systemet och 
hur testbänken fungerar. Genom att sedan analysera det material som erhölls vid samtliga 
informationskällor: litteraturstudien, intervjuerna, provsvaren samt enkätundersökningen 
etablerades ett antal hot som en metod för applikationsgranskning bör bemöta. Detta låg sedan 
till grund för att utvärdera Försvarsmaktens metod.  
 
För att ta fram ett förslag till en uppdaterad version av applikationsgranskningen användes 
Försvarsmaktens metod som bas då det visades att den till stor del uppfyllde kraven. 
Återkoppling gjordes mot de hot som identifierats, och framkom något oväntat genomfördes 
en djupare analys kring detta för att slutligen få fram den nya metoden för applikations-
granskningen.  
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3 Teori 

I detta kapitel beskrivs övergripande teori som ligger till grund för studien och som denna 
studie grundat sig på. 

3.1 Informationssäkerhet 
Som tidigare har påtalats är information viktig på olika sätt och måste skyddas på lämpliga 
sätt som exempelvis tekniska säkerhetsåtgärder men även administrativa rutiner.  
 
Inom informationssäkerhet finns det enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) (1) ett antal aspekter att ta hänsyn till: 

• Konfidentialitet – att informationen endast är åtkomlig för behöriga personer 
(sekretess). 

• Riktighet – att informationen är korrekt och fullständig. 
• Tillgänglighet – att informationen finns tillgänglig när verksamheten behöver den. 
• Spårbarhet – att det är möjligt att återskapa vem som tagit del av eller bearbetat en 

informationsmängd. 
 

Dessa ovan informationssäkerhetsaspekter som har använts för att värdera information i detta 
arbete utgör enligt MSB (1) en viktig grund för att informationen ska få ett välavvägt, 
anpassat och kostnadseffektivt skydd i förhållande till dess värde för en organisation eller 
individ och detta kommer att beskrivas mer djupgående senare i rapporten. Information kan ta 
sig många former och enligt MSB så krävs det en överblick av vad för typer av information 
som organisationen har att göra med för att informationssäkerhetsarbetet ska bli optimalt. I 
denna studie syftar dock information till information som finns i någon sorts digital form 
exempelvis dokument, personuppgifter, databaser, e-post, planer med mera. 
 
Nedan kommer en bild från MSB:s hemsida www.informationssakerhet.se i syfte att kunna ge 
läsaren en överblick av de olika typer av information som kan förekomma vid en 
organisation: 



Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap 
 
 
 
 

 
 
 
 

13 

 
Figur 1 Informationstyper (7) 

3.1.1 Rättsligt skydd för viss information 
Viss information har ett särskilt rättsligt skydd enligt svensk lagstiftning och här nedan 
kommer några exempel att beskrivas. Att inte hantera information på rätt sätt kan leda till 
både böter och fängelse vilket måste tas i beaktande vid informationshantering och även ligga 
till grund för informationssäkerhetsarbetet. I detta kapitel beskrivs ett antal av dessa lagar och 
föreskrifter. 
 
Exempelvis har sekretessbelagd information rörande rikets säkerhet ett särskilt skydd enligt 
säkerhetsskyddslagen (8): 

7§ Säkerhetsskyddet skall förebygga: 
1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, 

ändras eller förstörs (informationssäkerhet), 
2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses 

i 1 eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs (tillträdes-
begränsning), och 

3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som 
har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning). 

 
Personuppgiftslagen (9) är en annan lag som syftar till att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks när det gäller hantering och behandling av personuppgifter. Lagen 
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styr över de sätt personuppgifter får hanteras och ger informationen ett särskilt skydd. Lagen 
omfattar alltså hur insamling, registrering, undantag, samtycke, lagring, bearbetning, 
forskning, straff med mera ska gå till för personliga uppgifter.  
 
Företagshemligheter har ett särskilt skydd enligt lagen om skydd av företagshemligheter (10): 

1§ Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller 
driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och 
vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. 

Riksarkivets föreskrifter (11) gör även gällande att det ställs tekniska krav på hur information 
som är elektroniska handlingar ska lagras vilket indirekt ger en god tillgänglighet av 
informationen. Det framgår att informationen ska finnas tillgänglig så länge den förvaras. 
 
Det finns alltså ett flertal lagar och föreskrifter som måste tas i beaktande vid hantering av 
information. Detta innebär både ett rättsligt som etiskt ansvar för den information som en 
organisation likt en myndighet hanterar och äger och att missbruk av detta kan leda till 
allvarliga konsekvenser. 

3.1.2 MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet 
MSB har tagit fram en föreskrift för hur svenska myndigheter skall arbeta med informations-
säkerhet (MSBFS 2009:10) (12). Det framgår dock i föreskriften att den inte är tillämpbar för 
vissa myndigheter som Försvarsmakten, regeringskansliet och kommittéväsendet då dessa har 
andra krav på sig. 
 
Föreskriften fastslår att myndigheterna skall ”arbeta aktivt med informationssäkerhet” och 
kopplat till föreskriften finns det allmänna råd i syfte att ge generella rekommendationer som 
inte har samma juridiska status men kan ge myndigheten stöd och råd för att ha en god 
informationssäkerhetsnivå och bör som föreskriften följas.  
 
Föreskriften slår fast att en myndighet skall: 

1. ”upprätta en informationssäkerhetspolicy och andra styrande dokument som behövs 
för myndighetens informationssäkerhet,  

2. utse en eller flera personer som leder och samordnar arbetet med informations-
säkerhet,  

3. klassificera sin information med utgångspunkt i krav på konfidentialitet, riktighet och 
tillgänglighet,  

4. utifrån risk- och sårbarhetsanalyser och inträffade incidenter avgöra hur risker ska 
hanteras, samt besluta om åtgärder för myndighetens informationssäkerhet,  

5. dokumentera granskningar och säkerhetsåtgärder av större betydelse som har 
vidtagits. ” 
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MSB ger ett antal allmänna råd i föreskriften (13) och där framgår det att kopplat till 
säkerhetsåtgärder, olika typer av säkerhetsåtgärder beskrivs senare i denna rapport, ska 
myndigheten ”beakta all drift av IT-system och datakommunikation ur en säkerhetsynpunkt” 
så att det inte glöms bort. Det konkretiseras i exempel i de allmänna råden att det ska finnas 
dokumenterade rutiner för ändringshantering av informationen så att det går att spåra vad som 
gjorts, när och av vem, det vill säga spårbarheten av informationen ska vara godtagbar samt 
det ska finnas skydd mot skadlig kod, skadlig kod berörs även i denna rapport. Det står även 
att vid anskaffning av nya system så ska de generella säkerhetskraven beaktas och 
säkerhetsåtgärder för kontinuitet, det vill säga åtgärder vid driftbortfall som innebär godtagbar 
tillgänglighet av informationen, ska finnas och planeras för. 
 

3.1.3 Svenska myndigheters informationssäkerhetsarbete 
MSB genomförde under 2014 en enkätundersökning med syfte att kartlägga svenska 
myndigheter och hur dessa tillämpar MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet samt övrigt 
informationssäkerhetsarbete (14). Enkäten skickades ut till 351 myndigheter och det 
resulterade i 334 svar. Av dessa svar gick MSB vidare med en djupare studie med 227 
myndigheter då dessa myndigheter själva ansvarar för sitt informationssäkerhetsarbete. Det 
stora antalet respondenter och hög svarsfrekvens svarar för en ”hög tillförlitlighet” enligt 
författarna till rapporten och borde ge en bra bild för hur myndigheternas informations-
säkerhetsarbete ser ut och de viktigaste punkterna kommer att presenteras här nedan. 
 
I rapporten visar det sig att 84 % av myndigheterna har en informationssäkerhetspolicy i 
någon form och 74 % har en utsedd informationssäkerhetschef eller motsvarande befattning. 
38 % av myndigheterna uppger att de ”inte har tillräckligt med kompetens, resurser och 
mandat för att utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt?” (14) vilket är en väldigt stor 
andel och pekar på ett stort behov av stöd. 
 
Endast 35 % av myndigheterna har en framtagen kontinuitetsplan enligt rapporten, det finns 
alltså inte någon plan för hur de i en krissituation ska kunna fortsätta att utföra sina mest 
centrala uppgifter vilket är viktigt för en myndighet. Kopplat till ett informations-
säkerhetsarbete syftar det till exempel att ha planer för att ha bibehållen tillgänglighet av 
informationen eller att tillse att konfidentialiteten inte påverkas negativt. En kontinuitetsplan 
måste vara förankrad i organisationen samt övad för att kunna fungera när det blir en skarp 
akut situation som till exempel att bli utsatt för skadlig kod eller att ett driftbortfall gör att 
informationen och systemet inte finns tillgängliga. 

Myndigheterna uppger i undersökningen att de behöver stöd i informationssäkerhetsarbetet, 
de former av stöd som efterfrågas gäller konkreta exempel som ”best-practices” och 
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”metodstöd”. Även behov av stöd för uppföljning och utbildning har identifierats i MSB:s 
undersökning. 

Riksrevisionens rapport (15) från 2014 visar även den på stora brister avseende informations-
säkerheten vid svenska myndigheter, den stödjer sig till viss del på MSB:s enkätundersökning 
(14) som underlag. I Riksrevisionens studie så granskades ett antal myndigheter och 
granskningen visar att arbetet med informationssäkerheten vid svenska myndigheter inte är 
”ändamålsenlig sett till de hot och risker som finns” och att vissa av riskerna har 
förverkligats med allvarliga konsekvenser vilket tydligt redovisas i Riksrevisionsrapporten.  

I Riksrevisionsrapporten framgår det att det inte finns någon samlad helhetsbild på högre nivå 
av vilka hot som finns och att det enligt rapporten krävs ett strukturerat arbete för att 
minimera en eventuell realisering av dessa hot. Det framgår också i rapporten att bristen att 
det inte finns någon samlad helhetsbild leder till att staten inte har möjlighet att uppskatta 
behovet av att avsätta dedikerade resurser. Försvarets radioanstalt (FRA) uppger i rapporten 
att de identifierat fall då IT-kostnaderna vid myndigheter hållits så låga som möjligt av 
ekonomiska skäl och att detta i sin tur lett till problem (15). 
 
Förutom de lagar och föreskrifter, där några har nämnts i denna rapport, som fastställer att 
svenska myndigheter måste bedriva ett aktivt informationssäkerhetsarbete så tillkommer det 
samhällsansvar som myndigheterna har. Svenska myndigheter hanterar väldigt känslig 
information i sin roll som representant av samhället och dess livsviktiga funktioner som 
exempelvis infrastruktur, rättsväsendet, kommunikation, betalningssystem et cetera och detta 
ställer krav på att myndigheterna kan lita på sina IT-system. Det framgår också att den 
ekonomiska biten är en begränsande faktor för en bra informationssäkerhet. 
 
Det kommer i den här rapporten att presenteras ett antal olika händelser, aktörer och annat 
som motiverar varför en myndighet måste arbeta aktivt med informationssäkerheten. 

3.1.4 Säkerhetsåtgärder 
För att förbättra informationssäkerheten används olika säkerhetsåtgärder som kan ta sig olika 
former beroende på vad de ska användas till och i vilket syfte (1). Säkerhetsåtgärder är helt 
enkelt olika typer av motmedel för att förbättra informationssäkerheten och vad man bör 
tänka på vid val av säkerhetsåtgärder kommer gås igenom i detta kapitel. 
 
För att välja säkerhetsåtgärder krävs det att vissa saker tas i beaktande och här nedan kommer 
några exempel enligt MSB (1): 

• Kostnad för att införa säkerhetsåtgärden?   
• Behov av skydd? 
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• Förväntad effekt? Hur mycket kommer organisationen att spara genom att införa 
säkerhetsåtgärden? 

• Behövs det kompetensutveckling eller nyrekrytering för att införa säkerhetsåtgärden? 
• Nuvarande processer i arbetet som behövs ändras? 
• Hur påverkas kunderna och användarna? 
• Tidsuttaget för att inför en viss säkerhetsåtgärd? 

 
Det kan vara svårt och komplext att komma på säkerhetsåtgärder. Utan ingångsvärden och en 
heltäckande bild av läget blir det sällan en bra lösning direkt och lämpligheten kan variera 
över arbetets gång enligt MSB (1) som också beskriver det värt att diskutera alternativa 
administrativa som en exempelvis policy eller tekniska säkerhetsåtgärder för att öka 
informationssäkerheten. Det framgår också enligt MSB att det är relativt svårt då det finns 
flera sidor på myntet som att ekonomiska aspekter samt arbetsmiljö kan påverkas i en negativ 
riktning om exempelvis arbetet tar för lång tid att utföra på grund av en säkerhetsåtgärd. 
Vilket då kan leda till att personalen inte följer de bestämda riktlinjerna och det kan i värsta 
fall leda till en informationssäkerhetsincident. Detta ställer enligt MSB krav på att ett 
övergripande arbete vid organisationen där dess olika delar är delaktiga och med i 
informationssäkerhetsarbetet för att så mycket som möjligt ska fångas upp. 
 
Här nedan listas några olika exempel på säkerhetsåtgärder, varav några kommer beskriva 
mera senare i rapporten, med koppling till IT: 

• Möjlighet att krypterat logga in utifrån via exempelvis VPN 
• Regler för USB-minnen och hur de ska hanteras 
• Redundans av hårdvara och ström (UPS/generatorer) 
• Backup-lösningar 
• Skydd mot röjande signaler (RÖS) 
• Villkor för arbetsdatorer och privat utrustning 
• Regelverk som exempelvis en IT-policy 
• Brandvägg och IDPS 
• Antivirusprogramvara 
• Ökad bandbredd 
• ISO 27001-certifiering 
• Användarautentisering med exempelvis aktiva kort 
• Lathundar, regler, riktlinjer och manualer 
• Definierade roller och behörigheter för användarhantering 
• Utbildning av personal 
• Rätt uppdaterad och konfigurerad programvara 
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Försvarsmakten (16 s122) beskriver ett antal olika säkerhetsåtgärder och hur dessa påverkar 
informationssäkerheten och där beskrivs det att exempelvis att säkerhetsåtgärden 
behörighetskontroll inte påverkar spårbarheten men att den ökar övriga informations-
säkerhetsaspekter. Säkerhetsloggning påverkar exempelvis inte konfidentialiteten då det inte 
ger något skydd för att någon obehörig tar del av informationen men det ger möjlighet till 
kontroll av spårbarhet och riktighet samt tillgänglighet. Att ha ett skydd mot röjande signaler 
(RÖS) påverkar exempelvis inte spårbarheten men ökar konfidentialiteten. Detta förutsätter 
självklart att säkerhetsåtgärden då uppfyller de krav som ställs. 
 
Datorer påverkas i högsta grad av den programvara som installeras och används och ett 
exempel på detta framgår i Microsoft 10 stycken ”oföränderliga lagar för datorsäkerhet” 
(17) där den första lagen heter ”If a bad guy can persuade you to run his program on your 
computer, it's not your computer anymore”. Lagen sammanfattar tydligt att ett program i 
princip kan göra vad som helst med systemet det körs på och att detta kan medföra hot mot 
informationssäkerheten. Det kommer senare i rapporten att presenteras ytterligare 
motiveringar till varför programvara måste granskas ur ett informationssäkerhetsperspektiv. 
 
Det är här som applikationsgranskning kommer in i bilden. Denna studie undersöker om 
Försvarsmaktens metod för sårbarhetsgranskning är en lämplig säkerhetsåtgärd för att öka 
informationssäkerheten vid en organisation som en svensk myndighet genom att granska den 
programvara som installeras i systemen. 
 

3.2 Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning 
I detta kapitel kommer Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning att beskrivas, 
namnet på metoden är Sårbarhetsgranskning – Informell granskning av produkter före 
användning i Försvarsmaktens IT-system (2). Säkerhetskontoret vid HKV MUST 
(Högkvarteret Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) ansvarar för förvaltning och 
revidering av metoden inom Försvarsmakten och den fastställdes 2007-08-23. Det är bilaga 1 
i Försvarsmaktens metod som innehåller beskrivningen av metoden. 
 
Som tidigare har beskrivits så syftar Försvarsmaktens metod till innan användning i ett IT-
system granska vad som kan kallas för enklare applikationer för att identifiera sårbarheter 
som kan påverka informationssäkerheten. Utifrån den analysen göra en bedömning kring 
säkerheten för att använda dessa produkter och eventuella restriktioner och begränsningar. 
Metoden är enligt beskrivningen inte till för att granska vad som benämns som 
”säkerhetshöjande”-programvaror eller väldigt komplexa applikationer. Det framgår även 
tydligt att det inte handlar om att kontrollera uppfyllnad av krav hos en produkt utan att det är 
en övergripande granskning av informationssäkerheten med fokus på sårbarheter. Det innebär 
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helt enkelt att fokus inte ligger på skräddarsydda applikationer utan det rör sig om COTS-
produkter (2). 
 
Försvarsmaktens metod är uppbyggd av en teoretisk del och en teknisk del där den teoretiska 
är obligatorisk. Metoden anger att om det är viktigt att granska objektets beteende bör den 
tekniska granskningen genomföras. Metoden anger till exempel att det är ”lämpligt att 
genomföra både teoretisk och teknisk granskning av en applikation som ett 
ordbehandlingsprogram medan det kan vara av mindre vikt att genomföra teknisk granskning 
för en tilläggsmodul eller patch” vilket pekar på att metoden är flexibel och att det utifrån den 
teoretiska granskningen går att dra slutsatser (2). 
 
Det är viktigt att påpeka att som det står i beskrivningen att granskningen syftar till att 
genomföra en informell granskning för att godkänna de applikationer som ska användas i 
Försvarsmaktens IT-miljö och att andra aktiviteter som auktorisation och ackreditering av 
system kan genomföras parallellt och som komplement (2).  
 

3.2.1 Teoretisk granskning 
Som det framgår i beskrivningen av Försvarsmaktens metod (2) så syftar den teoretiska 
granskning till att ge en noggrann beskrivning av granskningsobjektet och till att ta fram så 
mycket information som möjligt om dess möjliga sårbarheter genom att samla in känd 
information. Den teoretiska granskningen ligger även till grund ifall det bedöms krävas en 
teknisk granskning av granskningsobjektet/applikationen. 
 
Syftet med den teoretiska granskningen är alltså att genomföra en informationsinsamling om 
applikationen som innefattar information som exempel: leverantör, kända sårbarheter med 
mera för att ge granskaren en möjlighet att skapa sig en uppfattning kring applikationens 
lämplighet för användning och hur dess eventuella sårbarheter ska hanteras. Det ger också en 
förståelse för hur applikationen ska konfigureras (2). 
 
Metoden ställer krav på att den teoretiska granskningen minst ska innehålla följande punkter 
(2): 
                    ”1. Översikt över granskningsobjektet.  

2. Beskrivning av leverantör av granskningsobjektet. 
3. Granskning av dokumentation. 
4. Identifiering av ingående komponenter. 
5. Beskrivning av informationsutbyte. 
6. Beskrivning av tillvägagångssätt vid uppdateringar. 
7. Konfigurationsanalys. 
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8. Identifiering av eventuella tidigare genomförda sårbarhetsgranskningar eller 
andra evalueringar och säkerhetstester. 
9. Sårbarhetssökning i allmänna källor. 
10. Rekommendation efter genomförd teoretisk granskning” 

 
För att hitta kända sårbarheter hänvisar metoden till sårbarhetsdatabaser, utan att nämna några 
som t.ex. CVE, samt allmänna källor och diskussionsforum. Det här steget ställer relativt 
stora krav på granskarens kompetens och förståelse för systemet och granskningsobjektet i 
analysskedet (2).  
 
För informationsutbytet finns det en egen punkt i den teoretiska granskningen där granskaren 
ska redogöra för hur informationsutbytet sker med granskningsobjektet och övriga system. 
Punkten ska exempelvis besvara frågan ”vilka portar och vilka protokoll som 
granskningsobjektet använder för att kommunicera?” Det ger en bra förståelse för hur 
granskningsobjektet kommunicerar med eventuella andra system och är mycket lämplig för 
att identifiera sårbarheter. Informationsutbytet kommer att identifieras ytterligare vid den 
tekniska granskningen då nätverkstrafik kontrolleras (2). 

3.2.2 Teknisk granskning 
Den tekniska är i likhet med den teoretiska granskningen löst skriven och innehåller inga 
djupgående styrningar kring val av verktyg utan det kan definieras djupare vid behov. Att 
använda virtuella maskiner för att kunna återskapa och mäta resultat över tid är det absolut 
viktigaste verktyget enligt metoden och i metodens beskrivning framgår det tydligt att 
återanvändbarhet är prioriterat (2). 
 
Metoden ställer krav på att den tekniska granskningen minst ska innehålla följande punkter 
(2): 
                    ”1. Beskrivning av laborationsmiljö och granskningsobjekt 

2. Systempåverkan vid installation 
3. Systempåverkan vid exekvering 
4. Systempåverkan vid uppdatering 
5. Test av förekomst av skadlig eller oönskad kod 
6. Systempåverkan vid avinstallation 
7. Rekommendation” 

 
Metoden fastställer att nedanstående punkter skall behandlas vilket indirekt ställer krav på ett 
antal verktyg. Metoden hänvisar inte till några specifika verktyg utan beskriver ett generellt 
förfarande. Detta ger en fördel då metoden blir anpassningsbar utifrån vilka verktyg som finns 
tillgängliga (2). 
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• Kontrollsumma 
• Registret 
• Systemfiler 
• Förekomst av skadlig kod 
• Rättigheter 
• DLL-filer och andra resurser 
• Nätverkstrafik och portar 
• Filer 

 
En nackdel med metoden är att det inte är möjligt att granska objektet över längre tid, 
uthållighetsmekanismer som t.ex. aktiverar den skadliga koden efter en viss tid kommer inte 
att upptäckas och det kommer att diskuteras senare i rapporten. 
 

3.2.3 Genomförande 
Genom att det är möjligt att dra viktiga slutsatser genom att genomföra en teoretisk 
granskning av ett objekt bör detta göras innan det genomförs en teknisk granskning. Det är 
exempelvis viktigt att veta hur granskningsobjektet fungerar samt om det finns några kända 
sårbarheter innan det börjar genomföras tekniska tester enligt Försvarsmaktens metod (2). 
 
Till metoden följer även mallar för de två olika delarna. Mallarna innehåller enklare 
beskrivning av vad som ska genomföras samt fält som ska fyllas i med text. Mallarna kan 
enkelt anpassas efter verksamhetens krav och tillsammans med dokumenten som beskriver 
den teoretiska och tekniska granskningen ger det en bra beskrivning för granskaren av vad 
som ska genomföras och hur (2). 
 
I Försvarsmaktens metod fastställs det tydligt att ”den teoretiska delen är basen för 
granskningen och ska alltid genomföras, den tekniska granskningen kan genomföras där en 
bedömning av granskningsobjektets beteende i systemet är av vikt. (2)”  
 
Genom att den är uppdelad i två delar är den flexibel utifrån ett användarperspektiv, den går 
att dela på och fördelas till olika individer med olika kompetens. Då beskrivningen av 
metoden är löst skriven är den flexibel då den inte är på detaljnivå utan är anpassningsbar. 
Den fastställer inga versioner av verktyg utan beskriver ett övergripande arbetssätt och vad 
som är viktigt att kontrollera. Dock framgår det i Försvarsmaktens metod att gransknings-
objektets verksamhet, miljö och specifikt användningsområde inte tas upp i gransknings-
rapporten för att det ska vara möjligt att kunna ställa krav på miljö eller restriktioner för 
användning i rekommendationen i slutet av rapporten (2). 



Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap 
 
 
 
 

 
 
 
 

22 

 
Expertutlåtande av informationssäkerhetsspecialisten Albin som har arbetat med Försvars-
maktens metod och granskat ”ca 25” stycken applikationer: 
 
Hur lång tid tar den teoretiska granskningen? 
”Det tar allt från 8 timmar och uppåt.” 
 
Vad är svårast? 
”Stora och kända applikationer som agerat under längre tid på marknaden.” 
 
Varför det är det svårt? 
”Om det finns stora mängder dokumentation är det en tidskrävande uppgift att gå igenom och 
bedöma vad som fortfarande är aktuellt och vad som inte är det. Samt att mängder brister 
ofta är större och dessa måste också granskas och bedömas.”  
 
Vad är enklast? 
”Små enkla applikationer som är skapade för en enskild uppgift.”  
 
