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Vilseledning - ett instrument för ökad informationssäkerhet? 
Sammanfattning: 
Internationell statistik från incidentorganisationer och polisiära myndigheter visar att antalet 
avsiktliga intrång och intrångsförsök i datorer eller nätverk av datorer generellt ökar mellan 60 
och 100 procent årligen. IT-kriminaliteten ökar i motsvarande omfattning. Att intrång kan 
genomföras visar att nuvarande konventionella skyddsmetoder inte alltid är tillräckliga. 
Försvarsmakten, som alltmer ökar sitt beroende av IT, påverkas såväl direkt som indirekt av 
denna utveckling. 
 
I denna uppsats genomförs en översiktlig inventering och beskrivning av ett antal 
konventionella och vilseledande skyddsmetoder för datorer eller nätverk av datorer. Syftet är att 
värdera på vilket/vilka sätt vilseledande skyddsmetoder, i förhållande till konventionella, bidrar 
till ökad informationssäkerhet för Försvarsmakten. Respektive skyddsmetod värderas mot ett 
antal förmågor, som ur ett informationssäkerhetsperspektiv bedömts önskvärda. Ett 
underliggande syfte är också att värdera om vilseledande skyddsmetoder även kan bidra till 
Försvarsmaktens förmåga att genomföra informationsoperationer. Respektive vilseledande 
skyddsmetod värderas mot ett antal förmågor, som enligt Försvarsmakten är önskvärda att 
inneha vid genomförande av informationsoperationer. 
 
Uppsatsen visar att ett vilseledande skydd såväl ökar möjligheten för Försvarsmakten att skydda 
sina informationssystem som förmågan att genomföra informationsoperationer. Uppsatsen visar 
även att vilseledande skydd inte i dag kan ersätta ett konventionellt skydd utan är en 
komplettering. 
 
Nyckelord: Vilseledning, Honeypot, Honeynet, Intelligent Software Decoy, Sink Hole, Black 
Hole, informationssäkerhet, informationsoperationer, IO, CNO, CND, CNA 
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Abstract:  
Deception - An instrument for Enhanced information security? 
International statistics, from incident organisations and police authorities, prove that 
intentional computer network penetrations, attempts to penetrate computer networks and 
crimes related to IT increase between 60 and 100 percent every year. The fact that 
penetration can be accomplished proves that existing conventional methods for protection are 
not always sufficient. Swedish Armed Forces are becoming increasingly more dependent on 
IT, and are influenced directly as well as indirectly from this development. 
 
This research paper accomplishes a brief inventory and description of conventional as well as 
deceptive methods for computer network protection. The purpose is to evaluate in what way 
deceptive methods contribute to increasing information security in the Swedish Armed 
Forces in relation to conventional methods. Each method is evaluated with a number of 
abilities that are important from an information security perspective. A partial purpose is also 
to investigate if deceptive methods can contribute to Swedish Armed Forces’ ability to carry 
out information operations. Each deceptive method is evaluated with a number of abilities 
that, according to the Swedish Armed Forces, are important to be in possession of during 
information operations. 
 
This research paper proves that deceptive protection not only increases the ability of the 
Swedish Armed Forces to protect their information systems but also their ability to carry out 
information operations. This research paper also proves that deceptive protection does not 
have the power of replacing conventional protection, but that it is a complement. 
 
Key words: Deception, Honeypot, Honeynet, Intelligent Software Decoy, Sink Holes Black 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Internationell statistik från incidentorganisationer visar att antalet avsiktliga 
intrång och intrångsförsök i datorsystem generellt ökar mellan 60 och 100 
procent årligen. Underlag från polisiära myndigheter anger att IT-
kriminaliteten ökar i motsvarande omfattning.[10] 
 
I dag kan skadlig kod eller intrångsförsök bevisligen orsaka stora kostnader för 
samhället. Bug Bear, Code Red, Klez, Love Bug, Netsky, Melissa, Slammer, 
Sobig och Swen är samtliga praktiska exempel på skadlig kod som under de 
senaste åren cirkulerat jorden runt i digital form. Enbart Sobig bedöms ha 
orsakat samhället skador för 222 till 271 miljarder kronor.[27] Även om man ser 
dessa beräkningar som mindre pålitliga kan det faktiska problemet inte 
negligeras. 
 
Även de militära organisationerna drabbas. Den amerikanska marinen 
tvingades under hösten 2003 spärra 13 000 kreditkort eftersom någon vid ett 
intrång kommit över kortens nummer.[38] 
 
Ovanstående redovisning utgör en försvinnande liten del av de IT-relaterade 
brott som upptäckts. En anledning till att mörkertalet är högt hävdas ofta vara 
förhållandet:[10] vem anlitar en bank eller ett företag med säkerhetsproblem? 
 
Det svenska informationssäkerhetsarbetet är förhållandevis nytt. Det saknas till 
stora delar tillräcklig mängd information om incidenter och angreppsmetoder 
för att kunna dra generella slutsatser om hotbilden mot Sverige.[10] 
 
I Krisberedskapsmyndighetens lägesbedömning för 2004 avseende samhällets 
informationssäkerhet är några av slutsatserna:[10] 
 

”Ett genomgående problem på alla nivåer är avsaknad av 
en helhetssyn på informationssäkerhet” 
 
”Generellt är det angeläget att åstadkomma en större 
integration mellan IT-säkerhet och fysisk säkerhet” 
 
”Det kan konstateras att det, oberoende av aktuell hotbild, 
finns ett behov av en basnivå för säkerhet i 
samhällsviktiga system” 
 
”De flesta samhällsviktiga verksamheter är beroende av 
ett fungerande Internet, varför Internet i sig själv borde 
klassificeras som en kritisk infrastruktur” 
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”För närvarande är de största riskerna för både statliga 
och privata kopplade till oavsiktliga hot. De största 
riskerna avseende avsiktliga hot rör 
underrättelseoperationer och insiders.” 

 
Hur har denna utveckling påverkat Försvarsmakten? 
 
Tidigare beskrivning av rådande situation visar på vilka sårbarheter ett 
informationssamhälle i dag har. Det innebär även att det är denna typ av 
samhälle som Försvarsmakten tillsammans med andra aktörer skall skydda. 
Försvarsmakten har med införande av ny teknik i stora drag följt det civila 
samhällets utveckling. 
 
Försvarsmaktens inriktning att införa ett flexibelt insatsförsvar och införandet 
av en fjärde arena, informationsarenan[5], kan även ses som tecken på hur 
utvecklingen påverkat Försvarsmakten. Därmed inte sagt att information, 
informationssäkerhet och informationsoperationer inte tidigare hade en viktig 
roll. Det är snarare formen för distribution och nivån på tillgänglighet som 
förändrats. 
 
Även Försvarsmaktens inriktningar har påverkats. I Regeringens 
försvarsproposition 2004 ”Vårt framtida försvar” anges att Försvarsmakten:[12] 
 

”… bör ha en god förmåga att skydda sina 
informationssystem mot dator- och nätverksoperationer. 
Däremot skall inte någon offensiv förmåga till detta 
utvecklas…” 
 
”… bör öka förmågan att möta olika former av 
informationsoperationer mot Försvarsmaktens egna 
system och därigenom bidra till samhällets totala 
motståndsförmåga. Därför är det viktigt att bland annat 
utveckla ett försvarsmaktsgemensamt Computer 
Emergency Response Team (CERT) och ett 
försvarsmaktsgemensamt IT-försvarsförband för skydd 
mot IT-angrepp i Försvarsmaktens system…” 

 
Litteratur och artiklar antyder att det för närvarande råder någon form av 
utnötningskrig mellan angripare och försvarare. Angriparen vill av olika skäl 
komma åt information och letar därför efter brister i försvararens skydd. 
Försvararen gör allt för att reducera eller ta bort dessa brister. Oberoende av 
vem som vinner så är det en evig och resurskrävande tvekamp. Att intrång och 
spridning av skadlig kod lyckas tyder på att de skydd som i dag nyttjas inte 
alltid ger ett fullgott skydd. För närvarande krävs i princip för varje ny form av 
skadlig kod eller angreppsmetod en uppdatering av skyddsfunktionerna. Medel 
genererar motmedel och motmedel genererar motmotmedel, en evig karusell 
som bara snurrar. 
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Vid Naval Postgraduate School (NPS)1 bedrivs sedan något år forskning kring 
ny teknik för skydd av datorer eller nätverk av datorer. Arbetsnamnet på 
projektet är Intelligent Software Decoys. Syftet med projektet är att ta fram en 
mjukvara med förmåga att detektera, fördröja och på olika sätt vilseleda en 
angripare. Intelligent Software Decoys är med andra ord en mjukvara som 
uppträder intelligent och självständigt. När en angripare väl tagit sig in i ett 
konventionellt system kan denne i lugn och ro fullfölja sin avsikt, till exempel 
läsa eller radera information eller förhindra legitima användare tillträde. 
Ägaren har i detta läge misslyckats att skydda sitt system. Om det i stället är så 
att mjukvaran på något sätt vilseleder angriparen och ger signaler att 
angriparen lyckats ta sig in i systemet. Egentligen befinner sig angriparen i en 
virtuell del av systemet, ett slags ”omslag” kring själva kärnan av 
operativsystemet2. Det ”virtuella omslaget” svarar intelligent på de åtgärder 
som angriparen begär, utan att de legitima användarna av datornätverket på 
något sätt påverkas. Den tid som vilseledningen lyckas uppehålla angriparen 
kan till exempel nyttjas för att spåra varifrån intrånget sker, registrera och 
analysera den metod som nyttjas eller stänga av den del av nätverket som 
drabbats. Om det under analysen visar sig att det inte var en angripare, kan den 
legitima användaren slussas tillbaka in i det ordinarie nätverket och meddelas 
om sitt onormala beteende.[30] 
 
På marknaden finns även andra vilseledande skyddsmetoder. Samtliga har, 
enligt forskare och utvecklare samma syfte: att på ett eller annat sätt, direkt 
eller indirekt, öka informationssäkerheten.[47] 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa eventuella bidrag till ökad 
informationssäkerhet, som vilseledande skydd av datorer eller nätverk av 
datorer kan generera för Försvarsmakten. 
 
Informationssäkerhet och vilseledning är förmågor som Försvarsmakten 
beskriver i sitt utkast till grundsyn informationsoperationer. Uppsatsen har 
därför även som underliggande syfte att belysa om ett vilseledande skydd kan 
påverka de förmågor som krävs för Försvarsmaktens genomförande av 
informationsoperationer. 
 

1.3 Problemformulering 
Bakgrundbeskrivningen anger att nuvarande skyddsmetoder inte alltid är 
tillräckliga. Som försvarare är det svårt att alltid förutse angriparens nästa steg, 
vilket krävs för att lyckas. Detta problem var ett av motiven för NPS att starta 
forskningen om vilseledande skydd. Oberoende om Försvarsmakten bedömer 
att nuvarande nivå på informationssäkerhet och förmåga att genomföra 
informationsoperationer är tillräcklig, krävs att Försvarsmakten i rollen som 
försvarare följer den utveckling som sker i Sverige och i övriga delar av 
världen. Angriparens metoder och teknik utvecklas vilket kräver att även 
                                                 
1 Kalifornien, USA 
2 Exempel på operativsystem är UNIX, Linux och Microsoft Windows 2000. 
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försvararens metoder och teknik utvecklas i motsvarande omfattning. 
Oberoende av vilken väg Försvarsmakten än väljer måste den harmonisera med 
det grundläggande problemet: att nuvarande skyddsmetoder inte alltid är 
tillräckliga och att angriparens metoder hela tiden utvecklas. 

1.4 Frågeställningar 
Problemformuleringen har genererat frågorna: 
 
Kan vilseledande skydd av datorer eller nätverk av datorer, i förhållande till 
konventionellt skydd, bidra till ökad informationssäkerhet för Försvarsmakten 
och i sådant fall på vilket/vilka sätt? 
 
Kan vilseledande skydd ge bidrag till de förmågor som krävs för 
Försvarsmaktens genomförande av informationsoperationer och i sådant fall på 
vilket/vilka sätt? 

1.5 Tillvägagångssätt 
Faktainsamling har skett genom, studier av litteratur, föreläsningar och 
Internet. 
 
Inledningsvis ges läsaren en förklaring om uppsatsen omfattning, vad som av 
olika skäl valts bort samt de antaganden som författaren gjort. Denna inledning 
skall även ge uppsatsen ett berättigande genom att presentera ett problem och 
de frågeställningar som senare behandlas. 
 
Därefter behandlas för uppsatsen centrala begrepp och definitioner. 
 
I följande del redovisas en hotbild samt de förmågor som, ur ett 
informationssäkerhetsperspektiv, är önskvärda hos det system som skall 
skydda information. 
 
Därefter genomförs en övergripande teknikinventering och beskrivning av 
konventionella och vilseledande metoder för skydd av datorer eller nätverk av 
datorer. Denna inventering är inte heltäckande utan redovisar endast ett sådant 
antal metoder att en värdering kan genomföras. 
 
Utifrån önskade förmågor och teknikinventering genomförs en värdering av 
såväl konventionella skyddsmetoder som vilseledande skyddsmetoder: 
 
- Vilka förmågor kan ett konventionellt skydd bidra med? 
- Vilka förmågor kan ett vilseledande skydd bidra med? 
 
Med stöd av slutsatser från denna värdering redovisas svar på uppsatsens första 
frågeställning. 
 
De förmågor som ett vilseledande skydd innehar värderas därefter mot av 
Försvarsmakten identifierade grundläggande förmågor och verkansförmågor. 
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Förmågorna är hämtade från ”Utkast, Försvarsmaktens Grundsyn 
Informationsoperationer” och beskrivs i uppsatsens kapitel 2: centrala begrepp. 
 
Med stöd av slutsatser från denna värdering redovisas svar på uppsatsens andra 
frågeställning. 
 
Avslutningsvis genomförs en diskussion. Avsikten med detta kapitel är att 
reflektera över ämnet som helhet samt ge förslag till fortsatt arbete. 
 
En sammanställning av ovanstående text redovisas i figur 1. 

(kap 1)
• Bakgrund
• Problemformulering
• Syfte och frågeställning
• Avgränsningar, antaganden
• Kommentarer till valt material

(kap 2)
• Beskrivning av centrala begrepp

och definitioner

(kap4)
Teknikinventering
• Konventionella metoder
•Vilseledande metoder

(kap 5)
• Värdering mot önskvärda

förmågor enligt hotbild
• Resultat fråga 1

(kap 6)
• Värdering mot önskvärda

förmågor  enligt  FM IO
• Resultat fråga 2 

(kap 7)
• Avslutande diskussion

(kap 3)
• Hotbild
• Önskade förmågor

 

Figur 1 Övergripande beskrivning av tillvägagångssätt 

1.6 Kommentarer till materialval 
Vilseledning för skydd av datorer eller nätverk av datorer är till stora delar en 
ny och begränsad företeelse. Detta innebär att det endast finns ett begränsat 
antal källor att nyttja. Med anledning av detta har författaren endast nyttjat 
källor som även genomfört någon form av praktiska försök. Även om försök 
endast genomförts i laboratoriemiljö har källan accepterats. 
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1.7 Avgränsningar 
Kryptering utgör en naturlig del i ett traditionellt signalskydd av information. 
Området är omfattande och kan i sig själv utgöra en egen uppsats. Även om 
informationen är krypterad kan den förstöras av skadlig kod som tagit sig in i 
en dator eller ett nätverk av datorer. Om syftet med en attack är att belasta ner 
nätverket så att ingen kan använda det har det ingen betydelse om 
informationen är krypterad eller ej. Metoden behandlas därför inte i uppsatsen. 
 