Varför är det enkelt? 
”Mindre applikationer har ofta mindre dokumenterade risker vilket ur tidsaspekt gör det 
enklare att bedöma och hitta det som är relevant och vad som inte är relevant för 
granskningen.”   
 
Hur lång tid tar den tekniska granskningen? 
”Det kan ta allt från 8-16 timmar i bland uppåt 1 vecka att genomföra. Allt beror på 
komplexitet och storlek på en applikationen. Om en applikation ska agera för att höja 
säkerheten i ett system kan detta bidra till längre tidsåtgång. ” 
 
Vad är svårast? 
”Tunga applikationer som hanterar flera olika tjänster och som kan användas till flera olika 
saker. Samt applikation som är säkerhetsrelaterade.” 
 
Varför är det svårt? 
”Tunga applikationer genererar ofta större mängd data och det krävs mer analysarbete för 
att få ihop allt samt att om flera olika tjänster samverkar kan man i vissa fall behöva granska 
tjänsterna för sig.”   
 
Vad är enklast? 
”Fristående enklare applikationer som är skapade för en specifik uppgift som inte har med 
säkerhet att göra.”  
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Varför är det enkelt? 
”Man får ofta en mindre mängd genererad data som ska analyseras och man behöver inte ta 
hänsyn till att de ska synka med olika saker. Fokus är på ett specifikt objekt.” 
  
Vad kan minsta respektive öka tidsuttaget för hela genomförandet? 
”Finns det tidigare dokumenterade granskningar kan detta förkorta tidsuttaget för en 
granskning. Även vissa begränsningar tex man vet att den inte ska används på en dator som 
är uppkopplad till internet. Något som däremot kan ge längre tidsåtgång är om en 
applikation genererar stora mängder trafik över nätverken samt om applikationen ska bidra 
med säkerheten i ett system. ” 
 
Hur lång tid tar det totalt? 
”Räkna med 16 timmar för en mindre applikation till 1-2 veckor för en komplex större 
applikation där det ingår både teoretisk och teknisk granskning.” 

3.3 Anpassat informationssäkerhetsarbete 
För att kunna ge informationen ett anpassat skydd krävs som tidigare nämnt att det analyserats 
vad det är för information som informationssäkerhetsarbetet avser skydda eftersom 
informationens innehåll och form kan variera väldigt mycket. I detta avsnitt kommer det 
presenteras hur delar ur MSB:s metodstöd för informationssäkerhetsarbete genomförs och det 
metodstödet bygger på ISO 27000-serien och informationen är hämtad från MSB:s hemsida 
(1) www.informationssakerhet.se. På hemsidan beskrivs det ett metodstöd för ledningssystem 
för informationssäkerhet (LIS) vilket är en metod som tar ett helhetsgrepp på hur 
informationssäkerhet kan bedrivas vid en större organisation som till exempel en myndighet. 
De delar ur MSB:s metod som beskrivs här bygger på att det inledningsvis genomförs en 
informationsklassificering, därefter en riskanalys för att slutligen identifiera och ta fram 
säkerhetsåtgärder. Metoden presenteras för att sätta läsaren av rapporten i ett sammanhang att 
innan en säkerhetsåtgärd implementeras så måste ett antal analyser ha genomförts för att 
skyddet ska blir anpassat och effektivt.  
 
Generellt riskarbete bygger normalt enligt Whitman (18 s117-150) på tre steg: identifikation, 
analys och kontroll, vilket motsvarar de olika stegen informationsklassning, riskanalys och 
säkerhetsåtgärder som MSB:s metodstöd har. Olika organisationer har rimligtvis olika rutiner 
och processer för att genomföra olika analyser men det är inte alltid de är anpassade för 
informationssäkerhetsarbete vilket MSB:s metodstöd är. 
 
Ett exempel på en process för att införa säkerhetsåtgärder är att inte genomföra någon analys 
och bara helt enkelt välja utifrån en lista av olika ”best-practice” åtgärder, d.v.s. vanliga och 
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av någon bedömt bra åtgärder. Det lämpligaste sättet enligt MSB är att använda sig av en 
kombination av både riskanalys och ”best-practice” (1). 

3.3.1 Informationsklassning 
Genom att analysera typen av information går det identifiera och klassificera informations-
tillgångars säkerhetskrav för vad ett bortfall av de olika aspekterna: konfidentialitet, riktighet, 
tillgänglighet och spårbarhet innebär för organisationen. Detta är enligt MSB:s metodstöd 
viktigt för att kunna ge informationen ett anpassat skydd då exempelvis känslig information 
behöver en högre grad av skydd än öppen samt det ger en möjlighet till att skapa sig en 
tydligare bild av hur informationen går att gruppera ihop utifrån typ och innehåll. Det kan 
även enligt MSB vara lämpligt att gruppera information i typer för att användaren senare ska 
kunna förstå vad för regler som gäller vid hantering av en viss typ av information. 
Informationsklassning kan i vissa sammanhang även kallas för sårbarhetsanalys och då kan 
det enkelt förklaras med att analysen ska besvara frågan över hur viktigt det är för hur 
informationssäkerheten påverkas för informationen. Här nedan presenteras ett exempel på 
olika typer av information och hur de kan klassificeras: 
 
Informationssäkerhetsaspekt Sekretess Riktighet Tillgänglig-

het 
Spårbarhet 

Informationstyp 
Extern Webbinformation (hemsida) F B B M 
HR - känsliga personuppgifter A A M A 
Ekonomisk information F A M A 
Försvarssekretess A B M A 
Tabell 1 Exempel på informationsklassning 

Klassificeringen i detta exempel som bygger på MSB:s metod för informationsklassificering 
(1) är indelad i fyra olika konsekvensnivåer: allvarlig (A), betydande (B), måttlig (M) och 
försumbar (F) utifrån vilken negativ påverkan det har vid bortfall av respektive 
informationssäkerhetsaspekt. Motiveringarna nedan är bara exempel för att läsaren ska få en 
förståelse för hur information kan klassificeras utifrån olika perspektiv. 
 

• Extern webbinformation: sekretessen blir försumbar då informationen som står på 
hemsidan är just till för att förmedla information. Riktigheten är betydande då det är 
ett företags eller organisations ansikte utåt och kan påverkas negativt om det finns 
felaktigheter eller oegentligheter på den. Tillgänglighet är betydande för att kunna 
sprida information och spårbarheten är måttlig då det finns visst intresse att kunna se 
vem som gjort någon ändring på hemsidan. 
 

• HR - känsliga personuppgifter: allvarligt ifall det brister i sekretessen då det 
exempelvis kan leda till att adresser till personer med hemliga personuppgifter läcker 
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ut och personen far illa. Riktigheten är allvarlig då det krävs att personuppgifterna 
stämmer och man är säker på vem den anställde är och bor. Tillgängligheten är inte 
akut men måste finnas tillgänglig vid löneutbetalningar och så vidare. Spårbarheten 
är allvarlig för att kunna spåra och se vilka som tagit del av uppgifterna så att ingen 
obehörig tagit del av uppgifterna. 

 
• Ekonomisk information: för en myndighet är sekretessen kring ekonomin sällan 

konfidentiell då den ska kunna svara för staten kring hur den använder sina resurser. 
Detta ställer krav på att uppgifterna är riktiga medan det för ett privat företag kan 
vara väldigt känsligt om den ekonomiska informationen kommer ut för exempelvis en 
upphandling eller budgivning. Detta skulle kunna leda till att en konkurrent skulle 
kunna anpassa sitt bud. Tillgängligheten är inte akut men det krävs spårbarhet för att 
kunna se vilka som gjort några ändringar i systemet för att förhindra exempelvis 
förskingring och andra brott. 

 
• Försvarssekretess: uppgifter kring hur försvaret fungerar har hög sekretess, 

riktigheten är lika så hög men tillgängligheten behöver inte alltid vara hög utan 
anpassas efter hotbild. För att förhindra att informationen läcker ut ställs det krav på 
att se vilka som tagit del av uppgifter och så vidare. 

 
Informationsklassningen är enligt MSB:s metodstöd en viktig aktivitet för vidare arbete med 
informationssäkerheten eftersom det först efter att informationen har klassificerats och 
grupperats som det går analysera verksamhetens krav kopplat till informationen och som 
tidigare nämnts kan ju information finnas i många olika former. Det är informationen som ska 
skyddas och utifrån informationsklassningen går det att se vilken typ av information som 
behöver vilket skydd. Exempelvis går det senare att se om en viss informationsklass kan 
hanteras på ett visst system eller inte beroende på systemets skyddsnivå. Det skulle leda till 
väldigt begränsad flexibilitet och onödiga kostnader eller ett ej adekvat skydd. Ett exempel på 
detta är att Försvarsmakten klassificerar sin information olika och all information kan inte 
vara klassificerad som hemlig. Försvarsmakten klassificeringar för hemliga handlingar är 
följande (19 s43-46): 

• ”Hemlig/Top Secret: Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra synnerligt men för 
totalförsvaret eller förhållandet till en annan stat eller en mellanfolklig organisation 
eller i annat fall för rikets säkerhet.  

• Hemlig/Secret: Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra betydande men för 
totalförsvaret eller förhållandet till en annan stat eller en mellanfolklig organisation 
eller i annat fall för rikets säkerhet.  

• Hemlig/Confidential: Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra ett inte obetydligt 
men för totalförsvaret eller förhållandet till en annan stat eller en mellanfolklig 
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organisation eller i annat fall för rikets säkerhet.  
• Hemlig/Restricted: Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra endast ringa men för 

totalförsvaret eller förhållandet till en annan stat eller en mellanfolklig organisation 
eller i annat fall för rikets säkerhet. ” 

3.3.2 Riskanalys 
Utifrån de identifierade informationstillgångarna, det vill säga efter informationsklassningen, 
är det enligt MSB:s metodstöd dags att genomföra en riskanalys där riskerna analyseras så att 
skyddet för informationen kan anpassas genom olika säkerhetsåtgärder. Desto bättre arbete 
som har gjorts med att identifiera informationstillgångarna och analysera riskerna desto bättre 
och mer anpassat blir skyddet enligt MSB (1). 
 
Det finns ett flertal typer av riskanalys och dessa kan genomföras på olika sätt, exempel på 
andra olika riskanalyser är (20): 

• HAZOP  
• Vad-händer-om? 
• Felträdsanalys (FTA) 
• FMEA 

 
Valet av metod för riskanalys sker utifrån vad det är som ska analyseras samt vad det är som 
är av intresse. HAZOP är till exempel utvecklad för att genomföra riskanalys av en kemisk 
process och är konsekvensen av en specifik utlösningsmekanism av intresse så är 
felträdsanalysen mer lämplig (20). Här nedan presenteras hur MSB:s metod för riskanalys 
genomförs och den har valts ut för att den är anpassad för just informations-säkerhet. 
Metoden kommer att användas senare i rapporten för att göra en riskanalys.  
 
För att genomföra en riskanalys enligt metodstödet är första steget att identifiera ett 
analysobjekt, vilket kan vara en informationstillgång eller ett system. Enligt MSB så är detta 
till för att förenkla arbetet då en analys inte kan innehålla allt, till exempel ett större och 
komplext system utan man måste fastställa inom vilka ramar som analysen ska göras. En bra 
beskrivning av analysobjektet förtydligar enligt MSB arbetet och det ger även en avgränsning 
för vad som ingår i analysobjektet och det leder till att de delaktiga i analysen är överens om 
vad som ska analyseras så att missförstånd elimineras och det blir även billigare då 
mötesverksamhet generellt kostar mycket mantimmar.  
 
Nästa steg i metoden enligt MSB (1) blir att identifiera de hot som finns mot analysobjektet 
genom att försöka besvara följande frågor:  

• ”Vilka är hoten mot informationstillgångarna?”  
• ”Vad kan inträffa?” 
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Enligt MSB så behöver ett hot behöver inte vara avsiktligt utan kan bero på både olyckor eller 
övriga händelser. Det viktiga för att det ska vara ett hot är att det leder till en för 
informationen negativ och oönskad konsekvens och några sådana kommer att beskrivas 
senare i rapporten under olika typer av sårbarheter. 
 
Olika exempel på hot för att beskriva för läsaren hur de kan beskrivas och i vilka former det 
kan förekomma: 

• Blixten slår ned i datorhallen och hårdvara förstörs. 
• En attackerare tar sig in i lönesystemet och omdirigerar pengar till egna konton. 
• Hårddisken kraschar och filer förloras. 
• Driven journalist planterar felaktig information i systemet. 
• Laptop blir stulen på tåget och värdefull information sprids. 
• Anställd har känslig information på sin laptop och är med om en bilolycka. 
• Organisationens hemsida hackas av hacktivister och olämpligt politiskt innehåll 

publiceras på hemsidan. 
• Anställd stjäl känslig information för att sälja till främmande makt. 

 
Nästa steg i metoden blir att gruppera liknande hot med varandra, förtydliga och dokumentera 
vad som framkommit hittills. Detta leder enligt MSB till att det blir tydligare och enklare att 
hantera den mängd olika hot som identifierats och utifrån de hot som har tagits fram kan 
därefter risken och sannolikheten för att dessa hot inträffar bedömas. Ett enkelt sätt som ingår 
i MSB:s metod för att göra detta är att placera in hoten i en konsekvens och 
sannolikhetsmatris: 
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Figur 2 Konsekvens och sannolikhetsmatris (1) 

För att matrisen ska fungera krävs det att skalorna på den är definierade så att det till exempel 
är fastställt vad det innebär om ett hot realiseras som ”sällan” och det blir enligt MSB enklare 
att kommunicera med övriga deltagare vid genomförandet genom det visuella verktyget som 
en matris är. Genom att placera ut hoten på matrisen går det sedan enligt MSB att skapa sig en 
uppfattning kring vilka hot som är prioriterade och att försöka eliminera dessa hot genom att 
skapa och införa säkerhetsåtgärder utifrån deras placering i matrisen. Det vill säga värdet av 
konsekvensen multiplicerat med sannolikheten, ett högre värde innebär då ett allvarligare hot. 
Matrisens utseende och antal grader för konsekvens och sannolikhet går enkelt att anpassa 
efter organisationens egna metoder. Om en ekonomisk aspekt tillförs matrisen är det möjligt 
att göra en ungefärlig uppskattning av kostnaden för ett realiserat hot. En sådan uppskattning 
är till hjälp för val av säkerhetsåtgärd, enligt MSB, särskilt i de fall då en beslutsfattare i 
organisationen behöver besluta om införande av åtgärden. Det innebär enligt MSB (1) att det 
går att jämföra kostnaden för exempelvis förlust av informationens sekretess och vad det 
kostar att införa en säkerhetsåtgärd och det kan vara till stor hjälp för att att motivera ett 
eventuellt beslut. 
 
Innan det är dags att gå vidare och vidta åtgärder krävs det en analys av vilka säkerhets-
lösningar som är i drift för tillfället i en så enligt MSB:s metodstöd kallad Gap-analys. Genom 
att analysera detta går det att se vilka säkerhetsåtgärder som är i drift och hur de står sig i 
förhållande till vad som krävs. Gap-analysen syftar till att komma fram till om en 
säkerhetsåtgärd som är i drift behövs ersättas eller enkelt kan konfigureras om (1). 
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3.4 Sårbarhetsbegreppet 
En sårbarhet är en brist eller svaghet i ett system eller programvara som tillåter att 
informationssäkerheten kan påverkas negativt (21 s37-43). Det vill säga något som gör ett 
system känsligt för en attack och det är något väldigt elementärt för Försvarsmaktens metod 
som förhoppningsvis ska identifiera sårbarheter innan applikationen används. En sårbarhet 
kan bero på alla möjliga faktorer, både mänskliga som tekniska fel (18,21,22), och några 
exempel kommer att presenteras senare i detta kapitel. 
 
Människor talar generellt olika med olika dialekter och uttal och i likhet med programkod så 
skrivs kod olika av olika programmerare beroende på enskilda preferenser och vana men kan 
ändå uppnå samma resultat. Det ger en stor flexibilitet i utvecklandet av ett program men det 
leder till att en av de största orsakerna till sårbarheter i mjukvara är att programmeraren gör 
misstag enligt en rapport om mjukvarusårbarheter (23). Det kan sammanfattas med att något 
som för det mänskliga ögat ser ut som en bra lösning av ett problem kan i själva verket 
innehålla allvarliga brister och den mänskliga hjärnan kan inte hantera den mängd information 
som behandlas. 
 
Sårbarhetsfönster är ett viktigt begrepp och är den tid det tar från att en sårbarhet skapades 
eller användes för första gången tills det att den upptäcks och åtgärdas. Under denna period är 
alltså systemet känsligt eller sårbart för en attack eftersom inget skydd finns tillgängligt. 
Enligt Schneiers nyhetsbrev (24) så varierar risken över tid för ett generellt scenario där en 
sårbarhet upptäcks, sprids och en lösning tas fram och används. Det vill säga att risken är som 
högst när en sårbarhet blir känd men det ännu inte finns någon lösning. Efterhand som en 
implementation av lösningen fortlöper så minskar risken som sårbarheten har realiserat. 
 
Exploit 
I informationssäkerhetssammanhang så är exploit ett viktigt begrepp som kommer från ordet 
”exploatera”, det är ett sätt för att beskriva ett sätt att utnyttja en sårbarhet, det vill säga att en 
aktör använder sig av en exploit för att genomföra en attack på ett IT-system (18 s10). 
 
Zero-day 
En Zero-day attack eller Zero-day exploit är ett begrepp för när en sårbarhet används för 
första gången och den då inte är känd. Det innebär att någon lösning eller skydd inte finns 
tillgänglig och det kommer således ta tid innan det finns något skydd mot en sådan attack på 
ett bra tag. Det leder då till ett sårbarhetsfönster som kan vara väldigt stort då det är någonting 
för allmänheten okänt som ger upphov till sårbarheten. Det är också självklart svårt att skydda 
sig mot skadlig kod som använder sig av en Zero-day sårbarhet (25 s152-159) och 
anledningar till detta kommer att beskrivas senare i rapporten. En Zero-day sårbarhet är 
oerhört värdefull då den kan utnyttjas för att begå en attack och förhoppningsvis leda till att 
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attackeraren även undgår upptäckt och det har förekommit att en upptäckt av en sådan säljs 
till underrättelsetjänster som exempelvis NSA som då kan bedriva underrättelsetjänst med 
mindre risk för upptäckt (26). En Zero-day sårbarhet kan enligt en angiven prislista i Check 
Points rapport till exempel för MS Word vara värd runt $50 000-100 000 och en till Apple 
iOS $100 000-250 000 (27) och det kommer senare i rapporten att diskuteras kring den svarta 
marknad som finns kring IT-relaterade brott och tjänster. 

3.4.1 Exempel på sårbarhetstyper 
Nedan beskrivs några exempel som listas nedan för att ge läsaren ett sammanhang, de är 
exempel på mjukvarusårbarheter som representerar några de mest vanliga sårbarhetstyperna 
(28) samt några mänskliga misstag som exempelvis kan resultera i en sårbarhet i ett system 
och att en attackerare kan få tillgång till systemet.  
 
Buffer overflow 
Buffer overflow eller dess svenska begrepp, buffertöverskridning, är en sårbarhet som uppstår 
när någon eller något försöker spara ner mer data än vad som får plats i en buffert i ett stycke 
av kod utan att det finns några kontroller som begränsar inmatningen. Varför det är en 
sårbarhet är att exempelvis en felaktig inmatning då kan leda till krascher eller säkerhetshål 
beroende på utformningen av sårbarheten men till exempel så kan returadressen överskrivas 
och ändras och programmet kan då exekvera angriparens instruktioner. Buffer overflow 
förekommer generellt i kod skriven i C, C++ eller assembler och är en av de vanligaste 
sårbarheterna (18 s76, 29,30). 
 
Injicering 
Injicering är när en teknik som en angripare använder för att skicka in indata till ett program 
när det finns brister i kontrollen av dessa så att det blir en sårbarhet. SQL-injektion är ett 
sådant exempel där en inmatning av en sträng kan resultera i att en databasfråga kringgår 
säkerhetsfunktioner och kan manipulera SQL-databasen och dess innehåll eller få tillgång till 
informationen (18, 31). 
 
Informationsläckage 
Informationsläckage är en typ av sårbarhet där information läcker från ett system och det 
behöver inte vara av skadlig karaktär men som sårbarhet så innebär det att det ger angriparen 
förståelse för hur systemet är uppbyggt. Exempel på informationsläckage kan exempelvis vara 
databasinformation, information kring nätverksstrukturen eller information om operativ-
systemet vilket kan vara till nytta för angriparen som ska rekognosera sin attack (32) och om 
hur en riktad attack går till går att läsa om senare i rapporten. 
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Svag kryptering och nyckel  
Svag kryptering och svag nyckel kan också nämnas som en sårbarhet. Det innebär när 
krypteringen inte längre kan garantera det skydd för informationens konfidentialitet den 
uppger att den ska göra. Vilket kan bli ett stort problem då det kan innebära att någon 
obehörig kan ha tagit del av informationen fast användaren följt de rutiner som organisationen 
har fastställt och därmed trott att informationen varit skyddad fast den inte varit det. Detta 
påverkar främst konfidentialiteten men även tillgängligheten eftersom det kanske inte går att 
skicka informationen om säkerhetsåtgärden inte fungerar. En kryptering kräver alltid en 
nyckel för att kunna dekrypteras och det kan förekomma att designen av algoritmen har 
sårbara och svaga nycklar eller att den är felaktigt designad så att det går att dekryptera 
informationen eller att nyckeln har läckt genom exempelvis ett mänskligt misstag (33).  
 
Race-condition 
Denna sårbarhet är svår att upptäcka och blir till när utdata avgörs av ordningen eller 
sekvensen av andra händelser som till exempel ordningen av inmatningar, kommandon eller 
trådbyten. Skulle något hända i en ordning som programmet inte kan hantera kan det leda till 
oväntade händelser eller krasch (18 s79). 
 
Privilegieeskalering 
Det finns sårbarheter som gör att en resurs får högre rättigheter än vad som den är tänkt att ha, 
exempelvis så får en användare rättigheter att modifiera systemfiler eller andra viktiga filer 
och det kan självklart innebära ett stort problem med hot mot spårbarhet eller konfidentialitet 
(34). 
 
Felaktig säkerhetskonfiguration  
Detta innefattar även mänskliga misstag eller slarv som att det standardiserade 
administrationslösenordet för ett system inte har ändrats eller att det finns ett dolt 
administratörskonto och att en attackerare kan utnyttja denna typ av sårbarhet för att komma 
in i systemet. Till denna sårbarhet hör även att programvaran inte är rätt uppdaterad eller har 
onödiga resurser aktiva som exempelvis att portar som inte används är öppna vilket kan vara 
en väg in i systemet för en attackerare (18). 

3.4.2 Sårbarhetsdatabaser 
För att kunna inhämta information om sårbarheter är följande databaser och källor lämpliga 
att känna till. Även om det inte är en djupare teknisk granskning som exempelvis 
kodgranskning som genomförs så kan kännedom om olika sårbarheter vara viktigt för att 
exempelvis se om en sårbarhet har åtgärdats av utvecklaren i en patch eller motsvarande 
uppdatering. 
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CVE 
CVE står för Common Vulnerabilities and Exposures och är ett system för att skapa 
referenser till kända sårbarheter inom informationssäkerhet. Det är en standard för att göra det 
enklare att dela information mellan olika informationssäkerhetsdatabaser, genom att skapa ett 
gemensamt namn för en känd sårbarhet pratar databaserna samma språk och det blir enklare 
att identifiera en sårbarhet (35). 
 
Varje CVE består av ett id-nummer även känt som CVE-nummer eller CVE-ID, en kort 
beskrivning av sårbarheten och exponeringen samt eventuella referenser. Id-numret är 
uppbyggt av CVE – årtal – löpnummer, (CVE-ÅÅÅÅ-XXXX). CVE är ett utmärkt verktyg 
för att upptäcka sårbarheter vid applikationsgranskning, genom att söka i databaser kan 
granskaren hitta kända sårbarheter för avsett program och utifrån detta leta efter lösningar.  
 
CVSS 
CVSS står för Common Vulnerability Scoring System och är ett graderingssystem för 
sårbarheter, det används av bland annat CVE. Det är uppbyggt av ett flertal graderings-skalor 
som bygger upp ett övergripande bedömning av en sårbarhet. Den övergripande bedömningen 
ger en numerär mellan 0 till 10 och där bedömningen 7-10 är kritiska sårbarheter. CVSS gör 
en bedömning genom att mäta tre olika områden för att få fram en övergripande bedömning. 
En bas-skala för att bedöma egenskaperna av en sårbarhet, en temporär skala för hur 
sårbarheten påverkas över tid och slutligen en skala för att bedöma hur sårbarheten påverkar 
omkringliggande IT-miljö. Det är bara bas-skalan som är obligatorisk för att få fram en 
slutgiltig bedömning av en sårbarhet enligt CVSS-skalan (36). Detta system ger en bra grund 
för att göra en bedömning av en sårbarhet och utifrån detta vidta eventuella åtgärder beroende 
på risken sårbarheten medför.  
 
CERT-SE 
CERT-SE är Sveriges nationella Computer Security Incident Response Team (CSIRT). De 
har som uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter och 
drivs av MSB. De har ett gratis veckobrev på svenska med olika säkerhetsnyheter och ger ut 
rekommendationer om säkerhetsrelaterade åtgärder med hänvisning till CVE-ID. Det finns på 
deras hemsida (37) även statistik över antal datorer i Sverige som är infekterad med skadlig 
kod, statistiken visas visuellt på en karta och uppdateras dagligen. 

3.4.3 Attackförfarande 
En attackerare kan försöka använda sig av en sårbarhet i ett system för att exempelvis 
tillskansa sig information eller påverka ett system och dess information, det vill säga att 
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konfidentialiteten och tillgängligheten av informationen i slutändan påverkas negativt för 
organisationen. 
 
En kvalificerad attack av någon individ eller organisation på ett IT-system följer ofta ett 
mönster enligt en grupp forskare vid Lockheed Martin (38); inledningsvis genomförs det ett 
spaningsförfarande med rekognosering där angriparen försöker samla information om offret 
för att ta fram en plan för attacken. Därefter tas det fram en leveransmekanism för skadlig kod 
eller så utnyttjas någon sårbarhet för att därefter leverera den på något sätt till offret, till 
exempel genom social-engineering. Därefter utnyttjas en sårbarhet i offrets system för att 
exekvera attackverktyget och ge sig själv kontroll över offrets system för att slutligen uppfylla 
sitt mål med attacken. Attackverktyget kan exempelvis vara skadlig kod som påverkar 
systemet.  
 
Detta förfarande förutsätter att det är en riktad attack med ett uppsåt och syfte, en enklare 
attack kan till exempel vara att en angripare upptäcker en sårbarhet vid en scanning och 
därefter utnyttjar sårbarheten för att ta del av den lättåtkomliga information som råkar finnas 
tillgänglig just där och då. 

3.5 Granskningsmetoder 
Då information kan ta sig olika former vilket tidigare har visats samt att risker och hot kan 
variera utifrån förutsättningar kan det behövas olika granskningsmetoder. Här kommer några 
exempel på alternativa granskningsmetoder att presenteras. 

3.5.1 Common Criteria 
Common Criteria (CC) är en välkänd internationell standard för att kravställa och evaluera 
produkters IT-säkerhet och som har beteckningen ISO/IEC IS 15408 med nuvarande version 
3.1 revision 4. För att en produkt ska bli ackrediterad och certifierad enligt CC så genomförs 
det en evaluering av produkten av ett oberoende och särskilt godkänt evalueringsföretag som 
följer en fastställd standard och det finns i dagsläget (2014-07-17) 2412 stycken certifierade 
produkter i olika assuransnivåer som kallas för Evaluation Assurance Level (EAL) (39). Det 
svenska certifieringsorganet för CC heter CSEC och är en oberoende enhet inom Försvarets 
Materielverk. CSEC har till uppgift att övervaka evalueringsföretagets rutiner, metoder och 
kompetens så att det gått rätt till så att resultatet av evalueringen inte kan ifrågasättas. 
 
Produkten som ska evalueras kallas för TOE och det står för ”Target Of Evaluation” och 
resultatet presentas i ”Evaluation Technical Report” (ETR) (40). Evalueringen har då 
genomförs utifrån en av de 7 olika EAL-nivåerna (40) och en högre EAL-nivå medför högre 
krav på evalueringen och vad som ingår i de olika nivåerna enligt CSEC presenteras nedan 
(41): 
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• ”EAL 1: Produkt granskas som svart låda, testas endast via yttre gränssnitt. 
Granskning av manualer m.m. Utvecklaren knappt involverad. Skall möta angripare 
med "Basic Attack Potential".  

• EAL 2: Inre struktur och arkitektur beaktas. Penetrationstest baserad på evaluerarens 
sårbarhetsanalys (designspec. m.m. beaktas). Krav på CM-system och en säker 
leverans av TOE. Skall möta angripare med "Basic Attack Potential".  

• EAL 3: Granskning av utvecklarens skydd mot manipulation av TOE, mer utförlig 
granskning och testning. Skall möta angripare med "Basic Attack Potential".  

• EAL 4: Granskning av design ned till kodnivå, granskning av kod. Automatisering av 
CM-system. Kontroll av utvecklingsverktyg. Skall möta angripare med "Enhanced 
Basic Attack Potential".  

• EAL 5: Krav på modulär design av säkerhetsfunktionerna och en mer strukturerad 
arkitektur. Strukturell granskning, semiformell designbeskrivning. Skall möta 
angripare med "Moderate Attack Potential".  

• EAL 6: Formell modellering av säkerhetspolicies, semiformell designspec. Krav på 
strukturerad utvecklingsprocess och fullständigt automatiserat CM-system. Skall möta 
angripare med "High Attack Potential". 

• EAL 7: Krav på formell representation, mycket utförlig testning och verifiering, och 
enkel design av säkerhetsfunktionaliteten. Strukturerad presentation av implem-
entationen, koden. Skall möta angripare med "High Attack Potential".” 

 
Det är som visat ovan först i EAL 4 som kodgranskning genomförs och Försvarsmaktens 
metod motsvarar därför högst EAL 3. Prisnivån för CC sätts utifrån vilken nivå som väljs för 
evalueringen där en högre EAL-nivå då generellt kostar mer. Tidsuttaget och kostnaden enligt 
en undersökning genomförd av United States Government Accountability Office (42) visar på 
att en EAL 2 kostar mellan ca $75 000-200 000 och tar mellan ca 4-9 månader. En EAL 3 
kostar ca $110 000-250 000 och tar mellan 5-12 månader.  
 
Enligt CSEC (43) så kostar certifiering enligt EAL 1 för enklare produkter 20 000 kronor upp 
till 60 000 kronor för EAL 4 och för en stor och komplex IT-produkt kostar en EAL 1 35 000 
kronor och en EAL 4 100 000 kr. 
 
En EAL 2 evaluering där man strukturellt testat ett system eller produkt kan alltså kosta upp 
till $200 000 vilket är en avsevärd kostnad utifrån vad som testats. Certifieringsorganet 
CSEC:s priser är bara vad själva certifieringen kostar. Det praktiska granskningsarbetet som 
evalueringsföretaget genomfört ingår inte i denna kostnad. Detta leder till att CC är mer 
lämpligt för väldigt säkerhetskritiska system och för organisationer som har väldigt 
motiverade behov av en evaluering av en specificerad produkt och inte något som kan utföras 
på varenda applikation som används i ett system. En möjlighet att få ned kostnaden är att öka 
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parallellismen i evalueringsarbetet och på så sätt förkorta tidsuttaget och i slutändan 
kostnaden enligt en studie (44), men då ackrediteringen genomförs av oberoende granskare är 
det upp till dessa att om viljan finns pressa priserna. 

3.5.2 Kodgranskning 
Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning fokuseras inte på utveckling men att 
kunna identifiera sårbarheter redan i utvecklingsskedet är viktigt för att i ett tidigt skede 
kunna minimera risker med programvaran och därmed även minimera kostnaderna för att 
åtgärda sårbarheterna som identifierats. Det ger även för utvecklaren ett dåligt rykte att 
leverera en dålig produkt som i sin tur kan leda till minskade intäkter. Som tidigare beskrivits 
så är en av de vanligaste anledningarna till sårbarheter att programmeraren gör omedvetna 
misstag, som exempelvis dålig kontroll av in-matningar som kan leda till buffer-overflow och 
dålig minneshantering (23). Begreppet kodgranskning innebär alltså i korthet en genomgång 
av koden och att kontrollera koden mot vanliga misstag, varav några har nämnts tidigare i 
rapporten. Det finns flera olika typer av verktyg för att stötta granskaren vid granskningen av 
koden men resultatet kan vara svårt att tyda så det krävs en erfaren kodgranskare som kan 
språket och har erfarenhet som komplement (45). 
 
Exempel på några olika verktyg med tillämpbara språk för statisk analys som innebär en 
analys av ett icke exekverande program: 

• PScan (C) 
• Flawfinder (C) 
• RATS (C, C++, Perl, PHP, Python) 
• Splint (C) 
• ESC/Java (Java) 

 
Vanlig statisk analys behöver generellt tillgång till programmets källkod och finns det inte 
tillgång den finns det möjlighet att göra en typ av dynamisk granskning enligt en studie (30) 
för att exempelvis leta efter sårbarheter. Dynamisk granskning beskrivs i studien som en typ 
av kodgranskning som går ut på att analysera ett exekverande program och det innebär alltså 
att det inte behövs någon tillgång till källkoden så det kan utföras av någon annan än 
utvecklaren men det går då inte att åtgärda sårbarheten direkt. Studien beskriver ett sätt att 
använda sig av en metod för att konvertera binärkod till assemblykod och på assembly-koden 
genomföra en statisk analys för att utifrån den analysen använda det till att identifiera buffer-
overflow sårbarheter.  
 
Kodgranskning beskrivs av flera källor (23,30,45) som en lämplig åtgärd men sak som dock 
bör tas i beaktande om valet har fallit på att genomföra en kodgranskning är att det tar väldigt 
mycket tid, manuell kodgranskning innebär i snitt 100-200 rader kod per timme (45). Det blir 
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kostsamt och kräver specialkompetens speciellt om genomförandet av granskningen sker 
manuellt (23,30,45). Kodgranskning innebär alltså bara granskning av kod men kan självklart 
vara en del i en större granskning som exempelvis till CC med en mer utförlig studie av 
granskningsobjektet och dess utvecklare.  
 
Nedan presentera två olika tekniker på hur en mer automatisk analys av kod kan genomföras: 
 
Fuzztester 
Fuzztester är en metod som i korthet innebär att det genomförs en typ av dynamisk analys 
genom att ge granskningsobjektet en stor mängd indata och genom det försöker metoden 
identifiera olika buggar. Det uppges att fuzztester trots sin enkelhet kan vara väldigt effektivt 
men att det kräver väldigt stora mängder indata för att kunna hitta buggar och det leder till att 
det är troligt att det missas en del vilket i förlängningen kan vara sårbarheter (46). 
 
Det finns flera olika varianter av fuzzing, exempelvis (46,47): 

• Enkel/slumpmässig: Helt slumpmässig indata. 
• Blackbox: Indata utan uppföljning av vilka delar av granskningsobjektet som 

påverkas. 
• Whitebox: Indata med uppföljning av vilka delar av granskningsobjektet som 

påverkas. 
 
TestInv-Code 
TestInv-Code är ett passivt testverktyg för att testa ELF-filer under exekvering mot 
sårbarheter som är beskrivna i VDC-filer (Vulnerability Detection Conditions). VDC är ett 
formellt språk för att beskriva sårbarheter och hur dessa upptäcks. Programmet kräver att en 
känd sårbarhet har beskrivits enligt VDC och jämför sedan spår av exekveringen av ELF-filen 
genom att analysera varje instruktion och hålla koll på variabler, register och minne mot 
sårbarheterna. Detta system med VDC-filer (en sårbarhet motsvarar en fil) uppvisar stor 
effektivitet och i att upptäcka sårbarheter men det kräver stora systemresurser då endast 10 
stycken VDC-filer kan resultera i upp till 30 % långsammare exekvering (48). 
 
En initial bedömning av metoden är att den kräver stora programmeringskunskaper av 
användaren och att det krävs en stor databas av sårbarheter beskrivna i VDC och att det inte är 
lämpligt för målgruppen av detta arbete. Dock görs bedömningen att vidare utveckling av 
metoden samt eventuellt kommande möjlighet att exekvera PE-filer för Windows gör det 
intressant att bevaka denna metod.  
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3.6 Piratkopiering 
Piratkopiering är en benämning på när upphovsrättsliga skyddade verk olovligen kopieras och 
distribueras. Det är i dagens samhälle väldigt vanligt och omfattar allt från kläder, 
accessoarer, mat, läkemedel, spel, musik, film och programvara. Användning av piratkopierad 
mjukvara finns i hela samhället, även bedömt vid svenska myndigheter och det medför även 
vissa risker vilket kommer att presenteras i denna rapport som till exempel exponering för 
skadlig kod och upphovsrättsbrott (49). 
 
Crack 
Det är vanligt att program använder sig av någon sorts form av kopieringsskydd och för att 
lyckats piratkopiera program så är en möjlighet att använda sig av ”cracks”. Med ett ”crackat” 
program menas det alltså med att det har lyckats att kringgå kopieringsskyddet och genom det 
fått tillgång till vad som nu är en piratkopierad version av programmet och det är ofta en eller 
flera filer som löser detta, exempelvis så ersätts .exe-filen med en modifierad version (50).  

Keygen  
Som beskrivet ovan så är det vanligt att utvecklaren av ett program har lagt till en funktion för 
kopieringsskydd, en möjlighet är att ha en funktion som kräver en produktnyckel eller 
licensnyckel för att kunna använda programmet så att det inte ska gå att kopiera hur som helst 
så att utvecklaren inte kan tjäna ekonomiskt på sin produkt. Keygen är en förkortning av key-
generator (nyckelgenerator) vilket är ett program som generar produktnycklar till ett eller 
flera specifika program (50). Keygens kan självklart även förekomma i lagliga sammanhang 
men det syftas i denna rapport på ett program som genererar nycklar för att kringgå ett 
kopieringsskydd. 

3.6.1 Piratkopiering vid svenska myndigheter  
Statskontoret genomförde 2007 en granskning av 153 svenska myndigheter och kom fram till 
endast 18 % av myndigheterna hade fastställt att endast legala programvaror används. Endast 
65 % procent av myndigheterna hade ett tekniskt skydd för att förhindra obehöriga att 
installera program (51) vilket visar på en dålig kontroll av vad för programvara som körs på 
myndigheternas system. Vid en undersökning som byggde vidare på statskontorets gransk-
ning så visades det att bara 46 % av myndigheterna har en policy för hur programmen ska 
köpas in, användas och administreras (52) och detta medför vissa risker vilket kommer att 
presenteras senare i rapporten. Sammanfattningsvis så visar detta på att piratkopierad 
mjukvara kan och troligtvis förekommer vid svenska myndigheter, exempelvis genom att den 
egna personalen tar och installerar programvara på eget bevåg. 
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3.6.2 Mängd 
Business Software Alliance (BSA) uppskattar i sin rapport från 2011 (53) att 42 % av all 
mjukvara som installeras på en PC är piratkopierad, för 2013 ligger siffran på 43 % (54). I 
rapporten framgår det också att 57 % av världens datoranvändare är medvetna om att de 
använder piratkopierad mjukvara. I rapporten framgår det att 2013 så var 23 % av all 
mjukvara i Sverige piratkopierad. BSA uppger i rapporten att den totala kostnaden för 
piratkopierad mjukvara uppgår till $63.4 miljarder. Att notera är att BSA är en 
intresseorganisation för mjukvaruindustrin och som arbetar för att upprätthålla upphovsrätten 
för programvara. Organisationen är aktiv i 80 länder och många stora mjukvaruföretag som 
Microsoft, IBM, McAfee, Intel, Apple, Symantec med flera är medlemmar. Trots detta så går 
det att dra slutsatsen att en stor mängd av alla mjukvara som används runt om i världen är 
piratkopierad. 

3.6.3 Kostnader  
Piratkopierade program kan bli väldigt kostsamt oavsett uppsåt med användandet då 
organisationen kan bli tvungen att betala både rättsliga kostnader och inköp av 
ersättningsmjukvara. Detta gäller vid både piratkopiering som brott mot licensen för ett 
program, till exempel att en organisation har fler användare av programmet än vad licensen 
medger eller använder programmet i ett kommersiellt syfte när det inte är tillåtet. Det räknas i 
detta inte in de fall där piratkopierad mjukvara leder till kostnader på grund av 
informationssäkerhetsincidenter. 
 
Ett exempel på detta är att företag i Sverige under 2009 fått betala över 2.8 miljoner svenska 
kronor i rättsliga kostnader på grund av olicensierad programvara och ett enskilt företag fick 
vid förlikning betala 400 000 kronor (55). Ett annat exempel är att Ekerö och Arvika kommun 
som bara hade felaktiga programvarulicenser för Adobe-program och fick 2011 betala 80 000 
respektive 200 000 svenska kronor i ersättning utöver kostnader att införskaffa rätt licens 
(56). 
 
Den informella och indirekta skadan på en organisations anseende om det skulle komma ut att 
organisationen använder piratkopierade program är väldigt svår att uppskatta men anseende är 
generellt något som en organisation arbetar med och lägger ner mycket pengar på. 

3.6.4 Risker med piratkopiering  
Som tidigare har nämnts så medför användning av piratkopierade produkter vissa risker, 
exempelvis (57) så finns det inga garantier att produkten fungerar som det är tänkt, är säker 
eller uppfyller de kvalitetskrav som finns et cetera. I fallet med piratkopierad mjukvara så 
ökar det tydligt exponeringen för skadlig kod och det kommer att presenteras i nästa kapitel. 
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3.7 Skadlig kod 
Malware eller det mer lekmannamässiga ”datorvirus” är samlingsnamn för skadlig kod och 
som helt enkelt går att beskriva som kod och program som är designad för att skada eller göra 
andra oönskade åtgärder på ett datorsystem (18 s46). Det kommer i detta kapitel beskrivas ett 
antal olika typer och tekniker som skadlig kod använder sig av och som är lämpliga att känna 
till utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. Skadlig kod är väldigt vanlig och kan väldigt 
tydligt påverka informationssäkerheten vid en organisation och detta kommer att visas nedan i 
olika exempel. Konfidentialiteten och spårbarhet kan påverkas då någon utomstående kan ta 
del av informationen och tillgängligheten kan påverkas då en angripare kan göra så att 
information inte går att läsa eller tagits bort. Har en angripare tillgång till hela systemet så kan 
även riktigheten påverkas då information kan manipuleras. 
 
Ett exempel på att skadlig kod ökar risken för att bli utsatt för ett dataintrång visades i en 
undersökning (58) genomförd av Verizon tillsammans med Australiensisk, Holländsk, 
Irländsk och Brittisk polis samt USA:s Secret Service. Av över 855 stycken undersökta 
dataintrång framgår det att 79 % av målen som blev utsatta för dataintrång inte var primära 
mål utan det var snarare så att en sårbarhet upptäcktes och angriparen utnyttjade detta faktum. 
Det framgår också att det främst är externa aktörer som stjäl information samt i 69 % av de 
identifierade fallen så användes skadlig kod och rapporten visar även att 96 % av attackerna 
var av enklare karaktär. Intressant är även att de drar slutsatsen att 97 % av alla dataintrång 
kunde ha förhindrats med enklare medel vilket pekar på att det främst rör sig om kända 
sårbarheter som utnyttjats. 
 
Det finns extremt många olika varianter av skadlig kod och för att skapa någon sorts 
uppdelning av beteendet har skadlig kod delats in i olika typer. Många av typerna är väldigt 
nära besläktade och ett reellt exempel av skadlig kod kan uppfylla flera av dessa vilket 
kommer att visas bland annat nedanför där det beskrivs några exempel som är allmänt 
vedertagna (18,59,60):  
 

• Virus: är den vanligaste benämningen på skadlig kod, det är skadlig kod som sprider 
sig själv genom kopiera sig själv och lägga i andra program i syfte att göra någon sorts 
skadlig aktivitet (18 s46). 
 

• Mask: är självspridande och sprider sig över nätverk till andra datorer utan att någon 
användare behöver genomföra någon sorts åtgärd (18 s47).  
 

• Trojan: namnet trojan syftar på trähästen i Illiaden och historien om staden Troja och 
dess belägring och det är ett program som utger sig för att vara något det inte är.  
Exempel på vanliga åtgärder som en trojan kan göra är att: öppna upp en bakdörr till 
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systemet, spionera, skicka spam, förstöra eller läsa filer och så vidare. Trojaner är 
väldigt vanliga och står för över 73 % av all nyupptäckt skadlig kod (18 s48-49, 61). 

 
• Logisk bomb: skadlig kod som aktiveras vid en viss tidpunkt eller händelse ungefär 

som en tidsinställd bomb, kräver att användaren då ej är medveten om vad som 
kommer hända när koden aktiveras och att den är oönskad och skadlig. Det har 
förekommit händelser där programmerare lämnat en logisk bomb vid utvecklingen av 
ett system för att dra personlig nytta av det vid ett senare tillfälle eller för att förstöra 
någonting i systemet (62,63 s41, s339). 

 
• Adware: program som visar oönskad reklam för användaren. Medföljer ofta andra 

program och är ofta dolt för användaren vid installation och kan även spionera på 
användaren i likhet med spyware (18 s66). 
 

• Spyware: program som spionerar på användaren och vidarebefordrar informationen 
till någon som använder informationen på något skadligt sätt för användaren (18 s65-
66). Är ett typiskt exempel på när konfidentialiteten påverkas. 

 
• Keylogger: en keylogger är ett program som registrerar och sparar 

tangentbordskommandon för att till exempel komma åt en användares lösenord eller 
annan känslig information (21 s196-197, 64). Är ett typiskt exempel på spyware. 

 
• Root-kit: skadlig kod som gömmer sig i systemet har full tillgång till hela systemet, 

därav namnet ”root”. Genom att ha full tillgång till systemet kan den skadliga koden 
undgå upptäckt då den kan påverka övrig programvara och operativsystem samt göra 
vad den vill (21 s196, s209). 

 
• Ransomware: skadlig kod som på något sätt förhindrar åtkomst för användaren till 

systemet. Ofta genom att kryptera filer eller hårddisk och sen kräva en lösensumma 
för att användaren ska komma åt dessa. Ransomware är ett typiskt exempel på när 
tillgängligheten av information påverkas. Det har förekommit att den skadliga koden 
utgett sig att komma från polis eller annan ordningsmakt för att lura användare att 
betala och kräver ofta att användaren använder sig av någon sorts av digital valuta likt 
Bitcoin vid eventuell betalning (65,66).  

 
• Bot-nätverk: är nätverk av datorer som är infekterade av skadlig kod i syfte att begå 

IT-relaterade brott genom att infektera stora mängder klienter som kan utföra en 
bestämd uppgift som exempelvis DDoS-attacker (Distributed Denial of Service). Då 
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bot-nätverk enkelt kan bli väldigt stora och genom det extremt kraftfulla så anses det 
vara ett av de mest seriösa IT-relaterade hoten (18 s9,61,66). 

 
På CERT-SE:s hemsida framgår det i dagsläget (2014-07-17) att det finns 49291 datorer i 
Sverige som är infekterad av skadlig kod (37) och det finns troligtvis ett stort mörkertal. 
 
Vid en studie om svenska myndigheter och skadlig kod visade det sig i studien att 
identifierade intrång av skadlig kod varit allvarliga men till större delen begränsats till vad 
som benämns i studien som administrativa stödfunktioner samt att det lett till väldigt stort 
arbetstryck för IT-personal för att åtgärda skadan. Detta har enligt studien i sin tur internt lett 
till minskad produktion vilket i slutändan påverkar organisationens ekonomi. Studien slår 
även fast att skadlig kod kommer att bli ett större hot i framtiden och respondenterna i studien 
anser att på en skala 1-10 att kontinuerligt uppdaterade antivirus är så viktigt att det fick 
värdet 9,6 (3). 

3.7.1 Förekomst av skadlig kod i piratkopierande applikationer 
En enkel slutsats som går att dra är att genom användning av piratkopierad programvara så 
utsätter användaren sig för stora informationssäkerhetsrisker. I BSA:s rapport från 2013 så 
framgår det att den största anledningen till att användare undviker piratkopierad mjukvara 
beror på de ”informationssäkerhetsrisker som det medför” (54). 
 