I ett konventionellt skydd av datorer eller nätverk av datorer ingår vanligtvis 
någon form av fysiskt skydd, risk- och sårbarhetsanalys, IT-säkerhetsplan, 
drift- och säkerhetsrutiner, säkerhetskopiering av information och avbrottsfri 
kraftförsörjning. Uppsatsen kommer ej att behandla dessa områden, eftersom 
såväl vilseledande som konventionella skydd är i huvudsak konstruerade för att 
hantera den del av informationssäkerheten som benämns datasäkerhet. 
 
Uppsatsen värderar ej huruvida vilseledning får eller bör nyttjas ur ett juridiskt, 
etisk, moralisk eller folkrättsligt perspektiv. Syftet är endast att redovisa och 
analysera de förmågor som respektive skyddsmetod medger. 
 
Uppsatsen redovisar ej kostnader eller bedömer om en skyddsmetod är 
kostnadseffektiv. En sådan inriktning kräver ett omfattande 
undersökningsarbete. Detta medges ej under den tidsperiod som är avsatt för 
färdigställande av denna uppsats. 

1.8 Antaganden 
Skydd av typen behörighetskontrollsystem, antivirusprogram, brandväggar och 
intrångsdetekteringssystem kommer minst till 2010 att vara de vanligaste 
förekommande metoderna för skydd mot intrång i datorer eller nätverk av 
datorer. 
 
Läsaren förutsätts inneha kunskaper motsvarande krav i ECDL3.[20] 

                                                 
3 European Computer Driving Licence 
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2 Centrala begrepp 
Författaren har valt att nyttja engelska fackuttryck om det i litteraturen inte 
varit möjligt att finna en vanligen förekommande svensk översättning. Detta 
för att underlätta för den läsare som ytterligare vill förkovra sig inom något 
specifikt område och för att inte tillföra fackområdet mindre lyckade svenska 
översättningar. 
 

2.1 Informationsarenan 
2.1.1 Vad är det för speciellt med informationsarenan? 
Enligt ”Militärstrategisk doktrin” omfattar informationsarenan:[5] 
 

”… informationstekniska system och det 
elektromagnetiska våglängdsområdet samt en i princip 
gränslös psykologisk sfär…” 

 
Denna definition kan tyckas vara abstrakt. Beskrivet i enklare termer så är det 
på informationsarenan som information genereras, bearbetas och delas mellan 
olika aktörer. Arenan utmärker sig genom att den inte är bunden till geografin. 
Det är även svårt att särskilja aktörer och mer exakt avgöra vilka som 
egentligen är aktiva. Detta förhållande innebär i sin tur även att gränserna 
mellan ledningsnivåer (strategisk, operativ och taktisk) och 
verksamhetsområden (politisk, civil och militär) blir otydligare än för övriga 
arenor (mark, maritima och luft).[6] 

2.2 Informationsoperationer 
I utkast till ”Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer, IO” 
definieras det centrala begreppet informationsoperationer (IO) som verksamhet 
med:[6] 

”… syfte att påverka motståndarens eller andra aktörers 
beslut. 
 
Detta uppnås genom att påverka beslutsfattare, 
information och informationsbaserade processer och 
system. Samtidigt skall man skydda egna beslutsfattare, 
information och informationsbaserade processer och 
system. 
 
Informationsprocesser stödjer aktivt egna defensiva eller 
offensiva syften…” 
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2.2.1 Grundläggande förmågor som krävs för genomförande av IO 
För genomförande av IO definieras ett antal grundläggande förmågor vilka 
krävs för att nå avsedd effekt med de verkansförmågor4 som nyttjas. 
 
Dessa grundläggande förmågor beskrivs i ”Utkast, Försvarsmaktens Grundsyn 
Informationsoperationer” med stöd av begreppen underrättelser, 
operationssekretess (OPSEC) och Information Assurance (IA):[6] 
 
- En aktiv och bred underrättelsetjänst generar underrättelser som i sin tur 

utgör grunden för genomförande och utvärdering av IO, såväl egna som 
andra aktörers. 

 
- En stor mängd underrättelser samlas in med hjälp av öppna källor. I ett 

informationssamhälle med betoning på öppenhet och tillgänglighet får 
OPSEC en allt viktigare roll, då denna verksamhet har som syfte att dölja 
såväl öppen som hemlig information för motståndaren. 

 
- IA omfattar verksamhet med syfte att garantera informationens 

tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet. Verksamheten omfattar 
förebyggande åtgärder, detektion av otillåten aktivitet och motåtgärder mot 
detta. I huvudsak kan verksamheten samordnas under begreppet 
informationssäkerhet. 

 
2.2.2 Verkansförmågor vid genomförande av IO 
Vid genomförande av IO definierar Försvarsmakten[6] ett antal 
verkansförmågor. 
 
Dessa verkansförmågor beskrivs i ”Utkast, Försvarsmaktens Grundsyn 
Informationsoperationer” med stöd av begreppen: elektronisk krigföring, 
psykologiska operationer (PSYOPS), fysisk bekämpning och vilseledning5. 
 
Elektronisk krigföring 
Elektronisk krigföring har som grundläggande tema att förhindra att egen 
verksamhet påverkas av motståndarens elektroniska krigföring och med egen 
elektronisk krigföring påverka motståndarens verksamhet. Inom detta område 
förekommer verksamhet som telekrig samt dator och nätverksoperationer 
(CNO6)[6] 
 

                                                 
4 De verkansförmågor som beskrivs i utkast till ”Försvarsmaktens Grundsyn 
Informationsoperationer, IO” utgörs av: Elektronisk krigföring, psykologiska operationer 
(PSYOPS), vilseledning och fysisk bekämpning. Begreppen beskrivs i kapitel 2.2.2. 
5 Begreppet vilseledning behandlas i kapitel 2.3. 
6 Computer Network Operations 
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CNO omfattas av verksamhet som:[6] 
 
- Dator och nätverksförsvar (CND7) 
- Dator och nätverksexploatering (CNE8) 
- Dator och nätverksattack (CNA9) 
 
I Försvarsmaktens ”Utkast, Försvarsmaktens Grundsyn 
Informationsoperationer (IO)” definieras respektive begrepp enligt nedan:[6] 
 

CND är: ”verksamhet som syftar till att försvara och 
skydda information, informationssystem, datorer och 
nätverk av dessa från en motståndares offensiva 
åtgärder”. 

 
CNE är: ”verksamhet som syftar till att kartlägga och få 
åtkomst till en motståndares information, 
informationssystem, datorer, eller nätverk av dessa”. 

 
CNA är: ”verksamhet som syftar till att försvåra eller 
förhindra en motståndares utnyttjande av information, 
informationssystem, datorer eller nätverk av dessa”. 

 
Psykologiska operationer (PSYOPS) 
PSYOPS har som grundläggande syfte att producera och förmedla information 
som gynnar avsändarens verksamhet.[6] 
 
Fysisk bekämpning 
Fysisk bekämpning är informationsarenans direkta länk till övriga arenor 
(mark, maritim och luft). Syftet med den fysiska bekämpningen är i detta fall 
att underlätta genomförandet av en IO.[6] 
 
I uppsatsen används de definitioner av begrepp som redovisas i ”Utkast, 
Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer (IO)”. 
 

2.3 Vad är vilseledning? 
Att vilseledning inte är något modernt med direkt koppling till skydd av datorer 
eller nätverk av datorer visas med nedanstående citat ur verket ”Sun Zis 
krigskonst”:[17] 
 

”…Finns förmåga, ge sken av att den inte finns. 
Finns resurser, ge sken av att de inte finns. 
 
Är du nära, visa avlägsenhet. 
Är du avlägsen, visa närhet… ” 

                                                 
7 Computer Network Defence 
8 Computer Network Exploitation 
9 Computer Network Attack 
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En mer modern definition av militär vilseledning nyttjas av Hans Furustig i en 
FOA10-rapport från 1996:[2] 
 

”Medvetna åtgärder som syftar till att ge motståndaren ett 
felaktigt beslutsunderlag för att få honom att disponera 
sina resurser på ett sätt som gynnar vår strid.” 

 
Han anger även att det finns två former av vilseledning, passiv och aktiv. Den 
aktiva formen kan åskådliggöras med aktiviteter som skenanfall och avledande 
manövrar, och den passiva med aktiviteter som maskering och 
signaturanpassning.[2] 
 
Är dessa definitioner jämförbara med och applicerbara på informationsarenans 
vilseledning? 
 
I utkast till ”Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer, IO” anges 
vilseledning som en verkansförmåga. Det som kännetecknar en lyckad 
vilseledningsinsats är:[6] 
 

”... inte att den angripne blivit fullständigt överrumplad, 
utan att den angripne trots förvarning inte dragit de 
riktiga slutsatserna...” 
 

I utkastet indelas vilseledning i två områden, passiva och aktiva. De aktiva har 
som syfte att med falsk information generera ett felaktigt beslutsunderlag för 
motståndaren. De passiva har som syfte att dölja information och därigenom 
skapa ett sämre beslutsunderlag för motståndaren. Störst fördel uppnås om de 
båda kombineras.[6] 
 
Övriga verkansförmågor som vilseledning kan tänkas nyttjas i samverkan med 
är: elektronisk krigföring, psykologiska operationer (PSYOPS) och fysisk 
bekämpning.[6] 
 
Det är viktigt att vilseledning är med som en komponent under hela 
planeringsarbetet. Detta oberoende om vilseledning nyttjas i kombination med 
elektronisk krigföring och PSYOPS, eller fysisk bekämpning i samverkan med 
övriga arenor.[8] 
 
2.3.1 Slutsatser 
I grunden är det inte någon skillnad om man genomför vilseledning på de mer 
traditionella arenorna eller på informationsarenan. Syftet är detsamma, att 
påverka motståndarens beslut i en sådan riktning att egen verksamhet och 
resurser får fördel av det. Skillnaden ligger i medel och metoder, en avledande 
manöver i förhållande till ett digitalt dokument innehållande falsk information. 
 

                                                 
10 Försvarets Forskningsanstalt (FOA) har i dag bytt namn till Totalförsvarets 
Forskningsinstitut (FOI). 
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I uppsatsen används definitionen av vilseledning som redovisas i ”Utkast, 
Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer (IO)”. 
 

2.4 Informationssäkerhet 
2.4.1 Vad är informationssäkerhet? 
 
Enligt standard SS11-ISO12/IEC13 17799 innefattar begreppet 
informationssäkerhet oberoende av vilken form14 den existerar i:[15] 
 
- Sekretess (Confidentiality) innebär att hålla information och resurser 

otillgängliga för obehöriga. 
 
- Integritet (Integrity) innebär att otillåten förändring av information eller 

resurser förhindras. 
 
- Tillgänglighet (Availability) innebär att information och resurser är 

tillgängliga för behöriga. 
 
Dessa tre meningar brukar sammanfattas under det engelska begreppet ”the C. 
I. A”, vilket härstammar från de engelska orden: ”Confidentiality, Integrity och 
Availability”.[14] 
 
Standarden togs fram i mitten av 90-talet i Storbritannien. SIS15 inledde 1997 
arbetet med att översätta och fastställa den som svensk standard. 
 
Ovanstående definition överensstämmer i huvudsak även med såväl ”Utkast 
Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer, IO”[6] som ”Delrapport 2 
från Infosäkutredningen”[3]. Begreppet ”the C.I.A” som enskild term nyttjas 
dock ej. 
 
Bakom begreppet informationssäkerhet finns såväl ett antal termer som ett 
antal olika sätt att beskriva begreppet på, i huvudsak beroende på ändamål med 
beskrivningen. Ett sätt är att beskriva informationssäkerhet med 
skyddsåtgärdernas natur som utgångspunkt. De termer som då används är 
administrativ respektive teknisk säkerhet. Se figur 2.[3] 

                                                 
11 Svensk Standard 
12 The International Organization for Standardization 
13 The International Electrotechnical Commission 
14 Formen kan vara till exempel skrift på papper, elektronisk, tal eller film. 
15 Svensk Industri Standard 
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Informationssäkerhet

Teknisk säkerhetAdministrativ säkerhet

Fysisk säkerhetIT-säkerhet

Datasäkerhet Kommunikationssäkerhet
 

Figur 2 Informationssäkerhetens hierarki med utgångspunkt från skyddsåtgärdernas 
natur. 

(Källa: Försvarsdepartementet, ”Informationssäkerhet i Sverige och internationellt – en 
översikt”.) 

Administrativ säkerhet omfattar till exempel metoder, regelverk, organisation 
och utbildning. Den tekniska säkerheten är i sin tur uppdelat i två områden, 
fysisk säkerhet och IT-säkerhet. Den fysiska säkerheten kan till exempel 
utgöras av det fysiska skydd som byggnaden utgör då utrustningen förvaras 
där. IT-säkerhet omfattar i sin tur två områden, datasäkerhet och 
kommunikationssäkerhet, och innefattar de tekniska skydd som nyttjas. 
Datasäkerhet kan exemplifieras av hård- respektive mjukvara som nyttjas för 
att bearbeta och lagra data. Kommunikationssäkerhet i sin tur omfattar 
datakommunikation i ledningar eller i luften.[3] 
 
En annan metod är att beskriva begreppet utifrån ett infologiskt16 perspektiv, 
enligt figur 3. Denna beskrivning fokuserar mer på informationen i sig själv än 
på tekniken.[3] 
 

Informationssäkerhet

Konfidentialitet

Spårbarhet

Riktighet

Tillgänglighet

Auktorisation

Autentisering

Oavvislighet

 
 

Figur 3 Informationssäkerhet ur ett infologiskt perspektiv. 

(Källa: Försvarsdepartementet, ”Informationssäkerhet i Sverige och internationellt – en 
översikt”.) 

                                                 
16 Infologi är läran om information, informationsbehandling, kommunikationshantering och 
informationens rollspel, [25]. 
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Utifrån ovanstående text blir slutsatsen att informationssäkerhet är ett begrepp 
som kan betraktas och tolkas ur ett antal perspektiv. Givetvis beroende på vad 
brukaren av begreppet har för avsikt att beskriva. Oberoende av perspektiv 
eller syfte så inrymmer samtliga det grundläggande begreppet ”the C.I.A”. 
 