Detta visades exempelvis när analysföretaget IDC (67) analyserade förekomsten av skadlig 
kod i piratkopierad mjukvara som hämtades från P2P-nätverk, hemsidor och fysiska 
CD/DVDs-skivor. I fallet med fysiska CD/DVD-skivor där det testades 155 olika fall av 
piratkopierade applikationer så gick det inte i 30 % av fallen att installera programmet på 
klienten. Men i de fall där det gick så förekom skadlig kod i 15 % av fallen då många av 
skivorna innehöll extra mjukvara som inte ingick i den normala och lagliga utgåvan av 
programmet. I många av fallen krävdes det också att användaren behövde gå ut på internet för 
att ladda hem någon sorts mekanism som till exempel en crack för att kunna installera 
programmet och det gjorde att infektionsrisken av skadlig kod ökade till 20 % enligt studien.  
 
I studien söktes det efter en installation av Microsoft Office på 270 olika platser på internet 
och bara genom att göra detta så blev den virtuella datorn som användes utsatt för tracking 
cookies och spyware på 75 % av platserna samt trojaner och annan skadlig kod på 14 %. När 
testarna därefter började ladda hem program så ökade förekomsten av tracking cookies och 
spyware upp till 78 % och trojaner och annan skadlig kod ökade till 28 %. När testen 
genomfördes och testarna navigerade på dessa sidor så upplevde de i 25 % av fallen att datorn 
förlorade prestanda vilket kan påverka tillgängligheten av informationen. 
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Studien kom även fram till att 46 % av konsumenterna inte installerar säkerhetsuppdateringar 
och att 10 % av företagen i studien hade stängt av automatiska säkerhetsuppdateringar. Vilket 
leder till ordentligt försämrad informationssäkerhet då exempelvis kända sårbarheter inte 
åtgärdas. 
 
IDC uppskattar i studien att om någon använder eller försöker införskaffa piratkopierad 
mjukvara så är risken en av tre att då bli utsatt för skadlig kod. IDC räknade på att om vart 
1000:e exemplar av infekterad mjukvara skulle leda till att känslig information läcker ut från 
ett företag så skulle den direkta kostnaden kunna uppgå till $114 miljarder och den indirekta 
kostnaden uppgå till $349 miljarder (67). 
 
I en annan studie (50) där 141 unika cracks och keygens till 10 populära applikationer och 
spel (Photoshop, Office 2010, Norton 360, Crysis 2 m.fl.) testades upptäckte antivirus-
programmet i 38 % av fallen att filen/filerna var infekterade med skadlig kod som visas i 
tabellen nedan. I 23 % av fallen så blev hela systemet infekterat vid körning av filen och 
skadlig kod kunde upptäckas i någon annan fil i sytemet. Studien jämförde resultatet från 
programvaran AVG Free, vilken användes för att söka efter skadlig kod, med resultat från 
online-tjänster som Virustotal och Anubis. Virustotal gav ett likvärdigt resultat till AVG Free, 
vilket enligt studien visar på behov att använda sig av flera olika verktyg för att upptäcka 
skadlig kod. Anubis och Virustotal kommer att diskuteras senare i den här rapporten. 
 
Jämförelser av olika antivirus från studien (50): 

• AVG Free: 38.22% (referens) 
• Anubis: 20.65% 
• Virustotal 37.45% 

 
Intressant är även att 26.11 % av filerna i studien skapade en eller flera anslutningar mot 
internet. I endast 19.11% av fallen så fungerade filerna och var fria från skadlig kod. 
Rapporten kom även fram till att program oftare är infekterade med skadlig kod jämfört med 
spel.  

3.7.2 Skadlig kod i piratkopierade Windows-versioner 
Microsoft genomförde år 2012 en undersökning (68) i Kina där de köpte datorer från icke 
auktoriserade källor och då upptäcktes det att det fanns piratkopierad programvara med 
skadlig kod förinstallerad på datorerna och att dessa datorer då ingick i ett bot-nätverk kallat 
Nitol. Ett annat bot-nätverk med klienter i över 1400 nätverk har spridits med hjälp av pirat-
kopierade versioner av Microsoft Windows. Nätverket uppges ha använt en keylogger för att 
komma över känslig information från klienterna och det tros genom detta ha lyckats komma 
över 500 miljoner dollar (69). Detta visar på behovet av att ha en kontrollerad 
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anskaffningsprocess av mjukvara och utrustning då det rimligtvis kan förekomma att 
försäljarens motivering till att sälja piratkopierad mjukvara är att pressa priset eller rent av 
använda detta i brottsliga syften. 

3.7.3 Tekniker som används av skadlig kod 
Nedan beskrivs olika tekniker som används av skadlig kod och hur de används för att kunna 
verka i ett system. De beskrivs i detta kapitel i syfte att ge läsaren bakgrundsinformation. 
 
Microsoft Windows registret 
Windows register är en databas som funnits till Windows sedan Windows 3.1 och det är 
enkelt sagt en databas där operativsystemet sparar inställningar och allt från drivrutiner, 
profiler, tjänster och program kan använda sig av registret och som kommer att visas så är det 
viktigt att i utifrån ett applikationsgranskningshänseende att kontrollera registret (22,70,71).  
 
Registret går att nå genom registereditorn i Windows och är uppbyggt kring nycklar (key) och 
värden (value). En nyckel är en container-typ och kan innehålla en eller flera värden och ett 
värde är enkelt sagt en sorts fil som består av ett namn och ett innehåll av data. I en nyckel så 
är varje namn till ett värde unikt och kan innehålla godtycklig typ av data och vilken typ av 
data det är beskrivs av fältet för typ. En sökväg kan exempelvis vara 
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" där 
”HKEY_LOCAL_MACHINE” är vad som kallas för root-nyckeln av vilket det finns flera av 
och alltså högst i upp hierarkin enligt en vanlig trädstruktur. Registret är också uppdelat i 
hives vilket innebär att en del av registret, ett antal nycklar med medföljande värden, finns på 
en fil som kallas för hive som till exempel kan vara kopplat till ett användarkonto (22,71 s87 , 
158-168). 
 
Ett beteende som märktes i en studie (50) var att när systemet blev utsatt för skadlig kod så 
skapades det nya filer och registret ändrades. Detta kunde dock enkelt upptäckas om det 
gjordes en jämförelse av registret före och efter installationen. Studien visar att genom att 
analysera registret går det att skapa sig en uppfattning kring hur systemet mår och fungerar. 
Enligt Harlan Carvey (22,71 s168-170) så är det utifrån registret möjligt att utläsa väldigt 
mycket om vad som händer och har hänt i systemet. Det kan enkelt enligt honom ses som en 
logg, åtminstone ur ett IT-forensiskt perspektiv som applikationsgranskning på ett sätt får 
anses vara. 
 
Uthållighetsmekanismer 
För att skadlig kod ska kunna fortsätta att verka när ett system stängs av krävs det en 
uthållighetsmekanism (22,72,73). En uthållighetsmekanism kan även finnas på flera nivåer 
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och till exempel bestå av flera tjänster (22) och några olika typer av uthållighetsmekanismer 
beskrivs nedan:  
 
Det finns möjlighet använda sig av en typ av uthållighetsmekanism som innebär att ett 
angränsande system övervakar och infekterar andra system över någon typ av nätverk. 
Exempelvis om en infekterad klient startas om och den skadliga koden försvinner så finns det 
ett annat system som känner av detta och infekterar klienten på nytt och detta kan vara svårt 
att identifiera men det kräver som sagt en sårbarhet som en extern angripare kan använda sig 
av (22 s412-415, 74). 
 
En vanlig metod enligt Carvey (22) för att skapa en uthållighetsmekanism är att använda 
registret. Ett exempel på detta är att maskera den skadliga koden som en Windows Service 
och låta den starta automatiskt när systemet startar upp. Om den skadliga koden skapar en 
Windows Service som uthållighetsmekanism så kommer den då att skapa en nyckel (key) för 
när Servicen ska startas. Servicen kommer då enligt Carvey att hamna under 
”HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\Root\Legacy_*” där * står 
för namnet på Servicens namn och kontroll av ”LastWrite”-fältet för nyckeln kan då enligt 
honom ge en ledtråd för när den skadliga koden infekterade systemet. Carvey beskriver att 
genom att använda registret går det att se hur en service är konfigurerad genom att kolla på 
”Start-värdet” i registret. Är värdet 2 så innebär det att servicen startas automatiskt när 
operativsystemet startar upp och ett värde 3 betyder att det startas manuellt från till exempel 
en annan applikation eller av en användare vilket kan vara till nytta vid en analys av systemet 
enligt honom. Andra exempel på uthållighetsmekanismer enligt Carvey är att använda 
Windows schemaläggare samt att placera skadlig kod i användarens autostart-mapp och 
genom att modifiera registret så kan även en attackerare kan få den skadliga koden att köras 
även fast systemet är i ”felsäkert läge” vilket kan vara bekymmersamt när den skadliga koden 
ska tas bort från systemet (22). Ett annat exempel på att använda registret är trojanen Zeus 
som uppges lägga till sökvägen till den exekverbara filen till nyckeln ”HKEY_LOCAL_-
MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon” för att skapa en 
uthållighetsmekanism så att den skadliga koden startas när systemet startar (75). 

 
En DLL-fil är en fil för Microsofts operativsystem som kan användas av program för att dela 
olika typer av funktioner mellan programmen och det uppges att ett sätt för att skapa en 
uthållighetsmekanism är att lägga skadlig kod på en DLL-fil. Det går då att modifiera en 
riktig och legitim DLL-fil så att när den riktiga filen körs så pekar den på en funktion i den 
nya skadliga filen vilket gör det svårare att identifiera var den skadliga koden är placerad samt 
hur den startas. Detta innebär att så fort ett program använder den riktiga DLL-filen så körs 
även den skadliga och på så sätt kan den skadliga koden fortsätta att verka (22 s409-411, 73).  
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Då det krävs uthållighetsmekanismer för den skadliga koden så kommer det enligt Carvey (22 
s415-421) att finnas spår i systemet vilket kan vara till hjälp för att upptäcka den skadliga 
koden som några av de ovan beskrivna exemplen visat. Det visar ytterligare på behovet att 
kontrollera registret vid en applikationsgranskning och det hjälper granskaren att veta vad 
som behövs kontrolleras djupare om något misstänkt dyker upp vid genomförandet av 
applikationsgranskningen. 
 
Packning av filer / ”Packers” 
För att kunna ladda och köra program i Windows så används PE-filer där PE står för Portable 
Executable. Vanliga sådana filer har filändelserna .exe och .dll men det finns även andra (76). 
För att försöka dölja skadlig kod så förekommer det att angriparen använder så kallades 
”packers”, med det menas att angriparen komprimerar och/eller krypterar den exekverbara 
filen. En motivering till att göra det enligt Carvey (22 s445, 71 s358-366) är att det kan skapa 
en för antivirusprogrammet okänd signatur och på så sätt undkomma upptäckt från antiviruset 
och varför det fungerar beskrivs senare i rapporten. 
 
Om granskaren upptäcker en packad PE-fil är det lämpligt att använda ett verktyg för att 
försöka packa upp det eller få reda på vilken packer som använts då det enligt Carvey är 
ovanligt att vanliga filer är packade med något annorlunda verktyg (22 s445). Carvey påpekar 
också att en packad fil inte innebär att det automatiskt är skadlig kod och genom att 
kontrollera om filen är packad går det att skapa sig en uppfattning kring vad det är för fil och 
ta beslut kring ifall det behövs genomföras en djupare analys av filen och mjukvaran som den 
tillhör. Ett exempel på användandet av packers är från en studie (50) där det genomfördes en 
automatiserad nedladdning av olika keygens och cracks genom ett antal egenutvecklade 
”crawlers” som sökte på olika sidor. Genom analys av 3491 unika filer så drar författarna av 
rapporten slutsatsen att minst 50 % av dessa filer torde innehålla skadlig kod på grund av att 
det användes olika packers för att skapa nya okända signaturer som antivirusprogram ej 
identifierar som skadlig kod.  Detta är dock ingen garanti för att det är skadlig kod. 
 
Det finns ett flertal verktyg för att dels identifiera vilken packer som använts och dels för att 
packa upp filer för djupare analys, till exempel verktygen PolyUnpack (77) och OmniUnpack 
(78). Dock är dessa verktyg ej tillgängliga för gemene man utan har utvecklats i 
forskningssyfte alternativt kräver stora förkunskaper. Den skadliga koden måste ju när den 
ska exekvera finnas i minnet på något sätt men fram till dess kan den ju ligga dolt. Vissa 
sofistikerade exempel av skadlig kod uppges ha mekanismer för att försvåra uppackning samt 
dölja att de är paketerade som att till exempel gå ner i ett viloläge och vara passivt eller 
försöka stoppa uppackningsverktyget (79). 



Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap 
 
 
 
 

 
 
 
 

46 

3.8 Verktyg  
Nedan beskrivs ett antal olika typer och exempel av verktyg som är lämpliga att känna till i ett 
informationssäkerhetssammanhang och att ge läsaren bakgrundsinformation då de behandlas i 
denna rapport på olika sätt.  
 
Antivirus 
Antivirusprogramvara är troligtvis det gemene man först förknippar med IT- och 
informationssäkerhet och sådan programvara fungerar generellt genom att jämföra signaturer 
av filer och beteenden mot känd skadlig kod och jämförelser är generellt något som en dator 
väldigt effektivt kan utföra. En stor nackdel med detta är att det krävs en stor databas av 
signaturer och definitionerna av skadlig kod måste kontinuerligt uppdateras för att ge det 
skydd som antiviruset klarar av (22,25,63,71). I den åttonde av Microsofts oföränderliga lagar 
för datorsäkerhet står det följande ”An out-of-date virus scanner is only marginally better 
than no virus scanner at all” (17). Microsofts lag kan enkelt sammanfattas med att det då 
leder till att det blir ett större sårbarhetsfönster, det blir som om systemet är utsatt för en Zero-
day attack. Det innebär att då kommer signaturen inte finnas i databasen och antivirus-
programvaran kommer då inte att kunna detektera den skadliga koden genom att bara jämföra 
signaturen mot det som finns i databasen och det finns alltså inget skydd (60). Som tidigare 
nämnts så genom att använda så kallade ”packers” kan en fils signatur ändras då filen 
ompaketeras/krypteras och i vissa fall förekommer det att skadlig kod muterar för att undvika 
upptäckt (22 s445,63 s88-92).  
 
Enligt Salomon (63 s159) så kan antivirus också aktivt söka efter skadlig kod genom att 
analysera beteenden och identifiera ändringar av filer i både program och operativsystem och 
genom att analysera exempelvis beteenden och systemanrop till operativsystemet med någon 
sorts algoritm. Då kan vissa fall av skadlig kod stoppas, till exempel att det sker ett oväntat 
systemanrop om att formatera hela hårddisken eller ett generellt skadligt beteende. Det 
medför enligt Salomon en hel del nackdelar och en nackdel med att identifiera ändringar är att 
en eventuell upptäckt av skadlig kod sker först efter att en fil infekterats och en annan nackdel 
med att leta efter konstiga beteenden är att ofarliga filer felaktigt kan deklareras som skadliga. 
 
Moderna antivirus använder en kombination av flera tekniker för att detektera skadlig kod och 
hur systemen fungerar är en väl bevarad hemlighet för att försvåra för konkurrenter och 
utgivare av skadlig kod då det enligt Salomon (63 s160) gäller att försvåra för motståndaren. 
Utvecklingen går självklart framåt för att förbättra antivirus och dess metoder och enligt en 
rapport så försöker modern forskning ta fram metoder och algoritmer för att detektera skadlig 
kod. Det görs exempelvis genom att använda sig av metoder för självlärande system för att 
upptäcka skadlig kod genom någon typ av statisk analys samt att förbättra spridningen av 
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information till antivirusdatabaser när ny skadlig kod identifieras och på så sätt snabba upp 
åtgärder för att öka skyddet (80). 
 
Det förekommer att skadlig kod utger sig för att vara ett antivirusverktyg, det varnar 
användaren för att systemet har infekterats och uppmanar då användaren att installera 
programmet för att få bort den skadliga koden. Det brukar kallas för rogue-antivirus och är ett 
tydligt fall där social-engineering som kan sammanfattas med att det går ut på att lura 
användaren och som sen står för själva distributionen av den skadliga koden (81). 
 
1987 bevisades det att det inte finns någon möjlighet för att en algoritm att upptäcka alla fall 
och typer av skadlig kod (82) och det innebär att vi får leva med att det inte finns någon 
lösning som ger ett fullgott skydd mot skadlig kod. Trots sina brister går det att säga att 
antivirus är bland det viktigaste skyddet mot skadlig kod tillsammans med ett sunt förnuft. 
 
Brandvägg 
En brandvägg är en programvara eller maskin för att motverka dataintrång till ett nätverk. 
Brandväggen går att enkelt se som en vägg eller sluss som antingen släpper igenom trafik 
eller blockerar den beroende på hur den är konfigurerad. Den kan exempelvis konfigureras 
utifrån IP, MAC, eller olika typer av paket (18 s245-285). 
 
IDPS 
IDPS står för Intrusion Detection and Prevention System och är system som fungerar likt ett 
inbrottslarm med aktiva motåtgärder för ett nätverk. Systemet ska reagera på och identifiera 
ett genomfört eller pågående intrång och sen varna eller försöka stoppa det beroende på 
konfiguration. Det är likt en brandvägg möjligt att konfigurera hur systemet skall fungera och 
det finns enklare varianter med som bara övervakar trafik och varnar. Det finns två olika typer 
av IDPS, nätverks- eller host-baserade system, där det förstnämnda övervakar nätverkstrafik 
för att identifiera och stoppa intrång medan den senare bara övervakar en specificerad maskin 
(18 s292-325). 
 
Virtuell maskin 
En virtuell maskin är en emulerad mjukvarubaserad version av en dator och det innebär att 
programvaran som exekverar på den virtuella maskinen upplever och fungerar som att den 
exekverar på en riktig maskin. Det gör att det på en fysisk maskin går att ha flera virtuella 
maskiner, till exempel att på ett OS X-system köra operativsystemet Windows (83). 
 
Det finns två varianter av virtuella maskiner (83):  

• Systemnivå: Simulerar ett helt system, till exempel ett helt operativsystem och 
tillämpbara gränssnitt till underliggande hårdvara. Det går exempelvis att reglera hur 
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stora resurser den virtuella maskinen får eller vilken typ av hårdvara den ska ha 
tillgänglig. 

• Processnivå: En virtuell maskin för en enda process, har stor fördel då processen 
endast har tillgång till resurser som den virtuella maskinen har definierat, processen 
kan alltså inte påverka resten av systemet. Detta kan även kallas för sandbox då man 
skapar en definierad ”sandlåda” som kod kan exekvera inom. 

 
Virtuella maskiner är en väldigt stor tillgång, genom att skapa en avbildning av en maskin och 
sen återanvända den vid test så går det att återskapa och mäta resultat över tid. Vilket är 
lämpligt om man genomför exempelvis penetrationstester enligt en källa (84). Detsamma 
gäller vid applikationsgranskning, så fort ett test har genomförts återställer granskaren enkelt 
systemet och genomför nästa test och har hela tiden samma utgångsläge med en 
okontaminerad testmiljö. 
 
Kontrollsumma 
För att verifiera en fils integritet och för att kontrollera informationens riktighet är det vanligt 
att använda sig av en kontrollsumma eller på engelska checksum. MD5 är en sådan algoritm 
som med en hashfunktion skapar en 128-bitars kontrollsumma av en mängd data som ska vara 
unik för just den datan, SHA-1/2/3 är exempel på andra vanliga hashfunktioner och det finns 
många mer, dock är MD5 en av de vanligaste och mest använda. MD5 har vissa sårbarheter 
(85) men det är en vedertagen standard och borde uppfylla de krav som ställs såvida det inte 
rör sig om system i de allra högsta informationssäkerhetsklasserna. Genom att jämföra 
kontrollsumman av en fil med den som den uppges ha går det att identifiera om en fil är den 
fil den uppger sig för att vara det vill säga att det är rätt fil eller om en filöverföring 
genomförts korrekt (18,63,71 s343,86,124). Det finns ett väldigt stort antal olika 
programvaror för att ta fram en fils kontrollsumma och ett sådant verktyg kommer att 
presenteras senare i rapporten. 
 

3.9 Aktörer 
Detta avsnitt syftar till att beskriva några av de vanligaste typerna av aktörer som behövs ta i 
beaktande i ett informationssäkerhetssammanhang. 
 
Hacker 
En hacker är en benämning på en aktör som ibland används felaktigt men det syftar 
ursprungligen på en person med ett stort datorintresse. Dock syftar hacker i denna rapport på 
en så kallad black hat hacker som är en aktör som angriper system i syfte att skada systemet 
eller tillskansa sig egen vinning genom att använda sig av sårbarheter. En annan typ av hacker 
är en white hat hacker som är en etisk hacker som tar sig in i ett system i syfte för att 
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underrätta ägaren av systemet om sårbarheter, exempelvis genom penetrationstester 
(18,21,63,84). 
 
Scriptkiddie 
Begreppet scriptkiddie syftar på en person utan djupgående kunskap som utför IT-relaterade 
attacker genom att använda sig av verktyg som andra skrivit som exempelvis färdiga 
”exploits-pack”. Begreppet har lägre status jämfört med hacker och syftar på scriptkiddiens 
begränsade kunskap inom området och användningen av färdiga ”script” och attackerna har 
ofta inget syfte mer än att roa personen som utför dessa. Pojkstreck eller ”hacker-fjortis” kan 
vara lämpliga ord i brist på annat. En scriptkiddie använder sig alltså inte av zero-days 
exploits utan här rör det sig om välkända sårbarheter som någon har dokumenterat och 
paketerat till en programvara som en scriptkiddie kan använda sig av (18 s53-60, 63 s292-
293). 
 
Insidern 
Med insidern syftas det på någon som har tillgång till systemet och informationen från insidan 
av en organisation. Detta kan exempelvis vara en person som infiltrerat en organisation eller 
verksamhet med ett syfte att tillskansa sig information eller en anställd som är missnöjd med 
sin situation och då använder tillgång till informationen för att leva ut sitt missnöje. Insidern 
motsvarar enkelt sagt en klassisk spion som infiltrerat och som då exempelvis stjäl hemliga 
uppgifter åt någon annan eller använder information till egen nytta. Insiderhotet är väldigt 
svårt att bemöta då det rör sig om personal i den egna organisationen med tillgång till system 
och information på olika nivåer och som behöver viss information i sin tjänst (18,21,63 
s2,87,88). 
 
Hacktivist 
Hacktivist eller hacktivism är ett begrepp för en person eller rörelse som har en politisk 
agenda och som använder sig av IT-attacker i syfte att sprida sitt budskap, vanligt 
förekommande är DDoS-attacker men även hackade hemsidor (18 s61-63, 89, 25). Hacktivist 
och scriptkiddie är två väldigt lika aktörer men motivet till en attack varierar som nämnt och 
dessa grupper kan vara väldigt löst sammansatta men det beror självklart på motivet. 
Hacktivist-grupper kan även ha mindre tydliga kopplingar till statliga aktörer som i fallen som 
med Georgien-kriget eller den arabiska vårens händelser (25) som visas senare i rapporten. 
 
En av de största och mest kända aktörerna är organisationen WikiLeaks med dess frontfigur 
Julian Assange som bland annat är kända för att de publicerade 1100 dokument om 
massövervakningen av internet som olika underrättelsetjänster utför samt stora mängder av 
andra hemliga dokument. Andra exempel på läckt och av WikiLeaks publicerad information 
är amerikanska arméns manual för fångtjänsten vid Guantanamo, mailkonversation som pekar 
ut manipulation av forskningsdata för väderförändringar, nästan 400 000 hemliga dokument 
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kring kriget i Irak och 250 000 dokument rörande amerikanska diplomatisk korrespondens 
(90). 
 
Ett annat exempel på hacktivism är när ett israeliskt nätverksföretag vid namn Applicure slog 
2009 ut Hizbollahs hemsida genom att utsätta den för SQL-injektionsattacker. För att lyckas 
med denna attack detta uppges det att företaget använde ett kinesiskt botnätverk, som 
kontrollerade tusentals datorer genom att infekterat dessa med skadlig kod, som de hyrde in 
sig på (25 s151). 
 
Statsfinansierade aktörer 
Dessa aktörer berörs under kapitlet för Cyber warfare som återfinns längre fram i rapporten. 
 
Svarta marknaden och organiserad brottslighet 
Kriminella organisationer har börjat använda sig mer och mer av IT-relaterad brottslighet, 
främst på grund av den låga upptäcktsrisken och den höga lönsamheten. Intresseområden för 
dessa individer och organisationer enligt FRA är främst att använda ”känslig information i 
utpressningssyfte” eller att komma över information kring olika betalsystem och därefter 
påverka systemet för att rimligtvis kunna komma över pengar (88) vilket är en påverkan på 
systemet avseende informationssäkerhetsaspekten riktighet.  
 
Det uppges i flera källor att en relativt erfaren hacker kan leva på att begå IT-relaterade brott 
tack vare att efterfrågan är extremt hög och upptäcktsrisken är relativt låg och marknaden för 
IT-relaterade brott bara ökar och ökar och det har vuxit fram ett flertal svarta marknader där 
kriminella kan utbyta tjänster med varandra med koppling till IT (66,88,91). Betalning för 
dessa mer eller mindre kriminella tjänster sker ofta med digitala valutor likt Bitcoin som kan 
vara svåra att spåra samt det inte finns någon större kontroll kring handeln vilket är en fördel 
för ljusskygga individer och organisationer som vill kunna verka i det fördolda och det är en 
stor nackdel för polisiära organisationer att följa upp misstänkta brott (66,92). Större delen av 
de aktiva inom IT-relaterade brott kommer från Kina, USA, Latin Amerika, östra Europa med 
Ryssland i spetsen samt större delen av alla externa dataintrång (67 %) sker från östra Europa 
visar en studie som spänner över 36 länder som genomförts av Verizon tillsammans med 
Australiensisk, Holländsk, Irländsk och Brittisk polis samt USA:s Secret Service (58). 
 
Den svarta marknaden går som sagt att beskriva som marknadsstyrd efter normala 
kapitalistiska principer och med det menas att den är styrd av efterfrågan och utbud och 
exempelvis kan det kosta mellan $16 och $325 att hacka ett konto beroende på vilken tjänst 
kontot hör. Detta visades tydligt då det efter en lyckad attack mot butikskedjan Target där 40 
miljoner kontouppgifter och 70 miljoner kunduppgifter blev stulna så ledde det till att priset 
för kontouppgifter sjönk från $15-20 till $0.75 per konto. Priserna varierar även efter hur nya 
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uppgifterna är, en kriminell har ingen nytta av ett konto som blivit spärrat och vill självklart 
helst ha uppgifter som inte har rapporterats som stulna (66,88). 
 
Här nedan presenteras några exempel på vad olika tjänster kostar enligt rapporten The 0wned 
Price Index (93): 
 
Tjänst Kostnad 

Keylogger $25 

Botnätverk $100-200 för 1000 infekterade datorer 

Spam $0.01 för 1000 e-mail med 85 % garanterad 
leverans. 

Fjärrskrivbord $5-8 

Kontokortsdatabaser $100-300 

Tabell 2 Prisuppgifter från "The 0wned Price Index" (93) 

Enligt en rapport (66) så kostar det att köpa ett etablerat ”exploit-pack/kit” innehållande olika 
program för att sprida skadlig kod och genomföra IT-relaterade brott och attacker runt $1000-
2000. Dessa paket innehåller ofta olika typer av trojaner, keyloggers och annan skadlig kod 
och uppges inte kräva särskilt mycket utbildning och erfarenhet av användaren i likhet med 
scriptkiddien. Det uppges i rapporten att tillverkarna av dessa paket konkurrerar med varandra 
om kunderna och i vissa fall erbjuds support-tjänster så att även en ovan användare kan 
använda verktygen eller att de skräddarsys efter kundens önskemål. För zero-days sårbarheter 
så kan prislappen gå upp till $200 000 – 300 000 beroende på typ så det är förståeligt att det 
för vissa individer och organisationer inte behöver vara praxis att dela med sig av 
informationen till allmänheten (66).  
 
FRA uppger att tillgängligheten för att begå IT-relaterade brott ökar eftersom fler och fler 
tjänster erbjuds till de som saknar erfarenhet och utbildning. De skriver i sin rapport Trender 
och utmaningar idag och imorgon (88) att de ser en ökande trend i försäljning av IT-
relaterade verktyg och tjänster för att begå IT-brott samtidigt som samhället blir mer och mer 
digitaliserat. FRA gör också i rapporten bedömningen att mängden av IT-brottsutredningar 
ökar på grund av en ökad mängd anmälda IT-brott och det finns troligtvis ett stort mörkertal.  
 

3.10 Cyber warfare 
Begreppet cyber warfare och dess tillämpning är inte något som bara berör olika staters 
försvarsmakter och statsledning utan det är något som påverkar hela samhällen och dess 
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infrastruktur. I detta kapitel kommer ett antal olika händelser att presenteras där stater har 
varit inblandade i att använda eller skapa skadlig kod, användandet av skadlig kod är nu en 
realitet i modern krigföring. 

Information har inga gränser och det uppges i Carrs bok att enligt företaget McAffe finns det 
över 120 stater som använder sig av ”internet för politiskt, militärt och ekonomiskt spionage” 
(25 s1) och det innebär att cyber warfare är något som påverkar all användning av 
informationsteknik oavsett om det rör sig om direkt eller indirekt påverkan. Enligt FRA är det 
generellt för en stat intressant att ”inhämta statshemligheter, företagshemligheter, 
forskningsresultat samt information som kan kopplas till ett lands vetenskapliga utveckling 
och internationella samarbete” för att skaffa sig ett ”informationsöverläge” gentemot sin 
motståndare (88). Detta kan motivera en stat att lägga stora resurser på att skaffa sig kapacitet 
för och bedriva någon sorts av cyber warfare med både offensiva som defensiva åtgärder. 
Dessa typer av attacker och aktiviteter påverkar främst informationens konfidentialitet. Men 
även utslagning av infrastruktur och över-belastning, det vill säga att påverka tillgängligheten, 
kan vara av intresse för en stat och det påverkar då hela samhället ner till den enskilda 
individen som exempelvis behöver kolla sin e-post eller betala räkningar. 

I krigsvetenskapliga sammanhang används traditionellt begreppet arena som ursprungligen 
innefattar mark-, sjö-, luftarenorna och det har talats om informationsarenan. Försvarsmakten 
har valt att kalla informationsarenan för informationsmiljö som definieras på följande sätt: 

”Informationsmiljön karaktäriseras av att den inte utgörs av fysiska eller geografiska platser 
som går att befinna sig på, till exempel det elektromagnetiska våglängdsområdet, människans 
kognition eller Internet. Gränserna mellan strategisk, operativ och taktisk nivå kan därmed 
vara svåra att urskilja. Denna miljö kan ändå sägas vara ett eget stridsrum, även om striden 
här till sin form kan vara skild från den mer fysiskt traditionella militära striden. 
Informationsmiljön omfattar de individer, organisationer och system som samlar in, 
bearbetar, sprider eller agerar utifrån information. Aktörerna utgörs av ledare, 
beslutsfattare, individer och organisationer samt resurserna av materiel och system som 
används för att insamla, analysera, använda eller sprida information. Det är i denna miljö 
som människor och automatiserade system observerar, värderar och utvärderar, beslutar och 
agerar på information (94 s29).” 

Svenska Försvarsmakten gör i sin redovisning av perspektivstudien 2013 (95) bedömningen 
att ”flera stater har utvecklat och utvecklar offensiv förmåga i cybermiljön. Även icke-statliga 
aktörer kan komma att skaffa sig begränsad offensiv förmåga. En metod är att stater 
använder icke-statliga aktörer för att nå sina mål. Detta försvårar försvar mot 
cyberattacker.” Försvarsmakten skriver även i sin slutsats rörande behovet av egen förmåga 
att: ”Ett dynamiskt cyberförsvar bör möjliggöra ett uppgiftsanpassat defensivt skydd mot 
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attacker och störningar. Kompletterat med offensiva verkansmedel kan det dynamiska 
cyberförsvaret förstärkas och öka den operativa handlingsfriheten. En successiv 
förmågeutveckling bör inkludera forskning och utveckling, Kompetensförsörjning och 
förbandsutveckling. Kvalitetsnivån bör ligga i paritet med omvärlden.” 
 
Slutsatsen som går att dra av perspektivstudien är att utvecklingen på informationsmiljön är 
på stor frammarsch och att cyberkrigföring är en realitet och som man vid användning av 
informationsteknik måste ta i beaktande. 
 
En motåtgärd är det samarbete som Försvarsmakten inklusive MUST, Säkerhetspolisen 
(SÄPO) och FRA har för att stärka den nationella säkerheten. Uppgiften går ut på att 
analysera och bedöma hot och sårbarheter samt införa skyddsåtgärder när det gäller allvarliga 
eller kvalificerade IT-hot mot de mest skyddsvärda nationella intressena. Samarbetsprojektet 
heter NSIT och står för Nationell Samverkan till skydd mot allvarliga IT-hot och inleddes 
under 2012. Syftet med samarbetet ”är att utveckla samverkan för att försvåra för en 
kvalificerad angripare att komma åt eller skada svenska skyddsvärda civila och militära 
resurser” (96). 
 
Försvarsmakten skriver i sin handbok för säkerhetsskyddstjänst (19 s11) att Försvarsmaktens 
säkerhetshotbild utgörs av: ”Underrättelseverksamhet, Kriminalitet, Sabotage, Subversion 
och Terrorism.” 

Fokus i detta kapitel ligger inte på generella IT-baserade attacker som DDoS-attacker eller 
motsvarande av vilket det finns flera exempel utan här ligger fokus på skadlig kod använd av 
stater och/eller dess underrättelsetjänster men även några andra typfall. Sammanfattningsvis 
visar detta på att det inte endast behöver vara information rörande militär förmåga som är av 
intresse utan även sådan information som rör den svenska statsapparaten med dess olika 
myndigheter samt privata större företag. Nedan presenteras några händelser som inområdet 
för cyber warfare: 
 
Stuxnet 
Stuxnet är ett av de kändaste fallen där en stat har varit inblandad i att utveckla skadlig kod. 
Masken som är på 500kB upptäcktes under 2010 och verkar ha varit riktad mot att skada en 
iransk urananrikningsanläggning genom att attackera PLC:er och SCADA-system från 
Siemens (97). PLC:erna användes till att styra centrifuger som användes till att anrika uran 
och genom att få dessa att köras med en högre hastighet än vad som visades i SCADA-
systemet så slets de ut i förtid. Stuxnet attackerade systemet genom att infektera USB-stickor 
för att sedan söka efter en viss programvara från Siemens som används för att styra PLC:erna 
och hittades denna programvara så infekterade stuxnet PLC:erna och kunde därefter påverka 
rotationshastigheten på centrifugerna (98).  
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Då källkoden till Stuxnet var ytterst välskriven och av väldigt hög kvalitet och att Irans 
eventuella kärnvapenprogram var målet så har många dragit slutsatsen att USA och/eller 
Israel ligger bakom masken (99). 
 
Ett svenskt lokalt exempel på en attack på ett SCADA-system är att någon hackade sig in i 
styrsystemet hos ett svenskt bostadsbolag och stängde av värmen för 700 lägenheter (100). 
Detta är troligtvis inte någon attack av främmande makt men visar på hur sårbart det civila 
samhället kan vara. 
 
Flame 
Flame är vad som uppges vara en föregångare till men som upptäcktes först efter Stuxnet, det 
är en mask som också överförs via USB-stickor men istället för att förstöra söker den efter 
sökord i PDF-filer. Det uppges bland annat att Flame klarar av (101) att ta skärmdumpar, 
aktivera datorns mikrofon, går igenom telefonboken samt har en keylogger-funktion för att 
kunna se hur användaren interagerar med systemet vilket tydligt kan påverka informationens 
konfidentialitet hos offret. Forskare vid universitetet i Budapest som granskat masken kallar 
Flame för ”den mest sofistikerade skadliga kod vi stött på under vår verksamhet, förmodligen 
är den mest komplicerade som någonsin hittats" (102). Vid installation kamouflerade Flame 
sig som en uppdatering till Windows 7 och det uppges att om eftersökt information hittas så 
skickas informationen till servrar men Flame uppges också ha förmåga att överföra 
information över Bluetooth (102). 
 
Elektroniskt spionage mot svenska myndigheter 
SÄPO uppger att under perioden januari till februari 2009 så fick ett antal personer i olika 
myndigheters och företags ledningsgrupper e-post meddelanden med skadlig kod. SÄPO gör 
bedömningen att det var ett riktat angrepp mot just dessa personer utifrån deras befattning och 
e-post meddelandena höll hög kvalitet och såg ut att komma från en kollega till den utsatte 
(103).  
 
Ett annat fall av främmande makts misstänkta elektroniska spionage går att läsa i en artikel i 
SvD där det uppges att UD:s asienhandläggare har blivit utsatta för skadlig kod. Attacken 
genomfördes med hjälp av en trojan som inte upptäcktes av deras antivirusprogramvara på 
grund av att trojanens signatur inte var känd då den var nyutvecklad och specialskriven och 
inte fanns i någon databas. Trojanen misstänktes efter analys vara kinesisk och den trafik som 
trojanen genererade när den spred information spårades till Peking (104). 
 
Detta sammantaget visar på ett intresse från främmande makt och visar att det utförts riktade 
angrepp mot svenska civila myndigheter och företag från en kvalificerad aktör. 
 



Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap 
 
 
 
 

 
 
 
 

55 

Georgien-kriget 2008 
8:e augusti 2008 när Ryssland invaderade Georgien dök det upp ett forum med adressen 
www.StopGeorgia.ru inom mindre än 24 timmar (25). Det uppges att forumet som var 
lösenordskyddat erbjöd hackers och hacktivister en stor mängd information, programvara för 
att distribuera skadlig kod, listor på tänkbara mål och tips för oerfarna hackers. Ett flertal 
attacker mot mål kopplat till Georgien utfördes och ett flertal hemsidor i Georgien sänktes, 
dock främst genom DDoS-attacker. Trots att det inte finns några öppna bevis för Ryssland 
som stats inblandning förutom den faktiska invasionen är det intressant att företaget som 
registrerat domänen för forumet enligt Carr uppges ligga granne med både GRU (ryska 
militära underrättelsetjänsten) och ryska försvarsministeriets ”Center for Research of Military 
Strength of Foreign Countries” (25).  
 
Uroburos 
Ett tyskt IT-säkerhetsföretag har upptäckt ett root-kit som är designat för att stjäla känslig 
information och den skadliga koden har funnits aktiv i minst tre år, sedan 2011. Uroburos 
håller så hög klass att företaget gör bedömningen att den borde ha koppling till rysk 
underrättelsetjänst. Det tyska företagets uppger i sin studie att Uroburos uppvisar stora 
liknelser med en annan skadlig kod, Agent.BTZ, som användes i en attack mot USA under 
2008, Uroburos infekterar inte heller datorer som är infekterade med Agent.BTZ vilket enligt 
företaget skulle peka på ett samband och företagets analys av Uroburos visar att den skadliga 
koden är riktad mot stater, stora företag och underrättelsetjänster. Det uppges att Agent.BTZ 
lyckades infektera datorer vid USA:s försvarsdepartement genom en ”kvarglömd” USB-sticka 
(105). 
 
Gauss 
Gauss är vad som bedöms av Kaspersky vara en till Flame närbesläktad trojan som är 
designad att förutom att stjäla känslig information komma över bankuppgifter i främst Mellan 
Östern. Företaget Kaspersky uppger att runt 2500 datorer varav 1600 i Libanon infekterats 
innan trojanens serverinfrastruktur stängdes ner och trojanen gått in i ett viloläge. Kaspersky 
drar slutsatsen att utvecklaren av Flame också utvecklat Gauss (106). 
 
Red October 
Red October eller dess förkortning Rocra är skadlig kod som har lyckats infektera och stjäla 
information från företag och myndigheter i ett stort antal länder enligt Kaspersky. Förutom att 
lyckas infektera vanliga datorer har det även fungerat att stjäla information från smarta 
mobiltelefoner, nätverksutrustning och servrar. Den skadliga koden har utnyttjat sårbarheter i 
Microsoft Word och Excel. Då den skadliga koden främst verkar ha varit riktad mot statliga 
myndigheter, ambassader, företag inom försvars, energi och flygindustrin är det möjligt enligt 
Kaspersky att dra slutsatsen att det åtminstone drar till sig intresse från statliga 
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underrättelsetjänster även om organiserad brottslighet kan tänka sig vara intresserad av att 
förmedla sådan information till högstbjudande (107). 
 
Manipulation av mjuk- och hårdvara 
Den tyska tidningen Der Spiegel (108) uppger att NSA har kapat och genskjutit leveranser av 
mjuk- och hårdvara för att manipulera och installera lösningar för att kunna skapa sig åtkomst 
till system där dessa produkter ingår, genom att t.ex. installera någon sorts dold bakdörr. Detta 
kräver stora dock stora resurser för att göra det dolt för användarna. 
 
Även Glenn Greenwald som är känd från Edward Snowden-affären uppger i sin bok ”No 
place to hide” att NSA installerar bakdörrar i nätverksutrustning som amerikanska företag 
säljer till utlandet. Ompaketering och återställande av plombering av hårdvaran sker innan 
den levereras till kund. Detta trots att amerikanska myndigheter har varnat kinesiska IT-
företag att göra motsvarande sak (109,110). 
 
Försvarsmakten skriver i sin perspektivstudie (95): ”mjuk- och hårdvara kan, redan innan de 
tas i bruk, förberedas för att samla underrättelser eller öka effekten av attacker med svåra 
konsekvenser som följd.” 
 
MUST skriver i sin årsöversikt för 2013 att hårdvara kan vara manipulerad av främmande 
makt och att allt i ett komplext system inte går att granska utan fokus måste läggas på de mest 
kritiska delarna (111). Uppgifter gör även gällande att flera västerländska underrättelsetjänster 
har slutat att använda datorer från den kinesiska tillverkaren Lenovo på grund av möjlighet att 
det finns eventuella bakdörrar installerat (112).  
 
Detta sammantaget pekar på behovet att kontrollera hur materiel och mjukvara anskaffats, en 
kvalificerad aktör kan genskjuta och manipulera produkter. Lämpligt kan vara att föra en 
dialog med utvecklaren och leverantören och få den kontrollerad av utvecklaren. 
Problematiskt kan vara om utvecklaren på något sätt är under den främmande maktens 
kontroll som kan påverka produkten i utvecklingsskedet. Det innebär att det behövs göra en 
analys om en leverantörs förhållande till den främmande makten vilket Försvarsmaktens 
metod gör i den teoretiska granskningen. 
 
Inbördeskriget i Syrien 
I inbördeskriget i Syrien har det förekommit uppgifter (113) som uppger att regeringssidan 
infiltrerat rebellgruppers sociala forum och där övertalat användare att installera mjukvara 
som sedan visat sig bestå av skadlig kod. Mjukvaran har maskerats som ett säkerhetsprogram. 
Trojanen har spionerat på användaren och vidarebefordrat information till en server 
tillhörande ett syriskt statligt ägt telekombolag. 
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PLA Unit 61398 
APT är en förkortning som står för ”Advanced Persistent Threat”, det är en benämning för 
grupper med kopplingar till kinesiska staten som företaget Mandiant uppger är skyldiga för 
dataintrång hos en väldigt stor mängd företag och organisationer (114). Den främsta av dessa 
grupper kallad APT-1 har varit verksam sen 2006 och Mandiant uppger att de har identifierat 
denna grupp som PLA Unit 61398, vilket ska vara en enhet i den kinesiska armén.  
 
Mandiant uppger att gruppen har lyckats stjäla information från 141 olika organisationer och 
har vid ett tillfälle haft kontinuerlig tillgång till ett offers nätverk i fyra år och 10 månader. 
Intrången har främst skett hos företag och myndigheter vars huvudkontor är lokaliserade i 
engelspråkiga länder.  
 
Den generella angreppsvägen som gruppen använt uppges ha varit att skicka ett mail som ser 
ut att vara från en avsändare i den egna organisationen och där bifogat eller skickat en länk till 
skadlig kod som öppnar upp en bakdörr till offrets nätverk, generellt har det varit 
egenutvecklade trojaner. Trojanerna har varit designade för att försöka dölja sin trafik som 
http-trafik men även som Jabber, MSN Messenger eller Gmail Calendar trafik och det har 
även förekommit att data varit krypterad med SSL. Större delen av trafiken förekommer även 
under det som innebär normal arbetstid för Pekings tidzon (115) vilket enligt Mandiant skulle 
peka på att det är just kinesiska aktörer. Mandiant beskriver i rapporten 49 olika exempel av 
familjer av skadlig kod som bedöms vara utvecklad av enheten.  
 
Av de statsfinansierade aktörerna går det att identifiera främst två länder vilket Säpochefen 
Anders Thornberg tydligt uppger i en intervju med SvD: ”-Vi pekar ut två länder: Ryssland 
och Kina. Ryssland är de mest avancerade. Men Kina är väldigt ambitiösa” (104).  
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer de resultat som har kommit fram i studien att presenteras. 

4.1 Praktisk utvärdering av Försvarsmaktens metod  
I detta kapitel genomförs en praktisk utvärdering av Försvarsmaktens metod genom att 
genomföra några praktiska prov. Inledningsvis presenteras ett förslag på testbänk utifrån 
Försvarsmaktens metod och därefter genomförs de praktiska proven. 
 

4.1.1 Testbänk 
I denna del presenteras ett förslag på testbänk samt verktyg som är lämpliga. Detta i syfte att 
kunna utvärdera Försvarsmaktens metod genom praktiska exempel. 

Hårdvara 
Den bakomliggande hårdvaran är en Dell OptiPlex 7010 med följande specifikationer: 

• CPU: I7-3770S 3.10 GHz 
• RAM: 16 GB  
• Operativsystem: Windows 7 Professional SP1 64-bitar.  
• VMware Workstation 9.0.1 tillhandahåller en virtuell miljö. 

 
På den körs en virtuell maskin med följande specifikationer: 

• CPU: I7-3770S 3.10 GHz 
• RAM: 1 GB  
• Operativsystem: Windows 7 Professional SP1 32-bitar.  

 
Varken den fysiska eller virtuella maskinen har någon sorts anslutning till internet eller någon 
annan maskin. Den enda överföringen av information från och till maskinen sker med USB-
sticka. Anledning till valet att använda denna lösning är dels att den enkel att administrera 
genom att den virtuella maskinen hela tiden går att återställa till utgångsläget och då enkelt 
kan återskapa testfall. En annan fördel med virtuella maskiner är att det också enkelt går att 
anpassa testmiljön efter den tänkta skarpa miljön. Att maskinen saknar tillgång till internet är 
en nackdel ur ett administrativt hänseende då uppdateringar/programvaror/testrapporter etc. 
måste föras över manuellt via externdisk/USB-sticka men fördelen är att det ger en avskild 
och skyddad miljö som inte kan påverkas lika enkelt utifrån. Val av hårdvaran föll på ett 
bekvämlighetsval då den fanns tillgänglig. 
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Verktyg 
Följande verktyg används i testbänken:  

• Antivirus: 

o AVG AntiVirus Free v2014.0.4592 Virusdatabas: 2014-05-12 

o ESET NOD32 Antivirus v7.0.317.5 Virusdatabas: 2014-04-09 

Båda antivirusen använder sig av heusterik för att detektera skadlig kod 

• Redline 

• WinMD5Free v1.20 

• Wireshark v1.10.7 

• System explorer 

• Attack Surface Analyzer 

Valet av antivirus föll på att båda leverantörerna är etablerade och välkända samt fanns 
tillgängligt som gratisversion. Följande verktyg har valts utifrån de krav som identifierats och 
att samtliga är etablerade verktyg. Dessa verktyg är på inget sätt unika och samma 
funktionalitet finns hos andra tillverkares produkter. 
 
Wireshark 
Wireshark är ett populärt open-source verktyg för att observera och analysera nätverkstrafik. 
Det stödjer de flesta protokoll och tillåter både online respektive offline analys av data. 
Wireshark finns till de flesta operativsystem och är enkelt att använda och det finns flera 
guider och instruktioner tillgängliga. Det är ett ytterst bra verktyg för att analysera nätverks-
trafik och skapa sig en uppfattning kring hälsostatusen för ett datorsystem (116).  
 