Denna uppsats kommer att använda en beskrivning av informationssäkerhet 
med skyddsåtgärdernas natur som utgångspunkt. Detta eftersom såväl 
konventionella som vilseledande skyddsmetoder innefattas av begreppet IT-
säkerhet. 
 
2.4.2 Hur mäts och värderas informationssäkerhet? 
Det finns för närvarande ett antal standarder som har till syfte att: stödja 
införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet, mäta en 
organisations förmåga inom området informationssäkerhet och kravställa en 
IT-produkt eller ett IT-system. 
 
En av dessa är till exempel SS-ISO/IEC 17799. Denna standard, som är såväl 
svensk som internationell, inriktar sig på att företag skall införa ett 
ledningssystem för informationssäkerhet, med andra ord fokus på administrativ 
säkerhet.[15] I en del fall väljer dock länder egna tillämpningar av standarder 
vilket givetvis försvårar det internationella informationssäkerhetsarbetet.[3] 
 
I Sverige har SIS översatt delar av SS-ISO/IEC 17799 och givit ut den som en 
svensk standard, SS 627799-2. Standarden har även fått internationell 
spridning och tillämpas till exempel i Storbritannien, Australien, Irland och 
Norge.[15] 
 
För området IT-säkerhet, den tekniska grenen av informationssäkerheten, finns 
motsvarande standarder. En av dessa är till exempel ISO/IEC IS 15408, vilken 
i dagligt tal benämns Common Criteria (CC).[3] CC innehåller ett antal 
allmänna kriterier och används för att ställa krav på och utvärdera säkerheten 
hos IT-produkter och IT-system i den miljö de används.[42] 
 
CC är ett resultat av ett internationellt samarbete och har sitt ursprung i ett antal 
standarder. Det inledande arbetet med att ta fram en standard för IT-säkerhet 
har sitt ursprung i tidigt 80-tal. Inledningsvis bedrevs utvecklingsarbete i såväl 
USA och Kanada som Europa. Arbetet i USA och Kanada resulterade i 
standarderna TCSEC17, Federal Criteria samt Canadian Criteria och i Europa 
utmynnade arbetet i ITSEC18. Resultatet av detta flerfrontsarbete är det vi i dag 
benämner Common Criteria.[42] Se figur 4. 
 

                                                 
17 Trusted Computer System Evaluation Criteria. 
18 Information Technology Security Evaluation Criteria 
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TCSEC 
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Orange Book

UK Confidence
LEVELS (1989)

German Criteria

French Criteria

ITSEC 
(1991)

Canadian Criteria
(1993)

Common Criteria
V 1.0 (1996)
V 2.0 (1998)
V 2.1 (1999)
V 2.2 (2004)

Federal Criteria
(1993)

 
Figur 4 Utvecklingen fram till, vad som i dag benämns, Common Criteria 

(Källa: SWEDAC, ”Common Criteria – Introduktion”) 
 
I Sverige har SWEDAC19 det övergripande ansvaret för ackreditering20 och 
kontroll av de organisationer som utfärdar certifikat enligt svenska och 
internationella standarder.[43] 
 
Ovanstående redovisning utgör ett mycket litet axplock i ett stort och 
komplicerat område. Den metod som valts, med nationella och internationella 
standarder, har fungerat till exempel för verkstadsindustrin. Metoden bör därför 
på sikt även fungera för IT-industrin. Det som i dag saknas är i huvudsak en 
standard och metod för helhetsvärdering. Respektive komponent eller 
organisation kan uppfylla samtliga krav men det är svårt att förutse vad som 
händer när komponenterna kombineras eller konfigureras i ett system. Metoder 
som principiellt närmar sig helhetsvärdering är Försvarsmaktens ackreditering 
av informations- och informationsteknologisystem (IS/IT-system)[4]. 
 
Inom ramen för denna uppsats är det ej möjligt, med hänsyn till tillgänglig tid 
och ekonomi, att pröva respektive skyddsmetod enligt någon standard eller att 
praktiskt genomföra försök. Detta medför att uppsatsens resultat endast 
kommer att baseras på analys av texter. 

                                                 
19 Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (Styrelsen för ackreditering 
och teknisk kontroll) 
20 Ackreditering är ett godkännande ur säkerhetssynpunkt, [4]. 
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3 Hotbild och förmågor 

3.1 Hotbilden ur ett informationssäkerhetsperspektiv 
Bruce Schneier framför i sin bok ”Secrets & Lies” att införandet av begrepp 
som ”cyberrymden” och ”IT-revolution”, eller med andra ord övergången från 
ett industrisamhälle till ett informationssamhälle med Internet som bas, i 
grunden inte påverkat hotbilden för stater och dess aktörer.[13] 
 
De attacker stater och övriga aktörer utsätts för i den digitala världen är 
spegelbilder av attackerna i den fysiska världen. Om förskingring eller bankrån 
förekommer i den fysiska världen så förekommer det även i den digitala 
världen. Cyberrymden innehåller allt som den fysiska världen innehåller. Med 
andra ord så kan en titt i backspegeln svara på vad framtiden har att ge.[13] 
 
Om det i grunden är samma typ attacker nu som tidigare. Vari ligger då 
skillnaden? 
 
Schneier beskriver tre områden, automatisering, verksamhet på distans och 
spridning av teknik, som var och en eller tillsammans gör den digitala världen 
speciell och i vissa fall mer hotande:[13] 
 
- Automatisering är ett av angriparens bästa och mest produktiva hjälpmedel. 

I stället för att manuellt leta upp en dator som har brister i sitt skydd finns 
det verktyg i form av mjukvara som, automatiskt söker över ett mycket 
stort antal Internetadresser. Även om flertalet datorer är skyddade så hittas 
enkelt de som inte är det. Ett tidsödande arbete löses på förhållandevis kort 
tid. Att knäcka lösenord manuellt är i de flesta fall även det ett tidsödande 
arbete. Med hjälp av för uppgiften specialiserad mjukvara kan miljontals 
kombinationer provas på mycket kort tid. Automatisering av 
informationshantering medför även fördelar för en vanlig användare. 
Sökning efter viss specifik information kan enkelt utföras i mängder av 
databaser för att sedan sammanställas i en ny databas. 

 
- Uppträdande på distans ger även det den digitala världen speciella 

egenskaper. En bankrånare i den fysiska världen kan gripas på plats och 
lagföras i det land vari brottet begicks. I den digitala världen blir gränserna 
mer diffusa. En person loggar olagligt in på en banks dator i USA, från en 
dator placerad i Kina och för över pengar till sin bank, vars datorer i sin tur 
är placerade i Schweiz. Ett brott som kräver omfattande utredningsarbete 
såväl nationellt som internationellt. Antalet potentiella brottslingar ökar 
indirekt eftersom brottsbekämpning inte enbart blir en nationell 
angelägenhet. Situationen kan ytterligare förvärras genom länder har olika 
syn på databrottslighet samt mer eller mindre goda förutsättningar för att 
bekämpa den. 
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- Spridning av teknik har på senare tid prioriterats i det svenska samhället. 

Privata inköp av datorer subventioneras. Utbyggnaden av 
kommunikationsnät med möjlighet till höga datahastigheter21 forceras. 
Detta ses av de flesta som något positivt. Finns det någon baksida med 
denna utveckling? I princip finns det ett begränsat antal personer med 
kunskap att tillverka verktyg i form av program med förmåga att bryta sig 
in i en annan dator. Även ett begränsat antal personer har kunskap att 
tillverka program innehållande skadlig kod. Om programmen görs 
tillgängliga på Internet får direkt ett stort antal personer tillgång till dessa 
och därmed även förmågan. Ett försumbart hot utvecklas till ett potentiellt 
hot. 

 
Hur påverkar informationssamhället, med sina fördelar, nackdelar och 
specialiteter hotbilden för det svenska samhället och därigenom även 
Försvarsmakten? 
 
I utkast till ”Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer, IO” anges 
att: 

”… det nätverkbaserade flexibla insatsförsvaret är 
beroende av att kunna inhämta, bearbeta och sända ut 
olika former av information via olika lednings- och 
informationssystem inom och utom Försvarsmakten…”[6] 

 
Med andra ord så måste Försvarsmakten öka sin förmåga att hantera 
information och kommer därmed att ytterligare att öka sitt beroende av den 
digitala världen. 
 
Ett ökat tekniskt beroende ökar generellt antalet incidenter. Detta gäller 
generellt alla västliga industriländer. Antalet system ökar och krav på 
rationaliseringsvinster genererar i sin tur att system kopplas samman och 
samutnyttjas. Följden av detta blir i sin tur ökad komplexitet och att effekterna 
av en incident blir avsevärt större.[6] 
 
Generellt bedömer Försvarsmakten att IT-hotet från såväl statliga som icke-
statliga aktörer är påtagligt. Att genomföra en data- och nätverksattack med 
långvariga effekter för samhället bedöms dock som svårt och därmed mindre 
troligt. Mer troligt är mindre attacker på enstaka system och verksamheter. En 
ökad integration mellan civila och militära kommunikationssystem ökar även 
det sårbarheten, främst med anledning av ökad spridning av skadlig kod och 
attackverktyg på Internet.[6] 
 
Även den elektroniska krigföringen utvecklas. En utveckling där man vid 
informationsöverföring alltmer nyttjar trådlös överföring påverkas givetvis av 
detta förhållande. Traditionell elektronisk krigföring har som primär metod att 
avbryta eller försvåra informationsöverföring. Detta kommer att utvecklas mot 
andra metoder såsom vilseledning, förvanskning eller att förhindra upptäckt av 
pågående verksamhet.[6] 
                                                 
21 I dagligt tal benämnt ”bredband”. 
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Möjligheten att utöva psykologisk påverkan på aktörer och beslutfattare har 
ökat. En anledning till detta är givetvis spridningen av teknik och den allt mer 
allmänna tillgången till Internet. Att sprida information via Internet är enkelt 
och kan i de flesta länder genomföras utan censur.[6] 
 
Utvecklingen mot ett alltmer öppet och tekniskt avancerat 
informationssamhälle ökar givetvis möjligheterna till insamling av 
underrättelser. En automatiserad informationsbehandling kan enkelt 
samanställa och kartlägga specifik information eller en specifik myndighet. 
Flera stater lägger i dag stora resurser på underrättelseinhämtning och 
desinformation.[3] Enligt Försvarsmakten är militär spetsteknologi, 
materielprojekt och upphandlingsfrågor de områden som för närvarande röner 
störst intresse inom underrättelseverksamheten.[6] Krisberedskapsmyndigheten 
betonar även i sin lägesbedömning för 2004 att underrättelseoperationer 
tillsammans med insiders utgör de största riskerna avseende avsiktliga hot. 
 
Det bedöms dock för närvarande att de största hoten och kostnaderna härrör 
från oavsiktliga hot. Detta till exempel genom tekniska fel på utrustning, brister 
i personalens utbildning eller brister i ledningens planering.[3] 
 
Insiderproblematiken anses av flera bedömare var en av de större källorna till 
informationssäkerhetsproblem. Antalet externa attacker överstiger antalet 
insiderattacker men konsekvenserna av en insiderattack är oftast väldigt 
omfattande.[10] Det är även ett av det hot som är svårast att bekämpa.[3] 
 
Begreppet insider relateras ofta till en person som utav hämndbegär eller 
kanske ekonomisk vinst attackerar eller hjälper någon utifrån att attackera 
företaget. Det bör dock betonas att begreppet även kan åskådliggöras ur ett 
annat perspektiv. Med hjälp av social manipulering22 kan en anställd enkelt 
förvandlas till en ovetande insider.[11] 
 
Kevin Mitnick och William Simon redovisar i ”Bedrägerihandboken” en stor 
mängd exempel på hur sociala manipulerare med enkla metoder kommer över, 
eller får anställda att lämna ut, information som av myndigheter och företag har 
klassats som företagshemligt. Som grund för en manipulering nyttjas ofta helt 
öppen information om företaget, till exempel från Internet.[11] 
 
Utifrån ovanstående redovisning och resonemang blir slutsatsen att beroende 
på bedömare, civil eller militär, så tolkas och framhävs hot och risker på olika 
sätt. Det är dock mer som förenar än skiljer. Hotbilden är komplex och 
kommer på sikt även att öka i komplexitet. Figur 5, som är en sammanfattning 
av de hot och sårbarheter som anses på ett eller annat sätt kunna påverka 
informationssäkerheten, ger en övergripande illustration av denna komplexitet. 
 

                                                 
22 Det uttryck som nyttjas i amerikansk/engelsk litteratur är social engineering, [11]. 
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Figur 5 Hot och sårbarheter ur ett informationssäkerhetsperspektiv. 

(Källa: Försvarsdepartementet, ”Informationssäkerhet i Sverige och internationellt – en 
översikt”.) 

3.2 Önskvärda förmågor för att möta denna hotbild 
I föregående avsnitt redovisades en hotbild utifrån ett 
informationssäkerhetsperspektiv. I detta avsnitt identifieras och redovisas 
utifrån denna hotbild ett antal förmågor som krävs för att bemöta den. Ett antal 
av dessa förmågor kommer sedan att nyttjas som kriterier vid en värdering av 
konventionella och vilseledande skyddsmetoder. 
 
Förmågorna har ej viktats och redovisas därför inte i någon inbördes 
prioritetsordning. 
 
De förmågor som utifrån hotbildsredovisningen identifierats av författaren är: 
 
Förmåga: 

- att upptäcka insiders såväl ”frivilliga” som ”ofrivilliga”. 
- att detektera och skydda mot såväl kända som okända 

attackmetoder. Detta i form av intrångs- och 
överbelastningsförsök samt skadlig kod. 

- till skydd mot telekrig. 
- till skydd mot yttre påverkan i form av stöld, väderfenomen 

och elavbrott. 
- till skydd av inre och yttre kommunikation (signalskydd). 
- hos personalen att administrera och hantera information och 

informationssystem. 
- till hög MTBF23. 

                                                 
23 Mean Time Between Failure är ett begrepp som redovisar hur lång drifttid det normalt är 
innan ett tekniskt fel uppstår. 
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4 Teknikinventering 

4.1 Konventionellt skydd av datorer eller nätverk av 
datorer 

Syftet med detta kapitel är att ge en översiktlig beskrivning de vanligaste 
verktygen som i dag finns för skydda datorer eller nätverk av datorer. För den 
som har grundläggande kunskap i ämnet är det fullt tillräckligt att endast läsa 
sammanfattning och slutsatser. 
 
4.1.1 Ett konventionellt skydd av datorer eller nätverk av datorer 
Inledningsvis bestod yttre hotet mot datorn som informationshanterare i 
huvudsak av virus.24 Virus är små program med skadlig kod som inledningsvis 
fick sin spridning via disketter. Virus har oftast syftet att antingen påverka 
datorns prestanda, förstöra information som lagras i filer eller i bästa fall endast 
presentera ett provokativt meddelande på skärmen. Detta hot initierade 
tillkomsten av program som upptäcker skadlig programkod, 
antivirusprogram.[26] 
 
Givetvis kunde och kan även användaren i sig själv utgöra ett hot mot 
informationen, till exempel en insider som oavsiktligt eller avsiktligt raderar 
eller kopierar information och sprider den vidare. En insider kan ha olika 
motiv, såsom ekonomi eller ren hämnd mot arbetsgivaren.[3] Detta hot har till 
exempel initierat utveckling av system med möjlighet till behörighetskontroll 
och krav på utbildning, såsom det europeiska ”datakörkortet”, ECDL25. 
 