Antivirus 
För att smidigt kunna detektera skadlig kod krävs det antivirusprogram. Här rekommenderas 
det att använda sig av antivirus från olika leverantörer då databaser av signaturer samt 
arbetssätt skiljer sig (63,71). Här rekommenderas ingen särskild leverantör eller version utan 
det viktigaste är att använda sig av flera olika källor samt att ha en uppdaterad databas. Det är 
också svårt att jämföra olika antivirus med varandra och tester som genomförs av olika 
tidningar/sajter/etc. är sällan helt transparanta och rättvisande enligt en studie (117). 
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Online antivirus-tjänster 
Har granskaren tillgång till internet i testbänken är det mycket lämpligt att använda sig av en 
onlinetjänst likt Anubis eller VirusTotal för att få se hur andra antivirusprogram än det som 
primärt används i testbänken. Det har tidigare skrivits om det i rapporten. 
 
Anubis 
Anubis är en gratis online-tjänst för analysering av okända PE-filer men även Android APK-
filer. Verktyget klarar av att analysera filer upp till 8MB eller att användaren anger en URL. 
Tjänsten skapar en emulerad miljö och analyserar hur filernas binärkod beter sig ur ett 
säkerhetsperspektiv. När en fil har analyserats får användaren en rapport kring hur filen kan 
komma att bete sig på ett system samt en enklare riskanalys. Rapporten innehåller hur 
registret påverkas, vilka filer som används eller ändras, processer osv (118). 
 
VirusTotal 
VirusTotal är en tjänst liknande Anubis men klarar av filer upp till 128MB samt stödjer fler 
filtyper som t.ex PDF, javascript kod etc. (119). Det finns möjlighet att både ladda upp filer, 
maila, skicka URL, tillägg till webbläsaren, ladda upp direkt från skrivbordet eller från en 
mobiltelefon. Tjänsten fungerar så att den sammanställer information från ett flertal källor, 
när en användare laddar upp en fil så söker ett stort antal antivirusprogram från olika 
tillverkare igenom filen och användaren får en enkel översikt över vad olika antivirusprogram 
anser om filen.  
 
Attack Surface Analyzer  
Attack Surface Analyzer är ett gratisverktyg från Microsoft för att säkerhetsgranska 
programvara. Microsoft använder själva verktyget och rekommenderar utvecklare att använda 
verktyget i deras Security Development Lifecycle-arbete (120). Verktyget fungerar genom att 
göra scanningar/ta snapshots av systemet och jämföra dessa. Den gör detta genom att göra en 
scanning av systemet kallat Baseline Scan som utgångsläge innan till exempel en 
programvara har installerats så går det sedan att jämföra den mot en Product Scan som är en 
scanning som genomförts efter någon ändring på systemet. Ändringar kan exempelvis vara 
installation av programvara, avinstallation, exekvering av programvaran, genomfört ett 
användningsscenario och så vidare. 
 
Rapporten efter jämförelse av scanningarna innehåller bland annat hur registret påverkats, hur 
filer påverkats, ändringar i brandvägg, aktiva trådar eller processer, minnet och så vidare. En 
nackdel med denna typ av verktyg är att det inte visar vad som hänt mellan de olika 
scanningarna/snapshots, om en process har startat och gjort något som den sen återställt så 
kommer det inte synas vid jämförelsen av scanningarna (22). 
 
 



Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap 
 
 
 
 

 
 
 
 

61 

System Explorer 
System Explorer är ett verktyg likt Attack Surface Analyzer. Det kan användas för att jämföra 
två olika scanningar av systemet, här kallat snapshots. System Explorer är gratis och har i 
princip liknande funktionalitet som Attack Surface Analyzer. Det går även att använda från 
kommandotolken för att ta snapshots (121). 
 
Process Monitor 
Process Monitor är ett verktyg från Microsoft som i realtid visar information om filsystemet, 
registret, processer och trådar. Det har en väl fungerande filtreringsfunktion vilket är 
välbehövligt då verktyget sparar ner väldigt mycket information. En fördel mot till exempel 
Attack Surface Analyzer är att verktyget ser vad som händer över tid och kan identifiera vad 
som händer hela tiden och granskaren undviker att missa att t.ex. en process som startat och 
sen avslutats mellan två olika scanningar (22 s596, 122). 
 
Redline 
Redline är ett användarvänligt och gratis verktyg från Mandiant som används till att 
genomsöka ett system och leta efter tecken på skadlig kod. Verktyget har möjlighet att samla 
in en stor mängd data från t.ex. minnet, filsystemet, register, loggar, nätverk, trådar, processer, 
services och surfhistorik. Det är väldigt enkelt att göra ett anpassat script och välja vilken 
information som ska samlas in samt det har även en funktion för att göra en bedömning för 
hur skadlig en process är genom ett rankingsystem. Verktyget har även möjlighet att köras 
från en USB-sticka på det system som ska granskas (123). 
 
Nackdelen med detta verktyg är att det tar relativt lång tid att samla in information från ett 
system för analys. Lämpligt verktyg för att använda när något har detekteras och granskaren 
vill gå djupare och kontrollera hela systemet. Redline användes vid de prov som genomfördes 
men visade upp samma resultat likt de övriga verktygen och presenteras därför inte i särskild 
ordning. 
 
WinMD5Free 
WinMD5Free är ett gratis och enkelt och användarvänligt program för att kontrollera MD5-
kontrollsummor av filer. För en användare är det bara att starta programmet och sen dra filen 
till WinMD5Free:s fönster så kommer kontrollsumman att visas som en textsträng (124). 

4.1.2 Prov 
För att testa testbänken och påvisa vad som kan komma fram vid en granskning genomfördes 
ett antal prov vilka beskrivs nedan. Syftet med proverna var att identifiera om verktygen 
fungerar som det är tänkt och pröva metodens tekniska del. Testbänkens hårdvara och 
mjukvara är det beskrivits i tidigare kapitel och proven följde den tekniska granskningen i 
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Försvarsmaktens metod som tidigare presenterats. Relevant data som framkom vid proven 
kommer att presenteras nedan. 
 
Prov 1. 
I detta prov testades fem slumpvis valda trojaner som PLA Unit 61398 (APT-1) (114) uppges 
ha använt. Valet att genomföra detta prov med just dessa trojaner var att de är utvecklade och 
använda av APT-1 och att det rör sig om en kvalificerad aktör med stora resurser och att det 
är av intresse att se hur Försvarsmaktens metod skulle bemöta detta hot. Filerna valdes 
slumpmässigt och hämtades från www.virusshare.com och vid testtillfället var testaren ej 
medveten om deras beteeende utan bara att det var skadlig kod men inte hur den uppträdde, 
detta i syfte att försöka minimera påverkan av hur testaren genomförde provet och tolkade 
data.  
 
Filerna exekverades på testbänken och verktyg som användes var antivirus, Attack Surface 
Analyzer, PeID, WinMD5Free samt Wireshark.  
 
Ex. MD5 AVG ESET NOD 32 Attack 

Surface 
Analyzer 
 

Wireshark 

1 1ea61a0945bde
3c6f41e12bc019
28d37 
 

Trojan horse 
Gnereic28.ANA
N 
 

TrojanDownloa
der.Agent.RFT 
Trojan 
 

Processes 
with NX 
disabled 
 

HTTP request 
IP: 203.200.205.245 
 

2 390d1f2a62091
2104f53c034c8a
ef14b 
 

Trojan horse 
Downloader.Ag
ent2.BGSZ 
 

Agent.PNC 
trojan 
 

Processes 
with NX 
disabled 
 

DNS uppslagning, 
ks.ccndaily.com 
 

3 4a54d7878d417
0c3d4e3c36063
65c42c 
 

Trojan horse 
BackDoor.Agen
t.AQMP 
 

Agent.PRK 
trojan 
 

NIL DNS uppslagning 
class.arrowserivce.net 
 

4 727a6800991ee
ad454e53e8af16
4a99c 
 

Trojan horse 
Agent3.BLHY 
 

Touasper.A 
trojan 
 

Processes 
with NX 
disabled 
 

HTTP request 
IP: 66.228.128.13 

5 1ca3ca9ec20474
d07fc798f2b41e
2625 
 

Trojan horse 
Generic22.LTA 
 

TrojanDownloa
der.Agent.RQC 
trojan 
 

Processes 
with NX 
disabled 
 

DNS uppslagning, 
www.microsoft.com 
 

Tabell 3 Sammanfattning prov 1 

Samtliga filer detekterades av båda antivirusprogrammen, men det intressantaste i detta är att 
samtliga filer gör antingen http-requests eller DNS-uppslagningar till fastslagna adresser, 
uppslagningarna upprepades varje gång till samma adress som koden exekverade. Bedömt för 
att hämta hem ytterligare skadlig kod till systemet. Enligt en källa ska adressen som ex. 1 



Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap 
 
 
 
 

 
 
 
 

63 

försöker ansluta till vara en hackad server som använts i liknande fall av skadlig kod för att 
hämta hem ytterligare skadlig kod (125). Detta visar behovet av både antivirus kombinerat 
med nätverksscanning med hjälp av Wireshark. Nu var ju dessa fall av skadlig kod kända vid 
testtillfället och signaturer fanns i respektive antivirus databas men en granskare hade väldigt 
enkelt kunna identifiera dessa misstänksamma uppslagningar om antivirusprogrammen inte 
hade detekterat något. 
 
Attack Surface Analyzer meddelande om att ”Processes with NX disabled” innebär att 
verktyget har hittat sektioner minnet som inte är markerade som ”non-executable” vilket gör 
om det är satt svårare att utnyttja ”buffer overrun” attacker.  
 

 
Figur 3 Anslutning till 203.200.205.245 

Bilden ovan visar hur tydligt det märks i Wireshark när en anslutning görs, från att inte ha 
varit någon särskild trafik men vid exekvering av filen med den skadliga koden så genomförs 
direkt dessa anslutningar. 
 
Prov 2. 
I detta prov används keygens som är nedladdade från www.thepiratebay.org lista över de 100 
mest populära applikationerna till Windows. Exemplen i detta prov valdes ut för att de 
representerar de mest populära applikationerna.  

 Ex. MD5 AVG ESET 
NOD 32 

Attack Surface 
Analyzer 
 

Wireshark 

Adobe CS5 
 

3d74cfb293a6
e20e00540e9f
032d0c63 
 

Trojan Horse 
SHeur3.AVBU 
 

NIL Registry key with 
weak ACL 
 

NIL 
 

Adobe 1af76ef88579 Trojan horse NIL Registry key with NIL 
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Master 
Collection 
CS6 
 

35eb1d8e46dc
9cfe3729 
 

Generic34.DZU 
 

weak ACL 
 

 

Adobe 
Photoshop 
Elements 9.0 
 

e735eac55d30
9bbeebd70c72
014a657d 
 

NIL 
 

NIL NIL NIL 
 

Autocad 
2012 
 

2ad744237a1d
5ca25b671862
cb9961b9 
 

Trojan horse 
Agent3.AVWH 
 

Win32/Ke
ygen.BL 
 

Registry keys with 
weak ACL, NX 
disabled 

NIL 

Cinema 4D 
R15 
 

61e47ec9408a
9d3895b48fae
d10ef72a 
 

NIL 
 

NIL 
 

NIL 
 

NIL 
 

Corel Draw 
X5 
 

9b578fd26c3f
be4b720c9ab2
e3556924 
 

NIL NIL NIL NIL 

Flash CS3  
 

97009d04fb92
911dc377315f
6e04cc4d 
 

Potentially 
harmful program 
Crack.HZ 
 

NIL NIL NIL 

Malwarebyte
s Anti-
malware 
1.75.0.1300 
 

e3e768d64892
e65bfce6babfe
52f2620 
 

Trojan horse 
PSW.OnlineGame
s3.BIGC 
 

NIL Registry key with 
weak ACL 
 

NIL 

Nero 2014 
Platinum 
 

47bf5eead789
acd7488f4ac7
a4ff35f2 
 

Potentially 
harmful program 
Crack.BNH 
 

NIL Registry key with 
weak ACL 
 

NIL 

Sony Sound 
Forge 10 
 

088b7e3f2180
c9259c271647
82cc882 
 

Potentially 
harmful program 
Crack.TZ 
 

NIL Registry key with 
weak ACL 
 

NIL 

Sony Vegas 
Pro 11 
 

d41582dc6ceb
ce220298a1eb
f116363a 
 

Potentially 
harmful program 
Crack.AZR 
 

NIL Registry key with 
weak ACL 
 

NIL 

Windows 7 
Anytime 
Upgrade 
 

8682971643ff
77e31f069d04
3b858179 
 

NIL NIL NIL NIL 

Tabell 4 Sammanfattning prov 2 

Intressant är att AVG identifierade flera av filerna som skadlig kod när ESET NOD 32 inte 
gjorde det. Vad detta beror på är oklart och var inget som framgick vid genomförandet av 
testet, en möjlighet är att det inte finns någon skadlig kod och AVG ger falska varningar 
(keygens kan generellt ge falska varningar vilket även var ett motiv till detta test) men i fallet 
med exempelvis Autocad 2012 så var det riktig skadlig kod (126) och för Adobe CS5 rörde 
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det sig om en trojan (127). Hade det inte använts två antivirus hade granskaren kunnat missa 
att upptäcka eventuell skadlig kod. Här märks det alltså väldigt tydligt hur viktigt det är att 
använda sig av flera olika källor. Har granskaren möjlighet så rekommenderas det att använda 
VirusTotal eller motsvarande tjänst för att se vilka bedömningar olika antivirus gör av filen. 
 
Det framgår även att större delen av de filer som AVG detekterade som skadlig kod har vid 
scanning av Attack Surface Analyzer fått anmärkningen ”Registry key with weak ACL”. Det 
innebär att icke-administratörer har möjlighet att ändra registervärden, till exempel så att en 
sökväg går till en annan exekverbar fil än den som är tänkt.  
 
Prov 3. 
Här installerades ett antal programvaror som är bedömt säkra i syfte att påvisa hur det kan se 
ut i normalfallet och hur det påverkar systemet. 
 
Programvarorna valdes ut för sin popularitet och spridning i syfte att vara representativa för 
vanliga och bedömt säkra applikationer med enklare funktionalitet. 
Ex. MD5 AVG ESET 

NOD 
32 

Attack 
Surface 
Analyzer 
 

Wireshark Tillagda filer 
vid 
installation 

Ändrade/
tillagda 
keys i 
registret 

Filer 
kvar efter 
avinstalla
tion 

Winrar	  
5.10	  
 

904611
e9f9cc6
62f3b3f
a05431
45c972  

NIL NIL NIL NIL 36	  
 

254	  
 

3 
 

VLC	  
2.1.3	  
Rincewi
nd	  
 

df463b
4c69c1
531d1d
a7da3e
30e7f8
b5  

NIL NIL NIL DNS 
uppslagning 
vid 
uppdatering 
 

685	  
 

1811	  
 

2 
 

Daemon	  
Tools	  
Lite	  
4.49.1.0
356	  
 

0fa6cd
1de96b
de0431
c1c919
04f6d0
40  

NIL NIL NIL DNS 
uppslagning 
vid 
uppdatering 
samt 
exekvering  
 

70	  
 

635	  
 

5 
 

Notepad
++	  6.6.3	  
 

e2b638
e9ea83
c81362
5400f7
78615e
22  

NIL NIL NIL  DNS 
uppslagning 
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ff3e892
3  

uppdatering  

Tabell 5 Sammanfattning prov 3 

Av dessa filer hade varken antivirusprogramvarorna eller Attack Surface Analyzer något att 
anmärka på. De flesta programvarorna gör en DNS-uppslagning för att bedömt leta efter 
uppdateringar vid installation, uppdatering eller exekvering. Genom att använda System 
Explorers snapshotfunktion kan granskaren enkelt se hur systemet påverkas i form av tillagda 
och ändrade registerposter samt tillagda/ändrade filer. Filer som är kvar efter avinstallation är 
alltid intressanta och kan ligga till grund för en vidare granskning. 

4.1.3 Slutsats av praktiska prov 
Proverna här genomfördes på den tidigare beskrivna testbänken med en del av verktygen som 
beskrivits tidigare. Dessa prov visar hur komplext arbetet kan vara men att med denna metod 
är det möjligt att relativt snabbt och enkelt göra en bedömning kring granskningsobjektet och 
dess eventuella påverkan på systemet och till följd av detta informationssäkerheten.  

 

4.2 Intervju med informationssäkerhetschef vid en svensk myndighet 
I syfte att få en djupare insikt för hur en svensk myndighet arbetar med applikations-
granskning genomfördes en intervju med informationssäkerhetschefen vid en stor svensk 
myndighet. Informationssäkerhetschefen valde att vara anonym och ställde krav på att 
myndigheten ej nämns vid namn. Informationssäkerhetschefen gav dock friheten att nämna att 
myndigheten har över 10 000 anställda och har en budget på ett flertal miljarder årligen samt 
arbetar med säkerhetskritisk verksamhet. Intervjun genomfördes i myndighetens lokaler och 
inleddes med en övergripande beskrivning av Försvarsmaktens metod för sårbarhets-
granskning och genomgång av dokumentationen, därefter ställdes frågorna som informations-
säkerhetschefen besvarade. 
 
Intervjun med frågor och svar följer nedan: 
 
Hur beslutar ni vilka applikationer som ska installeras? Kan enskilda genomföra detta 
eller sker det centralt? 
Det genomförs centralt, befattningshavare ute i verksamheten begär att få tillgång till en viss 
programvara men IT-enheten beslutar formellt och ger eventuellt alternativ av programvaror. 
 
Genomförs det någon granskning och kontroll av applikationerna innan installation? 
Nej. Man tittar lite i forum och öppna källor men det finns ingen fastställd rutin kring detta. 
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Endast väldigt kritiska säkerhetshöjande produkter granskas av externa konsulter men det 
gäller ej vanliga programvaror.  
(En del av det ursprungliga svaret är ersatt av ”Väldigt kritiska säkerhetshöjande produkter” 
då det faktiska svaret gjorde det väldigt enkelt att lista ut myndighetens namn och 
verksamhet.) 
 
Vilka ansvarar för och genomför granskningen? 
Inga då ingen granskning genomförs för enklare programvaror. 
 
Hur ser metoden för granskningen ut? 
- Genomförs en teoretisk granskning? (Talking points: Bakgrundsinformation, 
systemkrav, kända sårbarheter, et cetera) 
- Genomförs en teknisk granskning? (Talking points: Nättrafik, skadlig kod, et cetera) 
Inga då ingen granskning genomförs för enklare programvaror. 
Man tittar som sagt lite i forum, öppna källor men det finns ingen fastställd rutin kring detta. 
 
Skulle ni behöva ett stöd för metod av granskning av applikationer? 
I vilken form skulle stödet i så fall vara? 
Ja, helst ett verktyg som mappar ISO-standardens 27002 krav mot den aktuella tillämpningen 
av granskningen. 
 
Skulle Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning kunna vara tillämpbar vid 
er myndighet? 
Ja, åtminstone någonting att börja med. Med bara den teoretiska delen av granskningen hade 
vi kommit väldigt långt. 
 
Vad anser du vara det viktigaste att kontrollera när du ska bedöma en applikation ur en 
informationssäkerhetssynpunkt? 
Det viktigaste tycker jag är att kontrollera dokumentationen för det säger mycket hur seriösa 
utvecklarna är. 
Kontrollera om det finns någon form av oberoende granskning eller Common Criteria-
certifiering. 
 
I syfte att identifiera vad som är viktigast vid en granskning, rangordna vad du anser 
vara viktigast när granskningen genomförs? 
”Snabbhet, säkerhet, flexibilitet, användarvänlighet, övrigt” 

1. Användarvänlighet, för att annars blir det väldigt svårt att få det genomfört och få tag 
i rätt kompetens. 

2. Snabbhet, för att annars så kommer det aldrig ut och blir klar, väldigt viktigt för 
organisationer med högt arbetstempo som vår myndighet. 
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3. Säkerhet 
4. Flexibilitet 
5. Övrigt 

4.3 Enkätundersökning 
Enkäten bestod av 37 frågor av både flervals som textsvarskaraktär. Enkäten bedömdes ta 
cirka 20 minuter att genomföra och börjar med en kortare beskrivning samt en länk till 
Försvarsmaktens metod för sårbarhetsgranskning som respondenterna ombads att läsa igenom 
innan de påbörjar enkäten. Respondenterna bestod av sju informationssäkerhetskonsulter med 
erfarenhet av myndigheters informationssäkerhetsarbete. 
 
Enkätundersökningens frågor går att återfinna i bilaga A. 
 
Applikationsgranskning är en lämplig skyddsåtgärd för att öka informationssäkerheten 
i ett IT-system 
På denna fråga så framgår det att respondenterna håller med om att applikationsgranskning är 
en lämplig skyddsåtgärd då en stor majoritet har svarat att de ”håller med helt och hållet”. 
 
Applikationsgranskning kan vara den enda säkerhetsåtgärden för ett system 
På denna fråga blev det vanligaste svaret blev ”håller inte riktigt med”. 
 
Några respondenter har valt att lämna en kommentar och där går det att läsa följande: 
Komplement behövs i form av compliance-granskning mot verksamhetskrav, pentester, 
oberoende granskning, kontroll av säkerhetsprodukter etc, Man kan även arbeta med 
riskanalys, revision, penetrationstester eller begränsa tillförseln av nya applikationer, 
Beroende på vilken kombination av hotbild och resurser man har så kan det vara tillräckligt 
med applikationsgranskning. 
Slutsats som går att dra är att det krävs anpassade och kompletterade säkerhetsåtgärder för ett 
system. 
 
Vilka andra säkerhetsåtgärder anser du ett system bör ha? 
De flesta tycker att det krävs flera säkerhetsåtgärder och där nämns b.la. följande: Antivirus, 
Loggning, ev krypterad trafik beroende på informationsinnehåll, En säker 
autentiseringsmetod, Intrångsskydd, Behörighetsstyrning i system med känslig information. 
Tre respondenter nämnde även här penetrationstester. 
En slutsats som går att dra likt tidigare är att det krävs anpassade och kompletterade 
säkerhetsåtgärder. 
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Är det tillräckligt att enbart genomföra en teoretisk granskning av en applikation för att 
avgöra om den är lämplig utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv? 
Denna fråga resulterade i ett tvetydigt svar och resultatet blev ingen övervägande majoritet åt 
något håll. Slutsats som går att dra är att det inte alltid bara räcker med en teoretisk 
granskning utan det kan krävas en teknisk granskning som komplement. 
 
Det är tillräckligt att bara genomföra en teknisk granskning av en applikation för att 
avgöra om den är lämplig utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv 
I likhet med tidigare fråga så blev det inget tydligt resultat på denna fråga och slutsatsen blir 
den samma. 
 
Vad är viktigast? 
På denna fråga som syftar på vad som är viktigast mellan en teoretisk granskning och/eller en 
teknisk granskning så valde flest alternativet ”lika viktiga”. 
 
Slutsats av denna fråga samt de två föregående frågorna är att både teoretisk samt teknisk 
granskning kompletterar varandra.  
 
Applikationsgranskning skall genomföras lika på alla typer av applikationer? (Ej 
väldigt komplexa eller säkerhetshöjande programvaror) 
På denna fråga valde majoriteten alternativet ”håller i viss mån med”. 
 
Några respondenter har valt att lämna en kommentar och sammanfattande framgår att det 
krävs ett standardiserat testförfarande som grund som sen är anpassningsbart för den miljö 
applikationen skall verka i och den information den skall hantera. Hög risk = mer granskning 
och det bör ske en analys för att avgöra omfattning och komplexitet innan man bestämmer i 
vilken omfattning man bör genomföra granskningen som en respondent uppgett sammanfattar 
svaren bra. 
 
Upplägget för applikationsgranskningen ska anpassas efter vilken typ av information 
den hanterar (informationsklassning genomförd) 
På denna fråga framgår det väldigt tydligt att applikationsgranskningen behöver anpassas. 
 
Vilken typ av tekniska verktyg är viktigast eller lämpliga för att avgöra om en 
applikation är säker? Motivera 
Många svar på denna fråga nämner nätverksscanners/wireshark och verktyg för att observera 
förändringar för att identifiera vad som hänt mellan olika tidpunkter. Även antivirusprogram 
nämns för att säkerställa att ingen skadlig kod följer med på köpet. Testmiljön bör efterlikna 
den skarpa miljön. 
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Vilken kompetens anser du en granskare bör ha? 
Av kommentarerna framgår det att analys och planering kräver specialistkunskap men att 
själva genomförandet kräver mindre kompetens.  
 
Hur bör en metodik för applikationsgranskning vara? 
På denna fråga svarade större delen ”Djupgående och specialiserad” och övriga 
”Övergripande och generell”. 
 
Av kommentarerna framgår det att det krävs att metoden är anpassad efter målsystemet och 
att en djupgående och specialiserad metod kan bli dyrt. En respondent beskriver applikations-
granskning som ett smocketest för att identifiera avvikelser/brister. 
 
Vad är viktigast att kontrollera vid en teoretisk granskning? Rangordna (1 högst, 5 
lägst) 
På denna fråga rangordnades svaren på följande sätt: 
1: ”Kända sårbarheter”  
2: ”Dokumentation” 
3: ”Informationsutbytet” 
4: ”Ursprunget” 
5: ”Utvecklaren.” 
 
Det förekom på varje alternativ att någon respondent rangordnade det valet högst (1), på 
samtliga förutom ”Dokumentation” valde någon det alternativet som lägst (5). 
 
Vad är viktigast att kontrollera vid en teknisk granskning? Rangordna (1 högst, 5 lägst) 
På denna fråga rangordnades svaren på följande sätt: 
1: ”Test av förekomst av skadlig kod” 
2: ”Systempåverkan vid installation” 
3: ”Systempåverkan vid exekvering” 
4: ”Systempåverkan vid avinstallation” 
5: ”Systempåverkan vid uppdatering” 
 
Att anmärka på är att för alternativet ”systempåverkan vid avinstallation” var det två som 
valde som det viktigaste alternativet samtidigt som fyra valde det som det minst viktiga. 
Det kan troligtvis förklaras med om någon ser applikationsgranskning utifrån ett livscykel-
perspektiv respektive om det bara genomförs för att ta beslut om användning av en 
applikation. 
 
Vilket av följande moment bör genomföras först? Förutsatt att båda momenten skall 
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genomföras 
På den här frågan valde en stor majoritet att ”teoretisk granskning” skall genomföras först. 
En respondent kommenterade frågan med följande: Utifrån en översiktlig teoretisk 
granskning är det möjligt att prioritera ytterligare granskningsbehov baserat på risk och 
resultaten vilket kan sammanfattas med att en inledande granskning kan går det sedan att ta 
beslut och noggrannare granska utvalda områden. 
 
Vilka fördelar ser du att Försvarsmaktens metodik har? 
På denna fråga anser generellt respondenterna att metoden har tydliga steg och att den är 
strukturerad och övergripande. En respondent anger att den kan användas av vem som helst 
och en annan respondent tycker att den är tillräckligt snabb. 
 
Vilka nackdelar ser du att Försvarsmaktens metodik har? 
På denna fråga anger respondenterna att det är viktigt att granskaren är källkritisk i sin 
granskning och att metoden inte är särskilt djupgående. Granskningen får inte glömma 
uppgraderingar eller utveckling över tid. En respondent anger att verktygen inte är de mest 
effektiva på marknaden samt att analysskedet inte är lika tydligt som genomförandet. 
 
Försvarsmaktens metodik är lämplig för andra organisationer/företag 
På denna fråga framgår det att respondenterna anser att Försvarsmaktens metod är lämplig för 
andra organisationer/företag. 
 
En respondent uppger: Själva grunden verkar bra i den. Många organisationer skulle behöva 
mer struktur kring vad som behöver verifieras när det gäller systemgranskningar. 
 
Vad i Försvarsmaktens metodik för applikationsgranskning anser du behöver 
förbättras för att den ska passa bättre för Försvarsmakten? 
På denna fråga har respondenterna uppgett att verktygen behöver ses över. Flera uppger att de 
ej kommer på något som behöver förbättras och en uppger att det verkar som att metodiken 
fungerar bra för försvarsmakten. Generellt har inte respondenterna några större synpunkter på 
Försvarsmakten metod. 
 
Vad i Försvarsmaktens metodik för applikationsgranskning anser du behöver 
förbättras för att den ska passa bättre för andra organisationer? 
På denna fråga framgår det att behövs tydligare riktlinjer samt verktygen behöver ses över. 
Generellt kan det sammanfattas som att det är väldigt lite som behöver förändras av metoden 
för att den ska passa för andra organisationer än Försvarsmakten. 
 
Kan applikationsgranskning öka den generella informationssäkerheten på följande 
punkter? 
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På denna fråga har följande svar angetts: 

 Vet ej Ingenting Väldigt 
litet 

Litet  Mycket Väldigt 
mycket 

Sekretess - - - - 71,4% 28,6% 

Integritet 14,3% - - 14,3% 42,9% 28,6% 

Tillgänglighet 14,3% - 28,6% 28,6% 14,3% 14,3% 

Spårbarhet - - - - 71,4% 28,6% 

Tabell 6 Svar på frågan hur applikationsgranskning kan öka informationssäkerheten 

En respondent lämnade följande kommentar:  
Sekretess: förutsatt att det finns läckor. 
Integritet: förutsatt att det exploits som gör det möjligt att manipulera applikationens data. 
Tillgänglighet: tillgänglighet kan nekas via externa angrepp. 
Spårbarhet: faller lite under integritet skulle jag säga.  
 
Sammanfattningsvis framgår det att applikationsgranskning tydligt ökar den generella 
informationssäkerheten. 
 
Vad är viktigast att kontrollera på en applikation? 
På denna fråga har en stor majoritet uppgett att ”beteende (hur applikationen beter sig)” är 
viktigast, övriga har valt ”vet inte”.  
 
Kodgranskning är ej genomförbart då man ofta inte har tillgång till källkoden har en 
respondent uppgett. 
 
Applikationsgranskningen skall vara flexibel och anpassningsbar 
På denna fråga framgår det att applikationsgranskning skall vara flexibel och anpassningsbar. 
En respondent uppger att eftersom verktyg förändras hela tiden, det måste finnas alternativ 
om verktyg läggs ner. 
 
Applikationsgranskningen skall identifiera alla sårbarheter 
Bland kommentarerna går det bland annat läsa att ordet "Alla" hör inte hemma i seriös 
testverksamhet samt ambitionen måste vara att hitta så mycket sårbarheter som möjligt, men 
att identifiera alla som mål kan bli ett för högt mål. 
 
Applikationsgranskningen skall vara snabb att genomföra 
På denna fråga framgår det att granskningen måste vara snabb men inte hur snabb som helst. 
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Den enda respondenten som lämnat en kommentar sammanfattar det oklara resultatet bra: det 
måste vara effektivt att genomföra applikationsgranskning så att inte verksamheten tycker att 
det blir för dyrt och omständligt och istället slarvar med det. 
 
Applikationsgranskningen skall vara användarvänlig 
Respondenterna anser att applikationsgranskningen skall vara användarvänlig. 
 
Vad av följande anser du är viktigast vid en applikationsgranskning? Rangordna (1 
högst, 5 lägst) 

På denna fråga rangordnade respondenterna alternativen enligt följande: 
1: ”Snabbhet” 
2: ”Säkerhet” 
3: ”Flexibilitet” 
4: ”Användarvänlighet” 
5: ”Övrigt” 
 
Det var väldigt liten skillnad mellan ”Snabbhet” och ”Säkerhet”, flera respondenter valde 
säkerhet som viktigast men variationskoefficienten och standardavvikelse för alternativet för 
snabbhet låg lägre samt ingen valde snabbhet som minst viktigt. 
 
Det är lämpligt att testa en applikation på ett skarpt system i drift 
Av kommentarerna framgår det att testmiljön bör efterlikna den skarpa miljön så mycket som 
möjligt.   
 
Vid applikationsgranskning är det viktigt att förstå hur applikationen fungerar 
Här har respondenterna svarat att det är viktigt att förstår hur applikationen fungerar. 
 
Vid applikationsgranskning är det viktigt att veta vad applikationen skall användas till 
Här har respondenterna svarat att förståelsen för vad applikationen skall användas till är 
viktigt. Det har troligtvis med att göra över likheten med föregående fråga att göra vilket en 
respondent uppgav. 
 
Man har användning av tidigare genomförda applikationsgranskningar av 
granskningsobjektet. T.ex en granskning av en tidigare version av objektet 
På denna fråga framgår det tydligt att tidigare genomförda applikationsgranskning är något 
som granskningen kan dra nytta av. 
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Man kan skydda sig mot Zero-days exploits (okända sårbarheter) om man använder sig 
av applikationsgranskning 
Det framgår bland kommentarerna att en granskning aldrig kan vara helt säker men att det är 
möjligt att minimera riskerna och få viss vägledning för hur det är möjligt att skydda sig. 
 
Det spelar ingen roll vem/vilka som tillverkat granskningsobjektet för att göra en 
bedömning utifrån en informationssäkerhetsperspektiv 
På denna fråga har respondenterna svarat att det går att dra vissa slutsatser utifrån vem som 
tillverkat granskningsobjektet och bland kommentarerna har det tydligt angetts att det är 
intressant och att vissa länder har sämre rykte än andra med tanke på företagsspionage. 
Vissa tillverkare är även mer kända att ha säkerhetsrisker än andra. Generell slutsats är att 
ursprunget av granskningsobjektet är intressant och bör tas i beaktande vid analysen. 
 
Vad är viktigast att kontrollera vid en applikationsgranskning? 3 svar måste väljas 
På denna fråga har samtliga respondenter angett ”kända sårbarheter” som viktigast. ”Kända 
sårbarhet”, ”informationsutbytet” och ”systempåverkan vid exekvering” utgör de tre 
viktigaste kontrollpunkterna. Se bild nedan för samtliga svar. 

 
Figur 4 Frågan: Vad är viktigast att kontrollera vid applikationsgranskning? 



Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap 
 
 
 
 

 
 
 
 

75 

 
Skulle du rekommendera någon att införa applikationsgranskning som en 
säkerhetsåtgärd vid dennes organisation/företag? 
På den slutliga frågan svarade samtliga respondenter med alternativet för ja.  
 

4.4 Analys 
Här kommer en sammanfattande analys avseende IT-miljön för Försvarsmakten och svenska 
myndigheter att presenteras och utvärderas. Detta i syfte för att sedan kunna utvärdera 
Försvarsmaktens metod vilket kommer att genomföras efter denna sammanfattning.  
 
Inledningsvis måste det förtydligas att det finns en stor mängd svenska myndigheter med 
varierande verksamhet, det finns när denna rapport skrivs 467 svenska myndigheter (128).  
En fullständig analys av IT-miljön kan även vara känslig då den presenterar information som 
en angripare kan ha stor nytta av i exempelvis rekognoseringsskedet. Detta har lett till att 
denna analys har genomförts på en övergripande nivå. De typiska aktörerna hacker, 
hacktivister och den organiserade brottsligheten har medvetet inte tagits med då de 
kompetensmässigt bedöms ligga mellan H6 och H7 och det då inte bedöms tillföra något till 
analysen (18,21,25,88). 
 
Analysen har utförts enligt MSB:s metod för riskanalys (1) som tidigare har presenterats i 
rapporten och vad som framkommit från litteraturstudien, intervjuer och enkätundersökningen 
har legat till grund för detta. 
 
Nedan listas de grupper av hot som framkommit under genomförandet av analysen: 
 
H1 Manipulerad eller piratkopierade programvara 

Hot avseende de ökade informationssäkerhetsrisker som följer av att använda sig av 
piratkopierad programvara samt att det förekommer att mjuk- och hårdvara har 
manipuleras i syfte att kunna skapa sig åtkomst i system.  

H2 Skadlig kod 

Skadlig kod är ett vanligen förekommande hot och det är något som måste bemötas, 
skadlig kod kan även ta sig många former beroende på syftet med den.  

H3 Kända sårbarheter 

Förekomst av kända sårbarheter på granskningsobjektet kan leda till att en attackerare kan 
utnyttja svagheter i systemet. Även bara kännedomen om att systemet har en sårbarhet kan 
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leda till att tillgängligheten påverkas för att det inte går att använda systemet före 
sårbarheten har åtgärdats.  

H4 Resursbrist 

Myndigheterna har uppgett att de behöver stöttning med informationssäkerhetsarbetet och 
att de har brister avseende kompetens och resurser.  

H5 Felaktig konfiguration 

Felaktig konfiguration kan leda till att systemet inte fungerar som det är tänkt.  

H6 Främmande makt  

Främmande makt tar sig in i systemet i syfte att ta del av känslig information eller 
manipulera systemet. 

H7 Scriptkiddies 

Attackerare med lägre kompetens tar sig in i systemet i syfte att ta del av känslig 
information och visa upp sina kunskaper. 

H8 Insidern 

En individ i den egna organisationen tar del av känslig information åt någon extern. 
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4.5 Utvärdering av Försvarsmaktens metod 
I detta kapitel utvärderas Försvarsmaktens metod utifrån de hot som identifierats tidigare 
under analys av IT-miljön. 

Allvarlig	   H6,	  H8	   	   	   	  	  

Betydande	   	  	   H1	   H3,H5	   H2	  	  

Måttlig	   	  	   H7	  	   H4	   	  

Försumbar	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Mycket	  sällan	   Sällan	   Regelbundet	   Ofta	  

Figur 5 Analys av hot 

Som det går att se i risk- och sannolikhetsmatrisen ovan där de olika hoten placerats ut är H2 
det enskilt största hotet. Det innebär att H2 måste få högsta prioritet att bemötas och försöka 
elimineras.   

4.5.1 H1 Manipulerad eller piratkopierade programvara 
Hot avseende de ökade informationssäkerhetsrisker som följer av att använda sig av 
piratkopierad programvara samt att det förekommer att mjuk- och hårdvara har manipuleras 
i syfte att kunna skapa sig åtkomst i system.  
 
För Försvarsmakten och andra svenska myndigheter är det tänkbart att det inte främst skulle 
röra sig om piratkopierad mjukvara då det är en statlig organisation med generellt väldigt 
höga säkerhetskrav. Men som myndigheter utgör de ett högintressant mål för andra staters 
underrättelseorganisationer (25,88,95,103,104) som tidigare beskrivits och därför bör alltid 
ursprunget av granskningsobjektet granskas. 
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Då det visats att myndigheter har dålig koll på licenshantering och piratkopierad mjukvara 
(51,52) kan dock inte riskerna som användning av piratkopierad mjukvara medför helt 
förbises och som det visats ökar exempelvis användning piratkopierad mjukvara 
exponeringen för skadlig kod väldigt mycket (50,53,67). 
 
Försvarsmaktens metod har en punkt för granskning av leverantör av granskningsobjektet, 
punkten hänvisar främst till att beskriva utvecklaren eller leverantörens historik, 
säkerhetsarbete och generell information. I mallarna finns steg för att jämföra kontrollsumma 
av på granskningsobjektet mot det som leverantören och tillverkaren uppger, detta är ett 
lämpligt sätt att säkerställa om att granskningsobjektet inte påverkats efter den lämnat 
tillverkaren.  
 
På denna punkt uppfyller Försvarsmaktens metod detta men den saknar ett steg för att 
identifiera hur anskaffningen av produkten genomförts. Detta för att undvika t.ex. piratkopior 
eller manipulerad programvara. 
 

4.5.2 H2 Skadlig kod 
Skadlig kod är ett vanligen förekommande hot och det är något som måste bemötas, skadlig 
kod kan även ta sig många former beroende på syftet med den.  
 
Som visats så kan skadlig kod finnas i många former (18,60,66) och prov med testbänken 
utifrån Försvarsmaktens metod visar att med enkla medel går det att identifiera ovanliga 
beteenden och skadlig kod. Det kräver dock att granskaren har förståelse och har identifierat 
lämpliga verktyg.  
 
Det finns ett stort utbud av verktyg och här får granskaren göra en avdömning om vad som är 
lämpligt utifrån dennes organisations krav. Det finns ingen reell möjlighet att skydda sig mot 
alla fall av skadlig kod och det måste granskaren vara medveten om när det genomförs en 
granskning.  
 
Vad som framgår exempelvis från proven är att det krävs flera olika verktyg för att försöka 
identifiera skadlig kod då det inte finns något enskilt verktyg som kan identifiera alla fall av 
skadlig kod. Verktyg som identifierats som viktiga är verktyg för att lyssna på nätverkstrafik, 
kontrollera register samt förändringar av systemet. Detta överensstämmer med vilka verktyg 
som Försvarsmaktens metod också förespråkar dock saknas verktyg för att identifiera om och 
hur en fil är paketerad saknas. Sammanfattningsvis så framgår det att Försvarsmaktens metod 
motverkar att skadlig kod medföljer den programvara som installeras på systemet. 
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4.5.3 H3 Kända sårbarheter 
Förekomst av kända sårbarheter på granskningsobjektet kan leda till att en attackerare kan 
utnyttja svagheter i systemet. Även bara kännedomen om att systemet har en sårbarhet kan 
leda till att tillgängligheten påverkas för att det inte går att använda systemet före 
sårbarheten har åtgärdats.  
 
Det är viktigt att det finns en rutin för att leta efter kända sårbarheter så tidigt som möjligt för 
att försöka åtgärda dessa så att sårbarhetsfönstret blir så litet som möjligt (21,63). Genom att 
använda sig av sårbarhetsdatabaser likt CVE som Försvarsmaktens metod förespråkar så får 
granskaren på en kort tidsperiod en bra översikt över vilka sårbarheter som är kända för 
granskningsobjektet. I Försvarsmaktens metod framgår det att arbetet ska bedrivas metodiskt 
och en åtgärdslista för att åtgärda de sårbarheter som identifieras i sårbarhetssökningen ska tas 
fram för grund till den slutgiltiga rekommendationen. 
 
Försvarsmaktens metod minskar sannolikheten för att kända sårbarheter missas och ej 
åtgärdas vilket ökar informationssäkerheten.  
 

4.5.4 H4 Resursbrist 
Myndigheterna har uppgett att de behöver stöttning med informationssäkerhetsarbetet och att 
de har brister avseende kompetens och resurser.  
 
Brister i kompetens och resurser (14,15) gör att säkerhetsåtgärder måste ge bra effektivitet i 
förhållande till de resurser som krävs. Konkret innebär det att en säkerhetsåtgärd som 
applikationsgranskning måste vara snabb, enkel och användarvänlig. Som uppgetts tar en 
granskning lite mer än ca 16 timmar att genomföra och som de praktiska proven visat så är 
Försvarsmaktens metod enkel att använda och ger ett tydligt resultat. Metoden går att utföra 
med verktyg som antingen är gratis eller i sitt sammanhang billiga, speciellt billiga jämfört 
med kodgranskning eller CC (42,43,45). Användandet av virtuella maskiner gör det möjligt 
att ha en standardiserad testmiljö och på så sätt kunna snabba upp arbetet genom att kunna 
återskapa utgångsläget väldigt fort samt få mätbara resultat över tid (84). Försvarsmaktens 
metod förespråkar att granskningen skall vara generell, detta i syfte att kunna återanvända 
granskningsresultatet till andra system.  
 
Kompetensmässigt så blir det en bättre analys av resultatet desto mer erfarenhet och kunskap 
som den som utför granskningen har men med en grundläggande förståelse för IT och 
informationssäkerhet borde det inte vara något större problem.  
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Försvarsmaktens metod är flexibel och kan anpassas utifrån organisationens krav och det gör 
att metoden kan användas som en grund och därefter anpassas med verktyg utifrån de krav 
som ställs. 
 

4.5.5 H5 Felaktig konfiguration 
Felaktig konfiguration leda till att systemet inte fungerar som det är tänkt. 
 
Det är viktigt att systemet konfigureras på ett korrekt sätt för att det ska fungera som det är 
tänkt och att eventuella säkerhetsfunktioner är aktiverade och rätt inställda (18). 
 
Även systemkrav måste finnas tillgängliga för att exempelvis tillgängligheten av 
informationen skall hållas på en lämplig nivå då användning av en programvara i ett system 
med otillräckliga systemresurser. Det kan leda till brister i tillgängligheten för informationen 
exempelvis med långa laddningstider, time-outs eller att det helt enkelt inte går att använda 
mjukvaran. Det är också viktigt att produktägaren/administratören/organisationen/användaren 
förstår hur denne ska använda programvaran på ett effektivt sätt. 
 
I Försvarsmaktens metod granskas på ett metodiskt sätt granskningsobjektet dokumentation 
utifrån ett informationssäkerhetsmässigt sätt. Dokumentationen granskas i syfte att kunna 
göra en bedömning om den är tillräcklig, om den innehåller brister och hur gransknings-
objektet ska konfigureras och användas.  
 
Försvarsmaktens metod har en egen punkt för konfigurationsanalys där det genomförs en 
bedömning om det går att kringgå säkerhetsaspekter vid konfiguration. Det ska även 
genomföras en konsekvensanalys om det går att göra en felaktig konfiguration och detta 
minskar sannolikheten att systemet konfigureras felaktigt. 
 
För informationsutbytet finns det en egen punkt i den teoretiska granskningen där granskaren 
ska redogöra för hur informationsutbytet sker med granskningsobjektet och övriga system. 
Vilka portar och vilka protokoll använder granskningsobjektet för att kommunicera ska även 
besvaras. Det ger en förståelse för hur granskningsobjektet kommunicerar med eventuella 
andra system och är mycket lämplig för att göra en bedömning om eventuella sårbarheter 
samt informationsutbytet kommer att granskas ytterligare vid den tekniska granskningen då 
nätverkstrafik kontrolleras. 
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4.5.6 H6 Främmande makt  
Främmande makt tar sig in i systemet utifrån i syfte att ta del av känslig information eller 
manipulera systemet. 
 
Som tidigare har nämnts har visats så främmande makt intresserad av känslig information i 
syfte att kunna skapa sig ett informationsövertag men även att manipulera ett system för att 
kunna påverka en process. Till detta hot ingår även enskilda individer och organisationer med 
hög kompetens men som inte nödvändigtvis behöver vara direkt knuten till en främmande 
makt (25,88,90,96,103,104,109,114,115). 
 
Den konsekvens och skada som en realisering av hotet kan leda till kan vara väldigt allvarlig 
och är något som måste bemötas. Dock spänner de tillvägagångssätt som används över ett 
stort spann (25). Manipulerad mjukvara diskuteras i H1 så detta kommer inte att nämnas i 
detta samt skadlig kod i H2.  
 
Som visats så har främmande makt resurser och kompetens till att utföra väldigt kvalificerade 
attacker men även attacker av enklare slag med exempelvis konventionell skadlig kod och 
möjligheten att använda sig av okända så kallade zero-days sårbarheter gör hotet svårt att 
bemöta (25,26,88,108). Försvarsmaktens metod kan inte bemöta hotet från främmande makt 
fullt ut då det innebär de mest resursstarka och kvalificerade aktörerna men kan minska 
sannolikheten att detta hot realiseras genom att Försvarsmaktens metod minskar risken och 
sannolikheten för H1, H2 och H3. Främmande makt har bedömt även möjligheten att 
genomföra en djupare analys av information sätta samman mindre bitar till en större helhet, 
detta gör att konsekvensen blir större. 
 
Dock som det framgår så kan inte Försvarsmakten metod vara den enda säkerhetsåtgärden i 
ett system vilket heller inte är syftet med metoden. Ett system med väldigt känslig 
information bör exempelvis inte vara ansluten till något nätverk och då är det svårare för en 
angripare att externt ta sig in i systemet. 
 

4.5.7 H7 Scriptkiddies 
Attackerare med lägre kompetens tar sig in i systemet utifrån i syfte att ta del av känslig 
information och visa upp sina kunskaper. 
 
Detta hot ligger kvalitetsmässigt på en lägre nivå än H6 men bedöms vara mer 
förekommande. Mer kvalificerade attacker av mer kompetenta aktörer ingår i H6 och i detta 
hot ingår det alltså individer och organisationer som inte har en särskilt hög kompetens och 
använder sig av exempelvis verktyg som andra har utvecklat (66,90). 
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Detta hot bemöts på samma sätt som H6 dock med skillnaden att då detta hot bedöms ha en 
lägre kompetensnivå så kommer det främst röra sig om kända sårbarheter och kända fall av 
skadlig kod vilket gör att sannolikheten att detta realiseras minskas jämfört med H6. 
 

4.5.8 H8 Insidern 
En individ i den egna organisationen tar del av känslig information åt någon extern. 
 
Hotet att någon intern stjäl information är svårt att bemöta (18,63,88). Genom att 
Försvarsmaktens metod granskar dokumentation som behandlas i H5 så minskas 
sannolikheten att granskningsobjektet och dess system konfigureras på ett felaktigt sätt.  
 