I hand med utvecklingen av Internet har det även tillkommit andra typer av 
skadlig kod såsom trojaner och maskar26 eller kombinationer av virus, trojaner 
och maskar. Fortfarande gäller de grundläggande syftena att förstöra och/eller 
provocera. Internet gav även möjlighet att göra intrång i enskilda datorer eller 
nätverk av datorer anslutna till Internet och därigenom skaffa sig access till 
begärlig information. I den civila sfären kan detta exemplifieras av lösenord 
eller kreditkortsnummer och i den militära sfären av information om planer, 
begränsningar och prestanda. Detta hot initierade användandet av brandväggar, 
vilka tidigare endast nyttjats för att förhindra att datapaket hamnade i fel 
nätverk[21]. Brandväggar övervakar trafik in och ut ur nätverket eller mellan 
olika delar av nätverket. Upptäcker brandväggen, enligt sitt regelverk, icke 
tillåten trafik av data stoppas trafiken.27 
 

                                                 
24 Termen virus introducerades av Fred Cohen 1983 för att beskriva ett destruktivt och 
självkopierande datorprogram.[49] 
25 Detta är i dag ett krav för till exempel anställda i Försvarsmakten. 
26 Trojaner och maskar beskrivs mer ingående i kapitlet ”Antivirusprogram” 
27 Mer detaljerad beskrivning i kapitlet ”Brandvägg” 
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Av ovanstående nämnda komponenter: antivirusprogram, 
behörighetskontrollsystem och brandväggar ingår samtliga som baskrav i 
rekommendationerna från Krisberedskapsmyndigheten, vad avser IT-
säkerhet.[9] 
 
Under det senaste årtiondet har det även bedrivits intensiv forskning för att 
ytterligare förstärka skalskyddet. Detta eftersom statistik från myndigheter och 
säkerhetsföretag om intrång i datorer och nätverk indirekt redovisar att 
antivirusprogram, behörighetskontrollsystem och brandväggar inte alltid ger ett 
tillräckligt skydd.[10] Forskningen har till exempel resulterat i system för 
intrångsdetektering. Systemets funktion är, mycket förenklat, att upptäcka 
verksamhet i datorn eller nätverket som avviker från det normala eller tillåtna. 
Om detta upptäcks skall systemet larma och förhindra att verksamheten 
fortsätter.28 
 
Utifrån ovanstående redovisning blir slutsatsen att ett konventionellt skydd av 
datorer eller nätverk av datorer innehåller: antivirusprogram, 
behörighetskontrollsystem, brandväggar och i vissa fall ett 
intrångsdetekteringssystem. Dessa komponenter utgör dock, enligt vedertagna 
definitioner av informationssäkerhet[3], inte ett komplett skydd av den 
information som hanteras. Komplettering sker till exempel med risk- och 
sårbarhetsanalys, IT-säkerhetsplan, drift- och säkerhetsrutiner, 
säkerhetskopiering av information och avbrottsfri kraftförsörjning.[4] Enligt 
tidigare avgränsning kommer inte dessa åtgärder att nyttjas vid värderingen av 
konventionellt och vilseledande skydd. 
 
4.1.2 Antivirusprogram 
Antivirusprogram skall detektera förekomsten av skadlig kod i datorsystemet. 
När skadlig kod detekteras försöker antivirusprogrammet reparera den 
infekterade filen, till exempel ett e-postmeddelande. Om detta inte lyckas 
placeras filen i karantän eller raderas. En fil placeras i karantän för att invänta 
en uppdaterad virusdatabas eller ett mer sofistikerat antivirusprogram så att den 
kan repareras. Dagens skadliga kod är mer raffinerad och sprids avsevärt 
fortare jämfört med skadlig kod utvecklad under åttiotalet. Spridningen gynnas 
speciellt av skiftet av formen för spridning, från diskett till e-
postmeddelande.[26] Det finns idag även antivirusprogram som nyttjar heuristisk 
analys. Detta innebär att identifiering av skadlig kod sker genom att 
antivirusprogrammet analyserar programmets struktur, beteende eller andra 
egenskaper. Denna metod ökar dock risken för falsklarm.[19] 
 
Vad är det för skillnad på skadlig kod i formen virus, maskar och 
trojaner? 
Virus är som tidigare nämnts ett destruktivt program med det huvudsakliga 
syftet att förstöra information. Utvecklingen har gått från mer enkla virus till 
polymorfiska. Ett polymorfiskt virus ändrar sitt utseende efter varje kopiering 
och blir därmed svårare att upptäcka.[49] 
 
                                                 
28 Mer detaljerad beskrivning i kapitlet ”Intrångsdetekteringssystem” 
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En trojan är ett program som uppträder på sådant sätt att systemet inte uppfattar 
det som skadligt. Utåt i systemet utför programmet helt normala och förväntade 
arbetsuppgifter, men i bakgrunden utför den det som programmeraren 
egentligen hade som avsikt. Trojaner kan nyttjas för att öppna upp portar29 in 
och ut ur datorn, avlyssna information och övervaka flödet av information. 
Eftersom trojanen kan öppna upp datorns kommunikationskanaler ger de även 
indirekt möjlighet för en angripare att ta över en dator.[26] 
 
En mask kopierar sig själv aktivt i ett system som blivit infekterat. Denna 
ohämmade kopiering kan belasta ner systemet så att nätverket blir obrukbart 
för samtliga användare. Denna typ av attack benämns Denial of Service 
(DoS)30. Spridningen sker även externt, till exempel, genom att masken skickar 
sig själv till alla e-postadresser i användarens adressbok.[26] F-secure 
Corporation har i sin årliga säkerhetsrapport utsett 2003 till ”The Year of the 
Worm”[22]. 
 
Som tidigare nämnts är det inte ovanligt med kombinationer av virus, trojaner 
och maskar. Love Bug är ett exempel. Det var en mask eftersom den spred sig 
genom att sända sig själv till samtliga e-postadresser som den kunde finna i 
värddatorn samtidigt som den var ett virus som infekterade, förstörde och 
gjorde filer oåtkomliga på värddatorn. På ett sätt var viruset även en trojan 
eftersom det maskerade sig som ett kärleksbrev.[45] 
 
Vilka är fördelarna och nackdelarna med antivirusprogram? 
Antivirusprogrammet största fördel är att det inte ställer några höga krav på 
underhåll eller utbildning för varken systemadministratörer eller användare. 
Den kontinuerliga uppdateringen av virusdatabasen kan programmen oftast 
genomföra automatiskt.[46] Den största nackdelen är att antivirusprogram måste 
ses som ett reaktivt skydd, eftersom detektering i princip kräver att programmet 
känner igen varje virus specifika utseende och egenskap. Detta kräver en aktiv 
programvaruleverantör som kontinuerligt uppdaterar sin virusdatabas.[37] I 
genomsnitt tillkommer det mellan 500 och 1500 nya virus per månad[23]. I dag 
bedöms antalet kända varianter av virus, trojaner och maskar spridda i den 
elektroniska etern vara cirka 90000[22]. Tester av de största 
programtillverkarnas antivirusprogram visar att inget program uppnådde 100 
procent upptäcktssannolikhet under de mer omfattande testerna.31 Resultaten 
varierade mellan 92,6 och 99,8 procent, trots uppdaterade virusdatabaser. Vid 
mindre attacker uppnådde dock huvuddelen av programmen en 100 procentig 
upptäcktssannolikhet.[26] 
 
4.1.3 Behörighetskontrollsystem 
Grundläggande begrepp inom området är auktorisering och autentisering. Med 
auktorisering avses att man fastställer vilka inom organisationen som skall ha 
rättighet att nyttja systemet och vilken typ av verksamhet de har rättighet att 
                                                 
29 Port är den fackmässiga benämningen på de kommunikationskanaler som datorn nyttjar för 
sin externa kommunikation. En dator kan använda 65535 portar. 
30  Även förkortningen Distributed Denial of Service (DDoS) förekommer, vilket innebär att 
attacken sker via ett antal datorer som ”tagits över” och konfigurerats för uppgiften. 
31 Detta test bestod av 42426 filer som infekterats med 9138 olika former av skadlig kod. 
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bedriva i systemet. Exempel på detta kan vara en vanlig användare som endast 
har rättighet att läsa information eller en systemadministratör med rättighet att 
uppdatera systemet, skapa användarkonto och tillföra eller radera 
information.[14] 
 
Med autentisering avses fastställande av identitet. Exempel på detta kan vara 
att en vanlig användare vid inloggning i systemet anger sitt användarkonto 
samt en personlig kod, ett lösenord.[14] Tekniken för autentisering av användare 
är under kontinuerlig utveckling. Den enklaste formen, med användarkonto och 
lösenord, kan ersättas med magnetkort eller biometriska32 metoder i 
kombination med lösenord. Användarnas säkerhetsmedvetenhet har därmed en 
viktig roll. Ett tappat magnetkort eller en lapp med nertecknat lösenord 
reducerar säkerhetsnivån direkt. 
 
Vilka är fördelarna och nackdelarna med behörighetskontrollsystem? 
Fördelen är givetvis att man förhindrar tillträde för obehöriga men även att man 
har möjlighet att reglera respektive användares rättigheter. Systemet medger 
även till exempel, att information sparas om vem som varit inne i systemet, vid 
vilka tidpunkter och på vilken dator.[9] Detta kan underlätta vid utredningar då 
misstanke finns att någon obehörig haft tillgång till systemet. Ett 
behörighetskontrollsystem är även förhållandevis enkelt att administrera och att 
använda. Nackdelen är att systemet bygger på användarnas 
säkerhetsmedvetenhet. Om användaren uppfattar inloggningssystemet som 
krångligt eller om flera inloggningssystem nyttjas på arbetsplatsen, finns alltid 
risk att samma lösenord nyttjas i samtliga system, eller att lösenorden tenderar 
att bli förhållandevis enkla. 
 
4.1.4 Brandväggar 
Som tidigare nämnts konstruerades inte brandväggar, eller Firewalls som är 
den engelska benämningen, för att utgöra ett skalskydd mot intrång från 
Internet. Inledningsvis nyttjades brandväggar till att säkerställa att datapaket 
hamnade i rätt nätverk. I dag placeras den så att all trafik mellan det lokala 
nätverket (LAN33) och Internet passerar igenom den. Detta medger att all trafik 
kontrolleras och därmed medges även möjlighet att tillåta eller förhindra trafik 
enligt ett fastställt regelverk. Vad som är tillåtet respektive inte tillåtet avgörs 
av vilken nivå på säkerhet som ägaren av nätverket önskar. Brandväggen kan i 
princip ses som ett justerbart filter. En brandvägg ger normalt inget skydd inne 
i det lokala nätverket och är i huvudsak konstruerad för att hantera kända hot. 
Inverkan av okända hot kan dock reduceras genom en noggrann konfigurering 
av vilken datatrafik som är tillåten.[21] 
 
Ett brandväggssystem utgörs rent fysiskt av en eller flera datorer alternativt en 
specialkonstruerad dator, en så kallad router34. Se figur 6. Denna typ av 
                                                 
32 Exempel på biometriska metoder är fingeravtryck, ögonbottenmönster, handstil och röst 
enligt Försvarsmakten, [4]. 
33 Local Area Network: Ett lokalt nätverk inom ett företag eller skola som till exempel består av 
en lokal server och klienter (arbetsstationer), [1]. 
34 Router är en utrustning som hanterar kommunikation mellan olika delar av ett nätverk. 
Oftast är router en dator med två nätverkskort, [1]. 
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brandvägg benämns vanligen ”hårdvarubrandvägg”. Det förekommer även 
brandväggar som installeras på respektive klientdator i nätverket.[14] Denna typ 
av brandvägg benämns vanligen ”mjukvarubrandvägg”. 
 

Arbetsstation (klient) Arbetsstation (klient) Arbetsstation (klient)

Lokal server i nätverket Brandväggsystem

Internet

 
Figur 6 Brandväggssystem som separerar Internet från det lokala nätverket. 

(Källa: Evertsson Klas & Josefsson, Patrik, ”Vilseledande system – Ett examensarbete i 
datalogi”.) 

 
De vanligaste metoderna som brandväggsystemet nyttjar för att sortera trafik i 
kategorierna tillåten respektive ej tillåten, är paketfiltrering och Proxy 
(Application Gateways)[21]. 
 
Paketfiltrering innebär i sin enklaste form att varje datapaket som passerar ut 
eller in igenom brandväggen kontrolleras. Varje datapaket innehåller den 
information som skall överföras men även adress- och portinformation för 
avsändare och mottagare samt paketets längd. Denna information finns i början 
på datapaketet (IP35-huvud) och ser olika ut beroende vilket protokoll som 
nyttjas för kommunikationen. Ett protokoll kan förenklat liknas vid en 
standardiserad blankett men som användare fyller man inte i denna blankett 
utan beställer en tjänst, till exempel elektronisk post. För att administrera 
beställningen av tjänsten elektronisk post används ett standardiserat protokoll 
som benämns SMTP36. Varje datapaket avslutas även med felkorrigerande 
information (checksumma). Se figur 7. 

                                                 
35 Internet Protocol 
36 Simple Mail Transfer Protocol. TCP/IP:s protokoll för datorpost. Den grundstandard för 
datorpost som används på Internet (TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) 
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Figur 7 Datapaket 

(Källa: Evertsson Klas & Josefsson, Patrik, ”Vilseledande system – Ett examensarbete i 
datalogi”.) 

Paketfiltreringen kan med andra ord konfigureras att tillåta vissa protokoll och 
stoppa andra. Paketfiltreringen kan dock inte göra någon djupare analys över 
vad datapaketen innehåller, och därmed inte heller exakt vilken typ av tjänst 
som administreras.[21] 
 
En proxyserver kan ses som en genomskinlig passage mellan en användare och 
Internet. Se figur 8. Proxyservern tar hand om användarens beställningar av 
tjänster och administrerar dem om de är tillåtna enligt regelverket. Varje tjänst 
har sin egen proxy (ombud) och ingen annan direkt trafik tillåts.[21] 

Proxyserver

Tjänster Proxy (ombud)

Internet

SMTP

TCP/IP

HTTP
FTP

(Simple Mail Transfer Protocol)

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

(File Transfer Protocol)

(Hypertext Transfer Protocol)

 
Figur 8 Brandväggssystem i form av proxyserver som separerar det lokala nätverket från 
Internet. 

(Källa: Evertsson Klas & Josefsson, Patrik, ”Vilseledande system – Ett examensarbete i 
datalogi”.) 

 
Proxyn kan göra en djupare analys av innehållet i datapaketet och kan till 
exempel tillåta att en tjänst får sända filer men inte ta emot.[21][7] 
 
Ytterligare metoder är Stateful Inspection och innehållsfiltrering. Stateful 
Inspection tillför brandväggssystemet en möjlighet att koppla ihop till exempel 
en utsänd förfrågan från en användare med ett inkommande svar. Detta ger 
direkt en möjlighet att stoppa inkommande datapaket som inte beställts av 
någon användare. Den innehållsfiltrerande metoden ger ytterligare en 
dimension till metoden proxy. Denna metod tittar inte bara på protokollet utan 
försöker även analysera informationen. Innehållsfiltrering kan till exempel 
konfigureras att leta efter speciella ord eller filer. Denna metod är den mest 
avancerade och därmed även den mest komplicerade att administrera.[7] 
 
Oftast nyttjar ett brandväggssystem flera av tidigare nämnda metoder för att ge 
ett bra skydd. I systemet bör även ett säkert loggningssystem ingå för att 

IP-huvud Checksumma Information
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möjliggöra uppföljning av trafik som passerar in och ut ur nätverket. Det är inte 
ovanligt att en inkräktare försöker radera loggfiler för att förhindra spårning.[7] 
 
Vilka är fördelarna och nackdelarna med brandväggssystem? 
Brandväggar är i huvudsak en effektiv form av nätverkssäkerhet som oftast 
måste hanteras och konfigureras av personal med speciell utbildning. 
Brandväggar är endast konstruerade för att skydda mot kända hot vilket medför 
att det i huvudsak är ett reaktivt skydd. Inverkan av det okända hotet kan 
reduceras med en noggrann konfigurering över vilken datatrafik som är tillåten 
respektive inte tillåten.[7] Brandväggar innehåller eller styrs av mjukvara som i 
sin tur kan innehålla fel eller andra former av brister, vilket ofta benämns 
buggar37. En inkräktare kan i värsta fall nyttja dessa brister. En brandvägg 
placerad som ett skalskydd mot Internet ger heller inget skydd i det lokala 
nätverket. En insider som verkar i det lokala nätverket upptäcks därmed inte. 
 
4.1.5 Intrångsdetekteringssystem 
Ett intrångsdetekteringssystem (IDS) övervakar händelser som sker i ett 
datorsystem och/eller i ett nätverkssystem. Systemet skall larma när ett 
intrångsförsök upptäcks. Dessa uppgifter kan kompletteras med åtgärder som 
att avbryta extern kommunikation till och från vissa klienter i nätverket, eller 
vid omfattande angrepp hela nätverket. Det är även viktigt att spåra angriparen 
och undersöka vilka skador intrånget har orsakat.[21] IDS är ett abstrakt 
varningssystem och kan i princip jämföras med ett larmsystem innehållande 
rörelsedetektorer. 
 
Ett IDS består i sin enklaste form av en funktion som loggar systemhändelser, 
en detekteringsfunktion som utvärderar informationen som loggats och en 
referensdatabas som nyttjas för jämförelse vid detekteringen. Detta 
kompletteras med en funktion som vidtar åtgärder när ett intrång detekterats.[14] 
Se figur 9. 
 

                                                 
37 Ett fel eller ofullständighet i programmeringen vad avser funktion eller säkerhet. 
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Loggning av
systemhändelser

Referensdatabas

Nätverk

Detektering Larm

 
Figur 9 Intrångsdetekteringssystem 

(Källa: Evertsson Klas & Josefsson, Patrik, ”Vilseledande system – Ett examensarbete i 
datalogi”.) 

Det finns tre typer av IDS: nätverksbaserade, värddatorbaserade och en 
kombination av dessa som benämns distribuerat IDS. Skillnaden ligger i vilken 
typ av information systemen behandlar. Det nätverksbaserade systemet 
analyserar information om trafiken i nätverket genom att bearbeta datapaketen. 
Det värddatorbaserade systemet analyserar information från operativsystem 
och applikationer (program) och det distribuerande systemet analyserar 
information från såväl nätverk som värddatorer.[7] 
 
De metoder som nyttjas för att detektera ett angrepp eller missbruk benämns 
anomalidetektion, signaturdetektion och åverkansdetektion:[16] 
 
- Vid anomalidetektion jämförs till exempel en användares beteende med en 

mall som beskriver normalt beteende. Avviker aktuellt beteende över en 
viss gräns från det normala så larmar systemet. Förutom användare kan 
även kataloger, filer eller fysiska enheter i nätverket övervakas. 
Anomalidetektion medger att ej tidigare kända former av angrepp eller 
missbruk kan detekteras, men leder även till att en användare med för 
dagen speciella arbetsuppgifter kan bli misstänkt för missbruk. 

 
- Signaturdetektion bygger på att redan kända beteende för angrepp och 

missbruk lagras i en databas. Aktuellt beteende jämförs med dessa lagrade 
signaturer och vid överensstämmelse mellan aktuellt beteende och en 
signatur så larmar systemet. 

 
- Åverkansdetektion innebär till exempel att upptäcka i realtid om en fil eller 

rättigheterna i ett system ändras eller raderas av någon som inte har 
behörighet. 
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Vilka är fördelarna och nackdelarna med ett intrångsdetekteringssystem? 
IDS är ett effektivt sätt att motverka intrång i ett system. Tekniken är 
förhållandevis ny och nyttjandet av systemet är inte så utbrett. De system som i 
dag förekommer på marknaden kombinerar olika former av 
informationsinhämtning och detektion för att säkerställa tillräcklig nivå på 
säkerheten.[14] En av nackdelarna med IDS är att det oftast är ett reaktivt skydd, 
och därför endast detekterar kända hot. Systemen är generellt avancerade och 
kräver därför personal med specialiserad utbildning. En noggrann 
konfigurering med tillräckligt statistiskt underlag krävs för att sannolikheten 
för falsklarm inte skall bli för hög eller att sannolikheten för upptäckt av 
angrepp och missbruk inte skall bli för låg. Den stora fördelen med IDS fås då 
anomalidetektion används, vilket ger en viss form av aktivt skydd genom att 
systemet reagerar på förändringar utifrån en inlärd normalbild. 
 
4.1.6 Sammanfattning 
Ett konventionellt skydd mot skadlig kod och intrång består i huvudsak av 
inloggningssystem, program för skydd mot skadlig kod (antivirusprogram), 
brandväggssystem och i vissa fall ett intrångsdetekteringssystem (IDS). Det bör 
dock betonas att ovanstående tekniska säkerhetsfunktioner i sig själv inte ger 
tillräcklig nivå på informationssäkerheten. För detta krävs även ett 
målmedvetet arbete med den administrativa säkerheten. 
 
Antivirusprogrammets största fördel är att det inte ställer några höga krav på 
underhåll eller utbildning. Den största nackdelen är att antivirusprogram måste 
ses som ett reaktivt skydd, eftersom detektering i princip kräver att programmet 
känner igen varje virus specifika utseende och egenskap. I de fall heuristisk 
analys används ökar möjligheten att även upptäcka ej tidigare kända virus. 
 
Behörighetskontrollsystemet förhindrar tillträde för obehöriga och har även 
möjlighet att reglera respektive användares rättigheter. Systemet är även 
förhållandevis enkelt att administrera och använda. Nackdelen är att systemet i 
huvudsak bygger på användarens säkerhetsmedvetenhet. 
 
Brandväggar är i huvudsak en effektiv form av nätverkssäkerhet. En avancerad 
brandvägg måste dock i de flesta fall hanteras och konfigureras av personal 
med specialistutbildning. Nackdelen är att brandväggar endast är konstruerade 
för att skydda mot kända hot vilket medför att det i huvudsak är ett reaktivt 
skydd. Inverkan av det okända hotet kan dock reduceras med en noggrann 
konfigurering. 
 
IDS är ett effektivt sätt att detektera och motverka intrång i ett system. 
Tekniken är förhållandevis ny och nyttjandet av systemet är inte så utbrett. IDS 
är i huvudsak ett reaktivt skydd som detekterar kända hot. Anomalidetektion 
innehåller dock en viss form av pro-aktivt skydd genom att reagera på 
förändringar utifrån en inlärd normalbild. En nackdel är att systemen generellt 
är avancerade och kräver därför personal med specialistutbildning. 
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4.1.7 Slutsatser 
Antivirusprogram med heuristisk analys kan upptäcka okänd skadlig kod. Det 
ökar dock risken för falsklarm. Övriga typer av antivirusprogram kan endast 
upptäcka kod som finns i programmets antivirusdatabas. Det innebär att 
skyddets kapacitet helt bygger på programleverantörens uppdateringar. 
 
Ett behörighetskontrollsystem nyttjas systemets registreringar för analys i 
efterhand. Detta innebär att skyddsmetoden inte kan nyttjas i realtid utan endast 
som en reaktiv skyddsåtgärd. Metoden bygger även på användarnas 
säkerhetsmedvetenhet. 
 
Brandväggar är en effektiv form av skydd mot intrång när angreppsmetoden är 
känd. Om brandväggen konfigureras väldigt noggrant kan den även i begränsad 
omfattning hantera okända hot. I huvudsak är dock brandväggar ett reaktivt 
skalskydd. 
 
IDS är en tämligen ny skyddsmetod. De mest avancerade systemen använder 
anomalidetektion. Detta innebär att okänd skadlig kod och okända 
angreppsmetoder kan detekteras. De vanligaste systemen kan bara hantera känd 
skadlig kod och kända angreppsmetoder, vilket medför att skyddets kapacitet 
helt bygger på mjuk- eller hårdvaruleverantörens uppdateringar. 
 
Ett konventionellt skydd består av separat mjuk- och hårdvara, därmed medges 
att respektive komponent i skyddet enkelt kan bytas ut efterhand som teknik 
och metoder utvecklas. Detta kan dock innebära att den unika lösning av 
komponenter som respektive system innehåller inte på något sätt har validerats 
ur informationssäkerhetssynpunkt. 
 
En sammanfattande slutsats blir därmed att ett konventionellt skydd av datorer 
eller nätverk av datorer i huvudsak är ett reaktivt skalskydd, såsom visas i figur 
10. Utvecklingen av IDS som använder anomalidetektion samt 
antivirusprogram som använder heuristisk analys ger dock de konventionella 
skydden en förmåga att agera pro-aktivt. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS: 19 100: 2080 
Mj Morgan Thalin  29(65) 
ChP T 02-04 2004-12-11 
 

BRANDVÄGGSSYSTEM

INTERNET

INTRÅNGSDETEKTERINGSSYSTEM

BEHÖRIGHETS-
KONTROLL-
SYSTEM

ANTIVIRUSPROGRAM

BEHÖRIGHETS-
KONTROLL-
SYSTEM

ANTIVIRUSPROGRAM

BEHÖRIGHETS-
KONTROLL-
SYSTEM

ANTIVIRUSPROGRAM

 
Figur 10 Ett konventionellt reaktivt skalskydd 

4.2 Vilseledande skydd av datorer eller nätverk av 
datorer 

Syftet med detta kapitel är att översiktligt och enkelt beskriva några av de 
vilseledande verktyg som i dag finns för skydd av datorer eller nätverk av 
datorer. För den som har grundläggande kunskap i ämnet är det fullt tillräckligt 
att endast läsa sammanfattning och slutsatser. 
 
4.2.1 Honeypots  
I boken ”Know Your Enemy – Learning About Security Threats” definieras 
termen Honeypot som: 
 

”A Honeypot is an information system resource whose 
value lies in unauthorized or illicit use of that resource.”[18] 

 
Således är Honeypot en informationssystemresurs vars värde ligger i att om 
någon använder resursen är användandet obehörigt eller olagligt. Om en 
Honeypot till exempel finns i ett datornätverk så har ingen vanlig användare 
behov av resursen och behöver därför egentligen inte heller känna till dess 
existens. Med detta som grund innebär det att så fort någon form av aktivitet 
registreras så är det av intresse. Det kan till exempel vara ett försök till intrång 
eller en insider som letar efter information. 
 
En Honeypot skyddar med andra ord vanligtvis inte direkt ett 
informationssystem mot attacker, som till exempel en brandvägg, utan mer 
indirekt. Den information som registreras i en Honeypot kan på olika sätt 
involveras i förhindrande åtgärder mot intrång, detektering av aktiviteter i 
datornätverk eller informationsinsamling och medverkar därmed indirekt i 
informationssäkerhetsarbetet.[18] 
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Vad är en Honeypot ur ett fysiskt perspektiv? 
En Honeypot är ett flexibelt verktyg som vanligtvis fysiskt utgörs av en eller ett 
antal speciella informationssäkerhetsapplikationer (=mjukvara) installerade i en 
dator. Denna dator, fristående eller kopplad till ett nätverk, är på ett eller annat 
sätt ansluten till omvärlden, vanligtvis via en brandvägg till Internet. 
Brandväggen skall inte förhindra intrång utan endast reducera riskerna att 
andra datorer attackeras via en Honeypot. Denna metod, att via en dator som 
man tagit kontroll över, attackera en annan dator är i dag vanlig, allt för att 
undgå upptäckt. Brandväggen har i detta fall uppgiften att reglera utgående 
trafik men tillåta all trafik in i systemet. I figur 11 visas ett exempel på hur ett 
system kan vara uppbyggt.[18] 

Honeypot Arbetsstation (klient) Arbetsstation (klient)

Lokal server i nätverket Brandväggsystem

Internet

Honeypot

 
Figur 11 Nätverk med Honeypot klienter 

(Källa: The Honeynet Project ”Know your enemy – Learning About Security Threats”.) 

 
Rent definitionsmässigt behöver dock en Honeypot inte vara en dator utan kan 
även vara information som placeras i ett system. Informationen har inget värde 
för den normala produktionen utan finns där endast med syftet som tidigare 
nämnts: om någon nyttjar informationen är det ett tecken på obehörig eller 
olaglig aktivitet. Exempel på detta kan vara att det i polisens databaser 
registreras ett brott som begåtts av någon känd person. Eftersom händelsen är 
fiktiv så arbetar ingen med fallet och därmed finns inte behov av 
informationen. All access till informationen är därmed obehörig eller olaglig. 
Denna speciella form av Honeypot benämns oftast Honeytoken.[18] 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS: 19 100: 2080 
Mj Morgan Thalin  31(65) 
ChP T 02-04 2004-12-11 
 
Typer av Honeypots 
- Low-interaction Honeypots38 emulerar39 i huvudsak ett operativsystem40 och 

de tjänster som respektive operativsystem normalt tillhandahåller[18]. Detta 
innebär att en mjukvara installeras på en dator med till exempel Windows 
som operativsystem. Mjukvaran emulerar sedan i sin tur till exempel, ett 
Linux eller UNIX operativsystem med ett urval av de speciella kommandon 
och tjänster som dessa operativsystem normalt använder. Det förekommer 
alltifrån enkel mjukvara41 som endast kan emulera en typ av operativsystem 
till mer avancerade42 som tillhandahåller ett stort antal operativsystem och 
tjänster. Fördelen med denna typ av Honeypot är att användargränssnittet 
enklare kan göras användarvänligt. Även risken att en angripare tar över 
datorn minimeras, eftersom ett helt operativsystem inte finns tillgängligt. 
Detta innebär att till exempel så kallade rootkits43 inte kan föras över till 
den Honeypot som attackeras. Å andra sidan så har de ett antal nackdelar. 
Deras enkla konstruktion gör att de bäst fungerar om den som attackerar 
systemet nyttjar kända mönster eller om en attack är väntad, eftersom de i 
sin grundkonstruktion endast hanterar kända kommandon och tjänster.[18] 
De är med andra ord förhållandevis enkla att avslöja för en avancerad 
angripare. 