Insiderhotet är som sagt svårt att bemöta men genom att systemet är konfigurerat på ett 
lämpligt sätt så minskas dock sannolikheten att en insider kan tillskansa sig information och 
att det exempelvis inte spåras och loggas. Men i övrigt så kvarstår hotet vilket gör att det 
krävs kompletterande säkerhetsåtgärder som administrativa åtgärder som exempelvis 
användarautenticering, begränsade rättigheter och personkontroll. 
 

4.6 Resultatsammanfattning  
Här nedan kommer en sammanfattning av de resultat som framkommit: 

Resultaten har visat att svenska myndigheter har brister och behöver och söker stöttning med 
konkreta exempel för att utveckla informationssäkerhetsarbetet vilket både intervju och 
informationsinhämtning visat på (14,15). Applikationsgranskning är en lämplig säkerhets-
åtgärd för att öka informationssäkerheten och Försvarsmaktens metod är en lämplig grund att 
bygga vidare på och den motverkar de flesta hot som identifierats och kan enkelt 
implementeras i en myndighet arbete oavsett storlek på organisation. 
 
Skadlig kod är ett av de största hoten samtidigt som det förekommer i en mängd olika typer 
och former beroende på syftet med den (50,58,60,66,92). Resultatet visar att antivirus, 
verktyg för att identifiera om och hur en fil är paketerad, kontroll av registret och 
nätverksscanners är viktiga verktyg för att bemöta detta hot. 
 
Försvarsmaktens metod saknar dock ett steg för att identifiera om och hur en fil är paketerad 
och det behöver åtgärdas i en uppdaterad version. Granskning av ursprunget och 
anskaffningsförfarandet av granskningsobjektet är viktigt för att undvika piratkopierad och 
manipulerad mjukvara med de risker det medför (67,88,92,111) och till detta saknas det ett 
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steg i Försvarsmaktens metod vilket behövs åtgärdas. Det har även framkommit att 
granskning av utvecklaren och medföljande dokumentation är viktigt för det går att dra enkla 
slutsatser genom bara en teoretisk granskning och sökning på öppna källor. 
 
Tidsmässigt så visar resultaten på att en applikationsgranskningsmetod bör vara snabb och 
snabbhet prioriteras vid genomförandet. Det är viktigt ur ett resursperspektiv och samman-
fattningsvis så framgår det att Försvarsmaktens metod är billig då den inte kräver några större 
resurser och går snabbt att genomföra. Metoden bör även vara användarvänlig så att det inte 
kräver alltför hög kompetens av utföraren. 
 
Som visats så är det viktigt att åtgärda kända sårbarheter och dessa hittas enkelt i CVE/CVSS-
databasen samt öppna källor. Genom att åtgärda kända sårbarheter så minskas sannolikheten 
att attacker kan genomföras och det leder till en ökad informationssäkerhet. Dock är det som 
visat svårt att skydda sig mot väldigt kvalificerade attacker där det exempelvis nyttjas okända 
sårbarheter, det är svårt att skydda sig mot någonting okänt.  
 
Sammanfattningsvis ur ett livscykelperspektiv så är Försvarsmaktens metod tillämpbar under 
uppstart och anskaffningsskedet och det framgår det att det krävs kompletterande 
säkerhetsåtgärder under användningsskedet för att upprätthålla en bra informationssäkerhet i 
ett helt system. Det innebär att applikationsgranskning inte kan vara den enda 
säkerhetsåtgärden. Försvarsmaktens metod kan inte bemöta alla hot och där kvarstår den 
största bristen att den inte kan bemöta en aktör med stora resurser som exempelvis en 
främmande makt. Insiderhotet är även det svårt att bemöta med enbart tekniska 
säkerhetsåtgärder utan här krävs även administrativa åtgärder (18,63,88). Människan kommer 
alltid att vara en svag länk då det är människor som hanterar informationen och måste ha 
tillgång till systemet samt så fort ett system är ansluten i ett nätverk så är det sårbart för 
attacker. Det leder till att väldigt känslig information bör hanteras på slutna system samt att 
rättigheter till känslig information bör hållas till ett minimum för att bemöta insiderhotet och 
påverkan på informationssäkerheten genom exempelvis mänskliga misstag. 
 

4.7 Förslag av en uppdaterad metod för applikationsgranskning 
I detta kapitel presenteras ett förslag på en ny metod utarbetad från de krav, synpunkter och 
erfarenheter som identifierats tidigare. 
 
Den nya metoden riktar sig till även andra myndigheter än just Försvarsmakten. Då 
Försvarsmakten till stor del uppfyller de krav som har identifierats samt att det är en etablerad 
metod har valet blivit att utgå från och bygga vidare på den och mycket känns igen. Steg som 
läggs till är Granskning av ursprung och anskaffning och Test av förekomst av skadlig eller 
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oönskad kod modifieras genom att förtydliga att scanning för att upptäcka skadlig kod skall 
genomföras vid varje steg i den tekniska granskningen.  
 
Steget för granskning av ursprung och anskaffning syftar till att göra en uppskattning om 
legaliteten av produkten och hur den införskaffats för att undvika att använda piratkopierad 
eller manipulerad programvara. 
 
Punkter som ska kontrolleras vid granskning av ursprung och anskaffning: 

• Kontrollera och inventera den fysiska produkten om den existerar samt gör en 
bedömning om dess autenticitet. Vad medföljer? Manualer, certifikat, annan 
programvara? 

• Kontrollera vem som anskaffat granskningsobjektet och genom vilka kanaler detta 
genomförts.  

• Gör kontroll av kontrollsumma där det är tillämpbart. 
• Kontrollera eventuell förpackning  

o Hur ser förpackningen ut? 
o Bedömning av kvalitet? 
o Finns det några sigill eller motsvarande? 
o Förekommer det stavfel eller grafiska fel? 

• Kontrollera om produkten har ett individ- eller serienummer? 
• Kontrollera förekomst av produkt- och licensnyckel? 

 
Det bör som tidigare nämnt även kontrolleras om och hur en fil är paketerad (22,71) och det 
leder till att exekverbara filer bör kontrolleras av verktyg som kan göra det under steget för 
beskrivning av granskningsobjektet i den tekniska granskningen. Detta går enkelt att lägga till 
i mallen för genomförandet av tidigare nämnda steg att filer ska kontrolleras med ett verktyg 
för att kontrollera om och hur det är paketerat samt eventuellt resultat och bedömning. 
 
Mallarna till Försvarsmaktens metod håller hög kvalitet och behöver bara anpassas med nya 
fält för de steg som tillkommit. 

I uppdraget ingick det att ta fram en testbänk, detta genomfördes utifrån den testbänk som 
tidigare presenterats i denna rapport med en virtuell maskin med verktygen installerade 
tillsammans med dokumentation och mallar för att genomföra en applikationsgranskning. Den 
virtuella maskinen går snabbt och enkelt att återställas till utgångsläget för test med en 
okontaminerad miljö.  
 
Verktyget PEiD läggs till för testbänken, det är ett enkelt och användarvänligt program för att 
identifiera olika packers, krypteringar och kompilatorer som använts på PE-filer. Det har ett 
enkelt och intuitivt gränssnitt och olika lägen beroende på hur djupt användaren vill gå i 
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sökningen. Det klarar av flera filer samtidigt och är ett bra verktyg för att analysera om en fil 
är paketerad (129). Testbänken kan även kompletteras med verktyg som scannar ett annat 
system efter kända sårbarheter, en så kallad sårbarhetsscanner, men det kräver då att det sätts 
upp flera virtuella maskiner med nätverk emellan och att det skapas ett utgångsläge för att 
kunna jämföra hur granskningsobjektet förändrar förutsättningen för systemet. Samtidigt så 
stödjer sig sårbarhetsscanners på kända sårbarheter vilket bör upptäckas vid den teoretiska 
granskningen. Det gäller även att sårbarhetsscannern har stöd för det enskilda gransknings-
objektet, en sårbarhetsscanner kan dock vara ett lämpligt stöd för att granska ett helt system. 
 
Valet att inte fastställa några verktyg i dokumentationen av den uppdaterade versionen av 
metod för applikationsgranskning utan bara för testbänken grundar sig i att nya verktyg kan 
bli tillgängliga på marknaden som är bättre än de som finns tillgängliga nu och då behövs 
metoden uppdateras. En nackdel med detta är att organisationen som använder metoden 
behöver ta fram instruktioner för varje nytt verktyg men själva metoden behöver inte 
uppdateras.  
 
Indelningen mellan teoretisk samt teknisk granskning behålls och de olika stegen ser ut enligt 
följande: 
 
Teoretisk granskning 

1. Översikt över granskningsobjektet.  
2. Beskrivning av leverantör av granskningsobjektet. 
3. Granskning av ursprung och anskaffning. 
4. Granskning av dokumentation. 
5. Identifiering av ingående komponenter. 
6. Beskrivning av informationsutbyte. 
7. Beskrivning av tillvägagångssätt vid uppdateringar. 
8. Konfigurationsanalys. 
9. Identifiering av eventuella tidigare genomförda sårbarhetsgranskningar eller andra 

evalueringar och säkerhetstester. 
10. Sårbarhetssökning i allmänna källor. 
11. Rekommendation efter genomförd teoretisk granskning 

 

Teknisk granskning 

1. Beskrivning av laborationsmiljö och granskningsobjekt 
2. Systempåverkan vid installation 
3. Systempåverkan vid exekvering 
4. Systempåverkan vid uppdatering 
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5. Test av förekomst av skadlig eller oönskad kod 
6. Systempåverkan vid avinstallation 
7. Rekommendation 

 
Genom att använda Försvarsmaktens metod och därefter anpassa den efter den egna 
organisationens krav så har organisationen skapat sig en bra grund för applikations-
granskning och har därmed möjlighet att öka informationssäkerheten. 
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5 Diskussion 

Svenska myndigheter har stora brister i sitt informationsarbete och det är problematiskt då de 
representerar det svenska samhället på högsta nivå och hanterar upp till väldigt känslig 
information. Myndigheterna efterfrågar själva konkreta exempel och har behov av stöttning 
(14,15). Då myndigheterna har juridiska krav på sig att arbeta för ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete är Försvarsmaktens metod ett steg på vägen. För en myndighet 
som likt den som informationssäkerhetschefen som intervjuades för detta arbete är det 
förvånande att det inte genomförs någon granskning av applikationer av enklare karaktär 
innan installation och driftsättning. Speciellt med tanke på myndighetens storlek på över 10 
000 anställda och med en budget på ett flertal miljarder kronor. Det kan dock vara mer 
problematiskt om det är en väldigt stor organisation att få in enhetliga rutiner. 
 
Att göra en initial bedömning på ett teoretiskt plan är ett praktiskt och smidigt upplägg, 
information om sårbarheter sprids och förmedlas enkelt på internet tack vare databaser som 
till exempel CVE, CERT-SE, forum och nyhetsförmedlingar. Att dela upp metoden gör att det 
är möjligt att den genomförs av olika individer uppdelat utifrån kompetens et cetera. Den 
kräver inte heller någon väldigt specialiserad kompetens men granskaren bör ha en relativt 
djup förståelse för hur system och granskningsobjektet fungerar.  
 
En nackdel med den tekniska granskningen är att den inte kommer att upptäcka logiska 
bomber eller uthållighetsmekanismer som först aktiverar den skadliga koden efter en längre 
tidsperiod av inaktivitet. Detta kommer inte att upptäckas om inte granskningen av objektet 
sker över en längre tidsperiod. Självklart kan momentet där objektet granskas under 
exekvering med testfall som återspeglar testfall utökas så att det rör sig om en längre 
tidsperiod men det leder ju självklart till ett ökat tidsuttag och kostnad. Tidsmässigt bör det 
tidsuttag som uppgavs vara lämpligt, det vill säga lite mer än 16h per applikation med både 
teoretisk samt teknisk granskning för att det ska vara tidseffektivt och säkert då syftet med 
applikationsgranskningen är att vara en första instans av flera säkerhetsåtgärder för ett system. 
Applikationsgranskningen riktar sig därför mot enklare objekt av typen COTS och det är en 
billig metod som är lämplig för enklare applikationer, jämför detta med kostnaden för en CC-
evaluering där tidsuttaget mäts i månader och kostnader i tiotusentals kronor (42).  
 
Det finns som visats ett väldigt stort spektrum av aktörer som är av intresse inom 
informationssäkerhetsområdet. Spektrumet spänner sig från amatörer till statsfinansierade 
organisationer (21,25,58,63,88,90,103,111). Utifrån detta går det att dra slutsatsen att 
kompetensnivån skiljer sig väldigt mycket men även att typen av information som är av 
intresse för angriparen varierar. En angripare har möjlighet att manipulera både hårdvara och 
mjukvara samt utnyttja zero-days exploits men det är förbehållet de allra mest sofistikerade 
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organisationerna. Den absoluta majoriteten befinner sig på den nedre änden av skalan och 
använder sig av etablerade och välkända verktyg och skadlig kod. Vilka eventuella angripare 
som är möjliga får ju identifieras utifrån en risk- och hotanalys och utifrån vad för 
verksamhetens organisation bedriver. Spektrumet av aktörer och kompetens är som sagt 
väldigt stort. Informationsklassningen är enligt MSB ett kraftfullt hjälpmedel i att identifiera 
behovet av skyddsåtgärder. 
 
Utifrån ett konfidentiatlitetsperspektiv kan vi se att metoden leder till en ökad konfiden-
tialitetsnivå för informationen då den identifierar och skyddar mot icke väldigt avancerad 
skadlig kod. Detta ligger i linje med vad applikationsgranskningen syftar till. Den har inte 
möjlighet att gå på djupet och täcka upp alla tänkbara attacker utan fokuserar på de av enklare 
karaktär, identifierade sårbarheter och detektion av skadlig kod. En slutsats som går att dra är 
att genom att använda sig av piratkopierad mjukvara så utsätts systemet för ökade 
informationssäkerhetsrisker då det inte är säkert att det som installeras på systemet är det som 
det uppges att det är och självklart finns även de rättsliga aspekterna att ta i beaktande (55,67).  
 
Om nu en organisation har väldigt höga krav på informationssäkerheten kanske inte det är 
lämpligt att organisationen använder sig av system som är ansluta till internet för de högsta 
informationssäkerhetsklasserna. En kombination av applikationsgranskning för granskning av 
applikationer i anskaffningsskedet och användning av exempelvis IDPS, antivirus och 
brandvägg för att skydda systemet under användning skulle kunna vara en lämplig lösning för 
en myndighet i syfte att ha en god informationssäkerhet. 
 
Applikationsgranskningen är användbar sett till kända sårbarheter som kan påverka främst 
tillgängligheten. Som att till exempel system kraschar eller hårdvara skadas på grund en 
applikations beteende vilket är viktigt oavsett om ett system kan nås utifrån eller ej. Innehåller 
granskningsobjektet skadlig kod påverkar även detta tillgängligheten då går det inte att 
använda systemet med tanke på de risker kopplat till konfidentialiteten som detta medför. 
 
En intressant utveckling är staters användande av cyber warfare, kompetensen och 
användandet ökar som tidigare visats (25,88,95) och det leder till att organisationer med höga 
krav på informationssäkerheten måste förbättra sina säkerhetsåtgärder. Men då vissa fall av 
skadlig kod utvecklad av stater är oerhört komplexa och ligger i teknikens framkant är det 
oerhört svårt att skydda sig (97,98,102,105-107). Informationssäkerhet handlar först och 
främst om medvetenhet och att vara medveten om de risker och hot som förekommer. 
 
Proven med testbänken visar att en granskning med enkla medel kan identifiera ovanliga 
beteenden och skadlig kod. Det kräver dock att granskaren har förståelse och har identifierat 
lämpliga verktyg. Det finns ett stort utbud av verktyg och här får granskaren göra en 
avdömning om vad som är lämpligt utifrån dennes organisations krav.  
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Försvarsmaktens metod har svårigheter att öka riktigheten av informationen, det vill säga att 
informationen är korrekt och fullständig då detta är svårt att kontrollera. Metoden ger dock 
möjlighet att bedöma detta genom att göra en bedömning kring kända sårbarheter samt 
leverantörens renommé. 
 
Spårbarhetsmässiga brister går att identifiera genom dels att skadlig kod upptäcks, kända 
sårbarheter identifieras samt att informationsutbytet analyseras. Dock kan inte metoden öka 
spårbarheten utan för att göra det krävs andra säkerhetsåtgärder som exempelvis användar-
autentisering och loggning. 
 
I rapporten har fokus legat på Microsoft Windows-system men den är fullt anpassbar till 
andra operativsystem, det enda som behövs ändras är vilka verktyg som används.  
 
Det finns även relationen mellan säkerhet och användbarhet, en säkerhetsåtgärd som ökar 
säkerheten väldigt mycket kanske leder till begränsningar i användbarhet och användarna inte 
använder sig av den för att det påverkar till exempel arbetsmiljön negativt. Det blir alltid en 
avdömning och här visar sig Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning som en 
lämplig grund för att öka informationssäkerheten om organisationen kompletterar den med 
andra säkerhetsåtgärder. Metoden saknar som tidigare visat en punkt eller steg för att 
identifiera och analysera ursprunget av produkten i syfte att undvika piratkopierad eller 
manipulerad mjukvara. 
 
Metodens största fördel är att den är formulerad på en relativt övergripande nivå, den 
fastställer inte specifika verktyg utan diskuterar bara kring vilka områden som behöver 
kontrolleras men inte hur. Detta innebär att inför varje omgång av tester behövs det fastställas 
på lokalnivå hur granskningen skall genomföras. Det gör att den är flexibel och 
anpassningsbar och uppfyller sitt syfte att öka informationssäkerheten. 
 

5.1 Metod 
Metodmässigt skulle det vara lämpligt att tydligare kunna mäta utfallet vid ett större antal 
genomförda applikationsgranskningar för att kunna få en djupare inblick i vad som tar tid 
samt var de största sårbarheterna upptäcks. Tillgång till rapporter från genomförda 
granskningar enligt Försvarsmaktens metod hade varit till stor nytta. 
 
Det hade även varit önskvärt att kunna utöka antalet respondenter för enkäten för att kunna få 
ett bredare underlag och gärna med mer teknisk kompetens. Problemet är att få tag på villiga 
respondenter men den kompetens hos de som svarat på enkäten är väldigt hög och även om 
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antalet respondenter skulle öka är det mycket troligt att svaren inte hade skiljt sig särskilt 
mycket så studien bör ha en hög reliabilitet. Öppna frågor kan ibland leda till 
bekvämlighetsbortfall eller att frågorna är känsliga för respondenterna att besvara och vissa 
respondenter lämnade en del frågor obesvarade (5). Genom att använda sig av enkät och 
intervjuer får studien en replikerbarhet och det skulle vara väldigt intressant att se studien 
göras om med ett mycket större antal respondenter med bredare erfarenhetsspann. 
 
De intervjuer som har genomförts har syftat till att få en djupare förståelse för hur 
verksamheten bedrivs. Modellen med en semistrukturerad intervju gav möjlighet att flexibelt 
kunna få ut så mycket som möjligt av intervjun och ställa följdfrågor utifrån en inriktning av 
planerade frågor (5). Det hade även här varit intressant att genomföra ett större antal 
intervjuer och jämföra resultaten mellan dessa. Dock ger de som intervjuats en stor tyngd 
utifrån deras kompetens och ansvarsområden. Tidsbrist från intervjupersonernas sida har gjort 
att en mer djupgående intervju inte varit möjlig att genomföra. 
 
För vissa källor, speciellt när det rör sig om piratkopiering krävs det en noggrann källkritisk 
då det finns stora grupper av individer och organisationer som är väldigt polariserade i den 
frågan. När det gäller verktyg och andra produkter kan det för kommersiella produkter finnas 
ett vinstintresse och där kan det vara svårt att få en hög validitet. Säkerhet är även svårt att 
mäta, hur definieras det ifall något är helt säkert?  
 
Det har även varit relativt svårt att hitta lämplig vetenskaplig litteratur då utbudet är 
begränsat, mycket av den litteratur och forskning som genomförs är på ett tekniskt djupare 
stadie där granskningen sker redan i programvaruutvecklingen av källkoden som exempelvis 
om kodgranskning. Det är självklart en mycket viktig fas och ger förhoppningsvis säkrare och 
bättre produkter till slutanvändarna. Men genom att utöka sökningarna av litteratur och 
genomföra en kvalitativ analys av innehållet har detta löst sig och mycket innehåll kring hur 
system fungerar, skadlig kod, sårbarheter och säkerhet har inhämtats från litteratur som berör 
IT-forensik. 
 
När det genomförs en applikationsgranskning är det viktigt att granskaren är objektiv och 
använder sig av flera källor och verktyg för att göra sin bedömning i enlighet med 
positivismen (5). Det är också viktigt att kunna återskapa sina testresultat för att få 
replikerbarhet. Genom att använda sig av en virtuell testbänk går det väldigt enkelt att 
återställa till utgångsläget och göra om testet. En filosofisk fråga är om det finns möjlighet att 
vara helt objektiv då det alltid finns olika nivåer av förutfattade meningar och vara 
värderingsfri? 
 
Genom att använda sig av flera datainsamlingsmetoder i så kallad triangulering i form av 
litteraturstudie, enkätsvar och intervjusvar gav det en bred bas och det visade en 
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innehållsmässig överensstämmelse vilket torde borga för en hög replikerbarhet och validitet 
av studien (5).  

5.2 Arbetet i ett vidare sammanhang 
I dagens informationssamhälle där vi blir mer och mer beroende av den information vi 
hanterar är det ytterst viktigt att kunna ha kontroll över den och applikationsgranskning är en 
av många säkerhetsåtgärder som kan användas för att öka informationssäkerheten. 
 
En intressant utveckling är den ökade mängd prylar som är anslutna till nätverk, så kallade 
”internet-of-things” (IoT). Exempelvis så är det intressant om diskmaskinen som är 
uppkopplad inte har några eller har bristande säkerhetsmekanismer och kan läcka information 
eller vara en inbrytningspunkt för en attack till resten av IT-systemet. Vissa delar av metoden 
som den teoretiska granskningsdelen skulle kunna vara tillämpbar för att öka informations-
säkerheten vid användning av dessa prylar och studie som undersöker detta skulle vara väldigt 
intressant. 
 
För en myndighet som hanterar mycket känslig information är det en skyldighet att hantera 
denna på ett ansvarsfullt sätt och oaktsamhet med till exempel personuppgifter är inget annat 
är vårdslöshet och en organisation har ansvar för sina anställda, kunder och andra kontakter. 
Framförallt när en myndighet har ett samhällsansvar så är det ytterst viktigt att 
informationssäkerheten fungerar. Viss information vilket tidigare är nämnt har rättsligt skydd 
(8-10,15,49) och det är i samhällets intresse att myndigheter följer lagar och förordningar och 
skyddar informationen på lämpliga sätt.  
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6 Slutsats 

Applikationsgranskning passar väl in i det övriga informationssäkerhetsarbetet. Informations-
säkerhet handlar om att ha kontroll över hur informationen hanteras och då stora mängder 
information hanteras i datorsystem ställer detta krav på att det krävs kontroll vad för 
applikationer det är som körs. Som det visats så går den stora mängden av dataintrång att 
förhindra och det går därmed att öka informationssäkerheten vid en organisation med enkla 
medel. Med applikationsgranskning så är det främst informationens konfidentialitet som ökar 
men även tillgängligheten genom att granskningsobjektet kontrolleras och det görs en 
konfigurationsanalys. 
 
Då svenska myndigheter har stora brister i sitt informationssäkerhetsarbete så är 
Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning väldigt lämplig som en grund. Den 
behöver dock utökas med granskning av granskningsobjektets ursprung. Det är en enkel och 
billig säkerhetsåtgärd som lätt kan implementeras i en myndighets informations-
säkerhetsarbete och kan anpassas efter dess verksamhet, verksamhetens krav, befintlig 
kompetens och övriga krav. Det kräver dock att granskaren har insikt i organisationens 
verksamhet och utifrån det ta fram en beskrivning och instruktion där varje steg i metoden 
förtydligas och ett praktiskt förfarande fastställs utifrån förutsättningarna. Genom att använda 
sig av applikationsgranskning tillsammans med andra säkerhetsåtgärder går det öka 
informationssäkerheten och Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning är en lämplig 
och flexibel grund till detta. 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre 
tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 
enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning 
och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 
detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. 
För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och 
administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 
skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 
som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 
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