 
- High-Interaction Honeypots44 skiljer sig markant från Low-interaction 

Honeypots eftersom de innehåller fullständiga operativsystem och övrig 
mjukvara som en angripare kan påverka. Detta ger möjlighet till att samla 
en stor mängd information om hur en angripare agerar. Normalt kan 
angriparen få verka helt fritt, till exempel ladda upp så kallade rootkits. 
Varje drag som angriparen genomför i syfte att ta över datorn registreras 
och analyseras. Även eventuell kommunikation med övriga världen som 
angriparen nyttjar registreras. Detta ger även möjlighet, i förhållande till 
Low-interaction Honeypots, att hantera okända hot och oväntat beteende. 
Givetvis finns även ett antal nackdelar. Det är alltid risk att en angripare tar 
över och angriper andra datorer via denna typ av Honeypot. Som system 
tenderar de även att bli väldigt komplexa eftersom det är kompletta 
operativsystem kompletterade med speciell mjukvara45 som skall 
konfigureras och hanteras.[18] 

 

                                                 
38 Även benämningen Deceptive Server förekommer, [32]. 
39 Innebär att ett program försöker efterlikna ett annat programs beteende. 
40 En uppsättning av samverkande program som styr hur datorn fungerar och gör så att 
tillämpningsprogram kan kommunicera med den. [41]. 
41 Till exempel BackOfficer Friendly som är ett gratisprogram från NRFSecurity, [34]. 
42 Till exempel Honeyd som är utvecklat av Niels Provos och fritt att använda, [35]. 
43 Ett så kallat rootkit är en uppsättning av program som har till syfte att ge angriparen full 
behörighet och kontroll över någon annans dator. Detta innebär i praktiken även att en bakdörr 
in i datorn öppnas så att angriparen kan nyttja datorn när han eller hon så önskar. 
44 Även benämningen Deceptive Host förekommer, [32]. 
45 Ett exempel på kommersiell mjukvara är Symantec Decoy Server, [44]. 
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Vad kan Honeypots nyttjas till? 
I generella termer kan Honeypots användas i vanliga nätverk och för forskning. 
I vanliga nätverk kan den för att skydda en organisation nyttjas till att 
förhindra, detektera och reagera på attacker från angripare. Inom forskningen 
är de i första hand verktyg för informationsinhämtning. 
 
För att begränsa effekterna av en attack kan en Honeypot, exempelvis nyttjas 
då automatiserad slumpmässig skanning genomförs av en mask som tagit sig in 
i ett nätverk. Masken genomför detta i syfte att leta efter sårbara system. När 
ett sårbart system hittas tar masken över systemet. I detta fall nyttjas en 
Honeypot, en så kallad Honeystick, för att sakta ner skanningprocessen. Detta 
genom att helt enkelt returnera ett antal mer eller mindre sofistikerade 
transmissionsprotokollkommandon (TCP). Detta skapar tid till att analysera 
vad som hänt eller stänga av vissa delar av nätverket.[18] 
 
Även blotta närvaron av Honeypots kan för en angripare vara avskräckande. En 
angripare vet inte vilken dator i nätverket som är en Honeypot, vilket i bästa 
fall innebär att organisationer som är kända för att nyttja denna metod undviks. 
En angripare som konstaterar att den dator som angripits är en Honeypot inser 
att allt arbete varit förgäves och dessutom har registrerats.[18] 
 
Om en attack har detekterats av en Honeypot eller ett IDS kan det för en större 
organisation vara svårt att reagera, det vill säga, åtgärda problemet så att det 
inte upprepas. De registreringar (loggar) som finns innehåller såväl normal 
aktivitet som angriparens aktivitet. Det krävs omfattande arbete för att 
analysera vad som egentligen hänt, hur stora skadorna är och varför angreppet 
egentligen genomfördes. I vissa fall krävs det att hela eller delar av systemet 
stängs ner. Detta kan ur produktionssynpunkt vara komplicerat. Verkningarna 
av detta kan i vissa fall undvikas med hjälp av en Honeypot som inte registrerar 
normal aktivitet utan enbart angriparens aktivitet. Därmed reduceras den 
datamängd som måste analyseras och ett driftstopp påverkar inte företagets 
ordinarie produktion.[18] 
 
Vilka är fördelarna och nackdelarna med Honeypots? 
Honeypots är i grunden flexibla verktyg vars största fördel är att de kan 
detektera okända attackmetoder. Deras unika uppgift gör att den mängd data 
som skall analyseras reduceras i förhållande till ett normalt system som även 
hanterar normal aktivitet. Antalet falsklarm kan indirekt reduceras eftersom all 
aktivitet i en Honeypot är obehörig eller olaglig. De resurser som krävs är i 
förhållandevis små. I ett nätverk kan till exempel en dator som fallit för 
åldersstrecket utrustas med mjukvara och därmed utgöra en perfekt 
Honeypot.[18] 
 
Honeypots nackdel är att en angripare kan ta över systemet och angripa andra 
system. Störst risk är det om High-Interaction Honeypots används. En 
Honeypot har även i grunden ett litet synfält eftersom de helt enkelt endast ser 
det som interagerar med det system som de ingår i. Det är därför svårt att dra 
slutsatser om den information som registreras i endast en Honeypot vad avser 
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nya attackmetoder, rootkits eller virus. Det finns även risk att angriparen 
försöker skada systemet om vilseledningen upptäcks.[18] 
 
4.2.2 Honeynets 
Ett Honeynet är i huvudsak ett nätverk av High-Interaction Honeypots. Med 
andra ord ett helt komplett nätverk där respektive dator kan utrustas med olika 
operativsystem och övriga mjukvaror med hänsyn till den verksamhet som 
avses bedrivas. En lösning med Honeynet blir därmed komplexare än tidigare 
redovisade Honeypots men även i motsvarande grad kraftfullare vad avser 
informationsinhämtning och analysering.[18] 
 
Typer av Honeynets 
Första generationens Honeynet, GenI Honeynets, är trots sin enkelhet ett 
effektivt verktyg för insamling av information. Systemet hanterar i huvudsak 
automatiserade attacker, som till exempel maskar och auto-rooters46. Exempel 
på konstruktion enligt figur 12.[18] 

Brandväggsystem
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Lagring av data
”sniffer”

LinuxWindows XPUNIXSolaris

Log server

Klienter med kompletta operativsystem

1. Server är en dator som utrustats med program för att tillhandahålla tjänster, 
till exempel   loggning av verksamhet i nätverket.

2. En sniffer lyssnar på nätet utan att synas (streckad linje) men lagrar även data 
via en normal adresserad anslutning.

3. Router är en dator som väljer väg för och vidarebefordrar data i ett datornät

1.

1.

2.

3.

Log/alert server

 
Figur 12 Exempel på konstruktion av ett GenI Honeynet 

(Källa: The Honeynet Project ”Know your enemy – Learning About Security Threats”.) 

 
Andra generationens Honeynet, GenII Honeynets, är som namnet anger en 
vidareutveckling av GenI Honeynets. Den del som i huvudsak utvecklats, ur 
såväl teknisk som metodmässig synvinkel, är hur trafiken av data styrs, 
kontrolleras och lagras. Det grundläggande syftet med utvecklingen har varit 
att reducera riskerna för att angriparen tar över systemet, upptäcker att det är ett 
Honeynet eller kan radera registrerade data. Exempel på konstruktion enligt 
figur 13.[18] 
                                                 
46 Auto-rooters är program som automatiserar processen för en angripare med syfte att ta över 
en dator. Programmen letar upp en sårbar dator, installerar ett ”rootkit” som i sin tur öppnar en 
bakdörr därefter raderas eventuella registreringar för att undgå upptäckt, [48]. 
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Figur 13 Exempel på konstruktion av ett GenII Honeynet 

(Källa: The Honeynet Project ”Know your enemy – Learning About Security Threats”.) 

 
Virtual Honeynets har som grundläggande syfte att göra konstruktionen och 
hanteringen av Honeynets enklare och billigare. Systemet är som namnet 
antyder en mjukvara som appliceras i en dator. Mjukvaran kan simulera ett 
begränsat antal operativsystem samtidigt. Ur teknisk och metodmässig 
synvinkel kan mjukvaran efterlikna såväl generation I som generation II 
Honeynets. Den enkla konstruktionen medför dock begränsningar i vilken typ 
av operativsystem som kan simuleras47. Ett virtuellt operativsystem i 
förhållande till ett riktigt operativsystem är även enklare att upptäcka för en 
avancerad angripare.[18] 
 
Distributed Honeynets är som namnet antyder flera Honeynets anslutna till ett 
stort nätverk över, till exempel Internet. Fördelen är den större mängd 
information som kan samlas in och distribueras mellan respektive Honeynet. 
En större mängd data kan nyttjas för att se trender, med större säkerhet 
upptäcka nya verktyg som angripare använder sig av eller nya maskar som 
sprids.[18] 
 
Vad kan Honeynets nyttjas till? 
I generella termer har Honeynets samma användningsområde som Honeypots. 
De kan användas i vanliga nätverk och för forskning. I förhållande till 
Honeypots är, med hänsyn till att en större mängd information hanteras, 
Honeynets ett bättre verktyg för forskning. 
 

                                                 
47 I huvudsak finns i dag endast mjukvara som simulerar operativsystem anpassade för kretsar 
från Intel, [18]. 
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Vilka är fördelarna och nackdelarna med Honeynets? 
Honeynets har i huvudsak samma fördelar och nackdelar som Honeypots. Ett 
Honeynet utgör dock i sig själv ett komplett nätverk samt hanterar och 
genererar generellt en större informationsmängd. Systemet medger även att 
flera olika typer av kompletta operativsystem kan hanteras samtidigt.[18] 
 
Med en ökad komplexitet ökar även risken för att en angripare kan ta över ett 
Honeynet eller bedriva olaglig verksamhet. Detta kräver en noggrann och 
uttalad policy för vilka risker som är acceptabla. Det är möjligt att en angripare 
begår brott i ett Honeynet till exempel, laddar upp upphovsrättskyddat material 
som filmer och mjukvara. Det krävs även en policy för hur mycket trafik ut ur 
systemet som skall tillåtas. Ett totalt stopp ökar risken för att en angripare 
upptäcker att denne befinner sig i ett Honeynet och därmed tappar intresset för 
att vara kvar i systemet. Ett obegränsat flöde ut ur ett Honeynet medger å andra 
sidan att andra system kan attackeras. Det finns även risk att om vilseledningen 
upptäcks kan det sporra en angripare att med alla medel försöka skada 
systemet.[18] 
 
4.2.3 Intelligent Software Decoys 
I dag förekommer det i princip två grundläggande strategier för att skydda ett 
datornätverk mot attacker: identifiera och åtgärda kända svagheter i systemet 
eller att upptäcka en attack innan den hinner göra någon skada. Med anledning 
av dessa metoders brister bedrivs det sedan några år forskning inom området 
Intelligent Software Decoys vid NPS i USA.[29] 
 
I begreppet Intelligent Software Decoys ryms ett antal defensiva metoder. De 
som bedöms vara speciellt effektiva är:[39] 
 
- Att sprida lögner och rykte, som till sin natur i sig inte är något nytt, kan till 

exempel bestå i att falska felmeddelande presenteras för att fördröja en 
angripare. Även en falsk fil- och katalogstruktur kan ge effekt då flertalet 
attacker innebär att filer innehållande data eller program på ett eller annat 
sätt är involverade. 

 
- Att presentera händelser som ger sken av att en angripare lyckats med sina 

avsikter. Detta kan till exempel bestå i att systemet svarar på en DoS-attack 
eller ett angrepp från en mask med de symptom som en angripare förväntar 
sig. 

 
- Att veta mer om angriparen än vad han vet om dig har i de flesta fall 

avgörande betydelse. Att i förväg veta vad en angripare tänker göra kan 
tyckas vara svårt. I grunden innehåller dock en attack ett antal vanligen 
förekommande moment, en slags grundläggande plan. Genom att planera 
motangrepp för dessa, kompletterat med viss artificiell intelligens, kan vår 
försvarsplan fås att motverka angriparens. I detta fall kan ett spektra av 
motåtgärder nyttjas. Presentation av normala felmeddelande vid ett för 
angriparen ologiskt tillfälle alternativt meddela att en fil nerladdats korrekt 
trots att den raderats eller kommer att raderas när angriparen lämnat 
systemet är exempel på åtgärder. 
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Vad är Intelligent Software Decoys ur ett fysiskt perspektiv? 
Intelligent Software Decoys skall i princip vara en befintlig del i 
operativsystem och applikationer, med andra ord integrerad i mjukvaran. 
Principen är att externt kommunicerande mjukvarudelar i operativsystemet och 
installerade applikationer skyddas med så kallade wrapper. En wrapper är en 
säkerhetsbarriär som vid detektion av angrepp tar över kommunikationen med 
angriparen, vilket innebär att inte alla mjukvarudelar i operativsystemet eller i 
övriga applikationer behöver skyddas. I första hand skyddas de komponenter 
som på ett eller annat bedöms vara intressanta för en angripare.[30] 
 
En wrapper nyttjar de defensiva metoder som tidigare beskrivits. Vilka 
metoder som nyttjas vid respektive tillfälle beror på vilka grundläggande regler 
som systemet konfigurerats med. Systemet kanske ger sken av att angriparen 
lyckas med sin attack, fördröjer samtliga responser på kommando med någon 
sekund eller helt enkelt presenterar falsk information. Figur 14 redovisar ett 
exempel på en Intelligent Software Decoy arkitektur.[31] 

Operating System

”Wrapper”

System
component

”Wrapper”

System
component

Rules for behavior
patterns and decoy actions

Intrusion

Supervisor

Interpreter

”Wrapping” av operativsystemets och 
applikationernas kommunikation.
Innehåller funktioner för vilseledande
motåtgärder. 

En ”supervisor” genomför orkestrering
och koordinerar: vilseledande motåtgärder,
andra ”supervisors”, detektering och
andra verktyg för motåtgärder.

 
Figur 14 Exempel på en Intelligent Software Decoy arkitektur 

(Källa: James Bret Michael m.fl, ”Software Decoys: Intrusion Detection and 
Countermeasures”) 

Vad kan Intelligent Software Decoys nyttjas till?  
I generella termer är Intelligent Software Decoys i huvudsak avsedda att 
användas i vanliga nätverk men kan även nyttjas som informationskälla vid 
forskning. 
 
Nuvarande taktik mot en angripare är väldigt distinkt. Upptäcks en attack 
stoppar systemet angreppet och larmar. Den grundläggande idén med 
Intelligent Software Decoys är precis som konventionella metoder att upptäcka 
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ett angrepp, den stora skillnaden är reaktionen, att reagera som angriparen 
förväntar sig. Systemet svarar beroende av attack med lämplig åtgärd enligt 
tidigare beskrivna vilseledande metoder. I bästa fall får åtgärderna angriparen 
att lämna systemet ett antal felmeddelande senare eller med tron att attacken 
lyckats.[29] 
 
En generell taktik vid en attack går ut på att:[28] 
 

- inledningsvis eliminera angriparens vilja genom att reagera 
långsamt på styrkommando 

- därefter flytta angriparen till en virtuell del i operativsystemet 
- slutligen minska eller eliminera möjligheten för en angripare 

att genomföra en attack, till exempel genom att stänga ner 
processer eller initiera motåtgärder. 

 
Att låta en angripare kommunicera med en wrapper medan aktiviteten 
registreras ger även systemet ökade kunskaper som kan nyttjas för 
uppgradering av regler och mönster.[51] 
 
Vilka är fördelarna och nackdelarna med Intelligent Software Decoys? 
I ett konventionellt system väljs en viss nivå på trösklar som anger när ett 
skyddssystem skall reagera på en attack eller inte. Vid låg tröskelnivå ökar 
risken att även önskad verksamhet stoppas och en för hög tröskelnivå ökar 
risken för att en angripare tar sig igenom. Detta förhållande drabbas även 
denna teknik av. Fördelen i en Intelligent Software Decoys arkitektur är att 
tekniken i sig själv innehåller samtliga skyddsfunktioner. En misstänkt attack 
stoppas inte direkt utan tillåts verka i en virtuell del av operativsystemet. 
Därmed ges tid att med högre precision analysera situationen och konstatera 
”vän eller fiende”.[51] Möjligheten att under längre tid bedöma en misstänkt 
attack medger även att antalet falsklarm reduceras. 
 
När systemet väl är konfigurerat kan det verka helt autonomt. 
 
Nackdelen med metoden är att om vilseledningen upptäcks kan det sporra en 
angripare att med alla medel försöka skada systemet.[39] Även att tillföra ett 
operativsystem ytterligare funktioner ökar komplexiteten på mjukvaran, 
därmed ökar även kraven på administratörer och risken att koden i sig själv 
innehåller eller genererar fel. 
 
4.2.4 Sink Holes och Black Holes 
Sink Holes och Black Holes skall ta hand om icke önskad datatrafik, och 
därmed förhindra att den såväl kan överbelasta som tillåtas passera in i 
nätverket.[33] 
 
Användandet av Black Holes kräver i princip ingen annan utrustning än en 
router som konfigurerats speciellt för detta.[33] All icke önskad datatrafik 
dirigeras helt enkelt om till ett antal adresser som inte används av nätverken, så 
kallade ”svarta adresser”. Denna del av nätverket är konstruerad och 
konfigurerat för att bättre hantera en attack. En systemkollaps får därmed ingen 
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effekt för den produktiva delen av nätverket.[50] Metoden är i huvudsak 
konstruerad för att begränsa effekterna av en DoS-attack. 
 
Ett Sink Hole nyttjar samma metod som ett Black Hole. Skillnaden ligger i att 
ett Sink Hole kompletteras med verktyg för registrering och analys av 
angriparens verksamhet. I princip enligt samma metod som för en Honeypot. 
Exempel på konstruktion av nätverk med Sink Hole redovisas i figur 15.[24] 
 

Internet

Nätverk NätverkNätverkNätverk

Router med brandvägg

Logserver
”Sniffer”

Router

”Sink Hole”

Nätverk NätverkNätverkNätverk

Router med brandvägg

 
Figur 15 Exempel på konstruktion av ett Sink Hole 

(Källa: Greene, B.R & McPherson D, ”A Swiss Army Knife ISP Security Tool- Version 1.8”) 
 
Vad kan Black Holes och Sink Holes nyttjas till?  
Metoden är i huvudsak konstruerad för att hantera DoS attacker och skanning 
efter öppna portar. Vad avser Sink Holes så medger denna metod även en viss 
form av analys, enligt samma princip som nyttjas av en Honeypot. 
 
Vad är fördelarna respektive nackdelarna med Black Holes och Sink 
Holes? 
Metoden är förhållandevis enkel att implementera och administrera. Vad avser 
Black Holes är det till exempel endast en router som konfigurerats för 
uppgiften. Nyttjandet av Sink Holes blir något mer avancerad eftersom det även 
krävs ett artificiellt nätverk som trafiken kan dirigeras till. Skall trafiken även 
registreras och analyseras krävs speciell mjukvara för detta. Metoden är i dessa 
delar jämförbar med en Honeypot.[24] 
 
Nackdelen är att de i huvudsak endast hanterar överbelastningsattacker eller 
skanning av portar. Givetvis kan det även i ett Sink Hole registreras annan 
värdefull information från den trafik som dirigeras ditt, till exempel en ny form 
av rootkits eller annan skadlig kod. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS: 19 100: 2080 
Mj Morgan Thalin  39(65) 
ChP T 02-04 2004-12-11 
 
4.2.5 Sammanfattning 
De vilseledande skydd mot skadlig kod och attacker som här beskrivits: 
Honeypots, Honeynets, Intelligent Software Decoys, Black Holes och Sink 
Holes har ett gemensamt syfte, att öka informationssäkerheten. 
 
Honeypots och Honeynets är vanliga datorer som utrustats med speciell 
mjukvara. De har den grundläggande funktionen att ”lära känna fienden”. 
Metoden ökar därmed mer indirekt än direkt informationssäkerheten All 
aktivitet i Honeypots och Honeynets är obehörig eller olaglig. Detta medför att 
all information som registreras där kan nyttjas för att till exempel analysera och 
försöka spåra nya versioner av skadlig kod eller nya attackmetoder. 
Information kan i sin tur nyttjas till att uppgradera andra skydd som har till 
uppgift att förhindra intrång eller upptäcka skadlig kod. 
 
Blotta närvaron av Honeypots och Honeynets i ett system bidrar även indirekt 
till säkerheten eftersom de genererar osäkerhet för en eventuell angripare: är 
det ett ”riktigt” system eller en Honeypot? 
 
Intelligent Software Decoys kan mycket förenklat beskrivas som ett i 
operativsystemet integrerat IDS, med utvecklade svarsfunktioner. Med andra 
ord en mjukvarubaserad försvarsmekanism som integreras i såväl 
operativsystem som applikationer. Metoden svarar en angripare med falsk 
information, felmeddelande eller ger sken av att en attack lyckats. I bästa fall 
innebär detta att angriparen lämnar systemet efter en stund. 
 
Vid en attack kan all aktivitet registreras. Denna information kan efter analys 
nyttjas för att uppgradera systemets egna regler och mönster men även nyttjas 
för uppgradering av övriga skyddsfunktioner. 
 
Black Holes och Sink Holes är i grunden en router som konfigurerats för att 
dirigera om icke önskad trafik. Den icke önskade trafiken dirigeras till ett antal 
adresser som inte används av de vanliga nätverken, så kallade ”svarta 
adresser”. Ett Sink Hole kompletteras med utrustning för registrering. Detta 
med samma syfte som för en Honeypot, att analysera attackmetod och leta efter 
skadlig kod. 
 
Samtliga metoder kan användas i vanliga nätverk och för forskning. 
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4.2.6 Slutsatser 
I Honeypots och Honeynets registreras och analyseras data som kan nyttjas för 
att uppgradera övriga skydd såväl konventionella som vilseledande. Detta ger 
därmed ett mer pro-aktivt skydd. Honeypots och Honeynets är dock mer ett 
indirekt skydd än direkt. All aktivitet i Honeypots och Honeynets är obehörig 
eller olaglig. När en Honeypot används i nätverket kan därmed en angripare 
upptäckas oberoende om aktiviteten bedrivs från det egna nätverket eller 
utanför. Medger till exempel upptäckt av en insider i det egna nätverket. 
 
Intelligent Software Decoys bygger i grunden på ett IDS som kan nyttja ett 
antal vilseledande svar. Ett av problemen med IDS är vilken tröskelnivå som 
skall detektera normal användare respektive angripare. Eftersom Intelligent 
Software Decoys medger att en normal användare som av misstag klassats som 
angripare inte direkt stoppas, kan en lägre tröskel för larm användas. Intelligent 
Software Decoys ger ett visst mått av osäkerhet för en angripare. Ett system 
som svarar med ”normala” felmeddelande, kompletterat med en viss 
fördröjning, kan helt enkelt inte attackeras. 
 
Black Holes och Sink Holes är i grunden konstruerade för att hantera DoS-
attacker, vilket innebär att de till en del löser samma uppgift som en 
brandvägg. De kompletterar därmed nuvarande konventionella metod. Den 
metod som används med ”svarta adresser” medför dock att trafiken inte 
belastar det ordinarie nätverket utan omdirigeras. Ett Sink Hole har även en 
registrerande och analyserande funktion. Resultatet från analysen kan nyttjas 
för att uppgradera såväl konventionella som vilseledande skyddsmetoder. 
 
En sammanfattande slutsats är att den grundläggande idén med vilseledande 
skydd är defensiv men har potential att utvecklas till offensiv. Den defensiva 
approachen är dock mer pro-aktiv än reaktiv. Denna slutsats grundas på att 
systemet i de flesta fall har uppgiften att på ett så dolt sätt som möjligt ”lära 
känna fienden”. Därmed möjliggörs även en uppgradering av teknik och taktik 
för metoden i sig själv men även för övriga skyddsfunktioner. Ett nyttjande av 
vilseledande skydd skapar i generella termer osäkerheter. Den angripare som 
vet att vilseledande skydd nyttjas kan till exempel, aldrig vara riktigt säker på 
om det är en Honeypot eller en produktiv del av nätverket. Endast Intelligent 
Software Decoys är i grunden konstruerat för att ersätta ett konventionellt 
skydd. Övriga vilseledande skyddsmetoder utgör i huvudsak en pro-aktiv 
komplettering. 
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5 Värdering av konventionellt och vilseledande 
skydd mot önskvärda förmågor 

I detta kapitel värderas, utifrån ett antal av de förmågor som identifierades i 
kapitel 3.1, huruvida ett konventionellt respektive ett vilseledande skydd 
innehar dessa förmågor. Respektive skyddsmetods bidrag till respektive 
förmåga värderas utifrån slutsatser i kapitel 4. Utifrån värderingen redovisas 
därefter ett resultat som svarar på uppsatsens första frågeställning. 
 
Av de önskvärda förmågor som tidigare identifierats kommer nedanstående att 
nyttjas: 
 
- Förmåga att upptäcka insiders såväl ”frivilliga” som ”ofrivilliga”. 
- Förmåga att detektera och skydda mot såväl kända som okända 

attackmetoder. Detta i form av intrångs- och överbelastningsförsök samt 
skadlig kod. 

 
Förmågorna har valts av författaren med utgångspunkt ifrån den 
teknikinventering som genomfördes i kapitel 4. Författarens slutsats är att 
varken ett konventionellt eller vilseledande skydd kan hantera övriga 
önskvärda förmågor, såsom: telekrig, yttre påverkan, signalskydd, personalens 
förmåga att hantera information och informationssystem eller MTBF. 
 
För att tydligare kunna värdera på vilket sätt respektive skyddsmetod bidrar till 
uppfyllandet av respektive förmåga, har författaren valt att bryta ner respektive 
förmåga i mindre delar: 
 
Förmåga att: 
 
- upptäcka ”ofrivilliga” insiders. 
- upptäcka ”frivilliga” insiders. 
- upptäcka såväl känd som okänd skadlig kod. 
- detektera intrångs- och överbelastningsförsök med kända och okända 

metoder. 
- skydda mot intrångs- och överbelastningsförsök med kända och okända 

metoder. 
 
För värdering på vilket sätt respektive metod bidrar till respektive förmåga 
kommer nedanstående generella nivåer att nyttjas: 
 
- Saknar förmåga: Innebär att skyddsmetoden inte lämnar något bidrag. 
- Innehar delvis förmåga: Innebär att skyddsmetoden lämnar ett eller flera 

bidrag. 
- Innehar förmåga: Innebär att skyddsmetoden löser uppgiften fullständigt. 
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5.1 Vilka förmågor har det konventionella skyddet? 
 

Hur väl och på vilket sätt uppfyller ett konventionellt skydd av datorer och datornätverk dessa förmågor? Önskade förmågor 

Antivirusprogram Behörighets- 
kontrollsystem 

Brandväggar Intrångsdetekteringssystem 

Förmåga att upptäcka 
”ofrivilliga” insiders. 

Saknar förmåga eftersom 
ett antivirusprogram 
endast är konstruerat för 
att upptäcka skadlig kod.

Uppfyller delvis denna 
förmåga då systemet 
medger att respektive 
individs aktivitet kan 
begränsas och registreras. 

Saknar förmåga eftersom 
metoden endast är 
konstruerad för att hantera 
överbelastnings- och 
intrångsförsök. 

Uppfyller delvis denna förmåga 
då systemet medger att respektive 
individs aktivitet kan kontrolleras 
och registreras. 

Förmåga att upptäcka 
”frivilliga” insiders. 

Saknar förmåga eftersom 
ett antivirusprogram 
endast är konstruerat för 
att upptäcka skadlig kod.

Uppfyller delvis denna 
förmåga då systemet 
medger att respektive 
individs aktivitet kan 
begränsas och registreras. 

Saknar förmåga eftersom 
metoden endast är 
konstruerad för att hantera 
överbelastnings- och 
intrångsförsök. 

Uppfyller delvis denna förmåga 
då systemet medger att respektive 
individs aktivitet kan kontrolleras 
och registreras. 

Förmåga att upptäcka 
såväl känd som 
okänd skadlig kod. 
 
 
 
 
 
 

Uppfyller denna förmåga 
då heuristisk analys 
nyttjas. Vid vanlig 
analys kan endast 
skadlig kod som är känd 
i virusdatabasen 
upptäckas. 

Saknar förmåga eftersom 
systemet endast är 
konstruerat för att hantera 
vem som skall få access 
till systemet och vilken 
verksamhet respektive 
användare får bedriva i 
nätverket. 

Saknar förmåga eftersom 
metoden endast är 
konstruerad för att hantera 
överbelastnings- och 
intrångsförsök. 

Uppfyller delvis denna förmåga 
då signaturdetektion nyttjas kan 
skadlig kod som ändrar en fil 
utan att inneha rätt behörighet 
upptäckas. 
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Hur väl och på vilket sätt uppfyller ett konventionellt skydd av datorer och datornätverk dessa förmågor? Önskade förmågor 

Antivirusprogram Behörighets- 
kontrollsystem 

Brandväggar Intrångsdetekteringssystem 

Förmåga att detektera 
intrångs- och 
överbelastningsförsök 
med kända och 
okända metoder. 

Saknar förmåga eftersom 
ett antivirusprogram 
endast är konstruerat för 
att upptäcka skadlig kod.

Uppfyller delvis denna 
förmåga. Ett försök till 
intrång via enskild dator 
kan detekteras. Saknar 
förmåga att detektera 
intrång eller 
överbelastningsförsök via 
nätverket eftersom 
systemet bygger på 
kontroll via respektive 
klients dator. 

Uppfyller delvis denna 
förmåga. Har förmåga att 
detektera kända metoder 
men ej okända. 

Uppfyller denna förmåga. Kan 
detektera intrång med kända 
metoder. Om anomalidetektion 
nyttjas kan systemet reagera även 
på okända hot. Kan även hantera 
överbelastningsförsök innanför 
brandväggen. 

Förmåga att skydda 
mot intrångs- och 
överbelastningsförsök 
med kända och 
okända metoder. 

Saknar förmåga eftersom 
ett antivirusprogram 
endast är konstruerat för 
att upptäcka skadlig kod.

Uppfyller delvis denna 
förmåga. Ett intrång via 
enskild dator försvåras 
väsentligt. Saknar förmåga 
att hantera intrång eller 
överbelastningsförsök via 
nätverket eftersom 
systemet bygger på 
kontroll via respektive 
klient. 

Uppfyller delvis denna 
förmåga. Har förmåga att 
skydda mot kända metoder 
men ej okända. 

Uppfyller denna förmåga. Ett 
detekterat intrång nyttjas för att 
larma och utgör därmed ett 
reaktivt skydd. Kan även hantera 
överbelastningsförsök innanför 
brandväggen. 
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5.1.1 Slutsatser 

- Antivirusprogram med heuristisk analys samt IDS 
som använder anomalidetektion ger bidrag till 
förmågan att agera i realtid. Detta innebär att 
okänd skadlig kod och okända angreppsmetoder 
kan detekteras. Skyddsmetoderna blir därmed även 
mer pro-aktiva. Övriga konventionella 
skyddsmetoder är i grunden reaktiva. En 
skyddsmetod som är reaktiv måste känna till vilken 
skadlig kod eller angreppsmetod den skall 
detektera. I mer generella termer kan 
skyddsmetoden ses som utnötande. En angripare 
som letar efter brister i skyddet och ägaren av 
systemet som med hjälp av mjukvaru- och 
hårdvaruleverantörer försöker rätta till dessa 
brister. 

 
- Behörighetskontrollsystem samt IDS innehar delvis 

förmågan att upptäcka en ”ofrivillig” eller 
”frivillig” insider. I ett behörighetskontrollsystem 
nyttjas systemets registreringar för analys i 
efterhand. Detta innebär att skyddsmetoden inte 
kan nyttjas i realtid utan endast som en reaktiv 
skyddsåtgärd. Ett IDS system som använder 
anomalidetektion medger upptäckt i realtid. Ett  

 

 
felaktigt larm kan dock helt stoppa produktionen 
för en legitim användare. 
 

- Av de konventionella skyddsmetoderna kan endast 
IDS hantera ett överbelastningsförsök där en okänd 
metod nyttjas. Detta innebär att kraven är stora på 
mjukvaru- eller hårdvaruleverantör vad gäller 
uppdateringar av sina produkter efter hand som nya 
metoder upptäcks. 
 

- Ett konventionellt skydd agerar som ett skalskydd. 
Detta ger möjlighet att i flera steg upptäcka en 
angripare. Har en angripare lyckats ta sig förbi 
brandväggen finns IDS och antivirusprogram som 
ett inre skydd. 
 

- Eftersom ett konventionellt skydd består av separat 
mjuk- och hårdvara kan respektive komponent i 
skyddet enkelt bytas ut efterhand som tekniken 
utvecklas. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS: 19 100: 2080 
Mj Morgan Thalin  45(65) 
ChP T 02-04 2004-12-11 
 

5.2 Vilka förmågor har det vilseledande skyddet? 
Hur väl och på vilket sätt uppfyller ett vilseledande skydd av datorer och datornätverk dessa 

förmågor? 
Önskade förmågor 

Honeypots och Honeynets Intelligent Software Decoys Sink Holes/Black Holes 
Förmåga att upptäcka ”ofrivilliga” 
insiders. 

Uppfyller delvis denna förmåga. 
All verksamhet som upptäcks i en 
Honeypot är obehörig eller olaglig.

Uppfyller delvis denna förmåga. 
Kan konfigureras att fungera som 
ett IDS med anomalidetektion. En 
användare som ändrar sitt 
beteende sätts under övervakning. 

Saknar förmåga eftersom metoden 
är konstruerad för att hantera 
överbelastningsförsök. 

Förmåga att upptäcka ”frivilliga” 
insiders. 

Uppfyller delvis denna förmåga. 
All verksamhet som upptäcks i en 
Honeypot eller ett Honeynet är 
obehörig eller olaglig. Om en 
insider till exempel sprider en 
trojan i nätverket innebär det att 
den även sprids till en Honeypot. 

Uppfyller delvis denna förmåga. 
Kan konfigureras att fungera som 
ett IDS med anomalidetektion. En 
användare som ändrar sitt 
beteende sätts under övervakning. 

Saknar förmåga eftersom metoden 
är konstruerad för att hantera 
överbelastningsförsök. 

Förmåga att upptäcka såväl känd 
som okänd skadlig kod. 

Uppfyller delvis denna förmåga. 
Analys av filer som en angripare 
placerat i en Honeypot eller ett 
Honeynet kan leda till upptäckt av 
såväl känd som okänd kod. 
Skadlig kod kan dock ej upptäckas 
i realtid. 

Uppfyller delvis denna förmåga. 
Fungerar inte som ett 
antivirusprogram. Kan dock i 
samband med ett intrång hantera 
samtliga filer som en angripare 
installerar i systemet. En angripare 
tillåts installera filer men systemet 
tar bort filerna när han eller hon 
har lämnat systemet. 

Black Holes saknar förmåga. Sink 
Holes uppfyller delvis denna 
förmåga. Analys av filer som 
skickats till ett Sink Hole kan leda 
till upptäckt av såväl känd som 
okänd kod. Skadlig kod kan dock 
ej upptäckas i realtid. 
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Hur väl och på vilket sätt uppfyller ett vilseledande skydd av datorer och datornätverk dessa 
förmågor? 

Önskade förmågor 

Honeypots och Honeynets Intelligent Software Decoys Sink Holes/Black Holes 
Förmåga att detektera intrångs- 
och överbelastningsförsök med 
kända och okända metoder. 

Uppfyller delvis denna förmåga 
eftersom metoden medger 
detektering i realtid. Metoden ger 
även underlag så att ett intrångs- 
eller överbelastningsförsök i 
efterhand kan analyseras. 

Uppfyller delvis denna förmåga. 
Fungerar i detta fall som ett IDS. 
Kan dock nyttja lägre känslighet 
eftersom en misstänkt angripare 
inte omedelbart stoppas utan 
placeras i en form av ”karantän”. 

Båda metoderna uppfyller delvis 
denna förmåga. Metoden är endast 
konstruerad för att detektera 
överbelastningsförsök med kända 
metoder. 

Förmåga att skydda mot intrångs- 
och överbelastningsförsök med 
kända och okända metoder. 

Uppfyller delvis denna förmåga. 
Metoden bygger på att en 
angripare skall tillåtas göra 
intrång. Angreppet kan i realtid 
eller i efterhand analyseras och 
nyttjas för uppgradering av till 
exempel brandvägg eller IDS. 
Närvaron av Honeypots eller 
Honeynets skapar indirekt även 
osäkerhet för en angripare. Ett 
angrepp påverkar ej heller normal 
produktion i nätverket. 

Uppfyller delvis denna förmåga. 
Fungerar i detta fall som en 
”intelligent” brandvägg. I 
förhållande till brandväggen 
medger skyddsmetoden ett antal 
olika vilseledande svar, till 
exempel fördröjning eller 
”normala” felmeddelanden. 

Båda metoderna uppfyller delvis 
denna förmåga. Metoden är endast 
konstruerad för att skydda mot 
överbelastningsförsök med kända 
metoder. Ett Sink Hole kan dock 
registrera den verksamhet som 
förekommer. Analys av denna 
information kan nyttjas för 
uppgradering av såväl 
konventionella som vilseledande 
skydd. 
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5.2.1 Slutsatser 

- Honeypots och Honeynets ger mer indirekt skydd 
än direkt. Data som registreras och analyseras kan 
nyttjas för att uppgradera övriga skydd såväl 
konventionella som vilseledande. Avseende 
upptäckt av insiders såväl ”frivilliga” som 
”ofrivilliga” är all verksamhet i Honeypots och 
Honeynets obehörig eller olaglig. Detta innebär att 
aktivitet som genomförts av en ”normal” 
användare, till exempel spridning av en trojan, 
enkelt kan spåras. 

 
- Endast Intelligent Software Decoys kan på sikt 

ersätta delar av ett konventionellt skydd. Metoden 
bygger i grunden på ett IDS som kan nyttja ett 
antal vilseledande svar. Ett grundläggande problem 
med IDS är vilken tröskelnivå som skall detektera 
normal användare respektive angripare. Eftersom 
metoden medger att en normal användare som av 
misstag klassats som angripare inte direkt stoppas, 
kan en lägre tröskel för larm användas. Under tiden 
som systemet analyserar aktiviteten kan 
användaren placeras i en form av ”karantän”. 

 
 
 

 
- Att nyttja vilseledande skydd skapar ett visst mått 

av osäkerhet för en angripare. Ett system som 
svarar med ”normala” felmeddelande, gärna med 
en viss fördröjning, kan helt enkelt inte attackeras. 
Om en vilseledande åtgärd innebär att en virtuell 
bild av det verkliga systemet presenteras får en 
attack ingen effekt. Att systemet attackerats har 
dock registrerats. Metoden kan även nyttjas för att 
till exempel ge sken av svagheter i skyddet. En 
angripare tror sig kunna påverka en dator eller 
nätverk av datorer som en form av 
”förbekämpning”. 

 
- Ett vilseledande skydd ger ett antal nya 

dimensioner till det konventionella reaktiva 
skyddet. En pro-aktiv dimension fås genom att 
systemet ”lär sig av fienden”. Ett spektrum av 
vilseledande svar ger ytterligare en dimension. Det 
kan i vissa fall vara till fördel att ge sken av 
svaghet där styrka finns, eller tvärtom. 
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5.3 Resultat 
Kan vilseledande skydd av datorer eller nätverk av datorer, i förhållande 
till konventionellt skydd, bidra till ökad informationssäkerhet för 
Försvarsmakten och i sådant fall på vilket/vilka sätt? 
 
Den konventionella metoden för skydd av datorer eller nätverk av datorer är till 
stora delar reaktiv. Metoden går ut på att angriparen letar efter svagheter i 
informationssystemets skydd. Ägaren av systemet gör allt för att ta bort dessa 
svagheter efterhand som de upptäcks. 
 
Ett vilseledande skydd av datorer eller nätverk av datorer agerar mer pro-aktivt. 
Att ”lära av fienden”, såväl i realtid som för framtiden, ingår som en naturlig 
del i metoden. En angripare möts inte alltid av ett monotont stopp vid ett 
intrångsförsök eftersom vilseledande skydd har ett bredare spektrum av 
motåtgärder, såväl direkta som indirekta. 
 
Ökad kunskap om angriparens metoder och skadlig kod medger att såväl 
konventionella som vilseledande skyddsmetoder kan uppgraderas och 
utvecklas. Nuvarande utvecklingsnivå för vilseledande skyddsmetoder medger 
inte att de ersätter ett konventionellt skydd utan snarare är en pro-aktiv 
komplettering. På sikt kan dock Intelligent Software Decoys som integrerats i 
operativsystem och applikationer ersätta vissa delar i det konventionella 
skyddet. Nuvarande forskning vid NPS fokuserar på ett IDS med vilseledande 
svarsfunktion. 
 
Ett antal olika alternativ på hur en angripare avvisas skapar såväl osäkerheter 
för angriparen som möjligheter för ägaren av informationssystemet. Det 
konventionella skyddets monotona åtgärd att alltid stoppa en angripare ger 
direkt en signal att han eller hon är upptäckt. I vissa läge kan det, precis som på 
övriga arenor, vara en fördel att inte avslöja sitt skydds potential. En angripare 
som efter ”praktiska försök” anser sig ha möjlighet att effektivt störa ut 
motståndarens informationssystem, kommer att bli förvånad när det nästa gång 
inte fungerar. 
 
Närvaron av vilseledande skyddsmetoder skapar osäkerhet för en angripare. 
Tveksamhet uppstår huruvida det är ett ”riktigt” system som svarar eller en 
Intelligent Software Decoy. En angripare som bedriver aktivitet i en Honeypot 
eller ett Honeynet skadar inte på något sätt den produktiva delen av 
informationssystemet. Den verksamhet som bedrivs i en Honeypot eller ett 
Honeynet kostar endast en angripare tid samtidigt som motståndaren utbildas i 
de metoder som används. En tveksam angripare ses ofta som förhållandevis 
ofarlig. Det finns dock alltid en risk att en angripare som upptäcker 
vilseledningen gör allt för att förstöra systemet. I bästa fall ger dock angriparen 
upp och lämnar systemet eller väljer ett annat system som saknar vilseledande 
skydd. 
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Den angripare som anses kunna orsaka de största skadorna på en dator eller ett 
nätverk av datorer är insidern. Det vilseledande skyddet ökar möjligheten att 
upptäcka denna typ av verksamhet. En insider som sprider en trojan i 
nätverkets datorer sprider ovetande även den i systemets Honeypot eller 
Honeynet. Möjligheten att upptäcka en insider ökar därmed, eftersom all 
aktivitet i en Honeypot eller ett Honeynet är obehörig eller olaglig. 
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6 Värdering hur ett vilseledande skydd påverkar 
FM förmåga att genomföra 
informationsoperationer (IO). 

I detta kapitel värderas huruvida ett vilseledande skydd påverkar 
Försvarsmaktens förmåga att genomföra IO. 
 
För denna värdering nyttjas de grundläggande förmågor och verkansförmågor 
som har identifierats av Försvarsmakten i ”Utkast, Försvarsmaktens Grundsyn 
Informationsoperationer (IO)”. De grundläggande förmågorna och 
verkansförmågorna beskrivs i avsnitt 2.2. Respektive skyddsmetods bidrag till 
respektive förmåga värderas utifrån slutsatser i kapitel 4: teknikinventering. 
 
IA samt fysisk bekämpning kommer inte att värderas. IA värderas i kapitel 5 
genom begreppet informationssäkerhet. Ett vilseledande skydd är en helt 
elektronisk metod och kan därmed ej nyttjas för fysisk bekämpning. 
 
För värdering huruvida ett vilseledande skydd bidrar till respektive förmåga 
kommer nedanstående generella nivåer att nyttjas: 
 
- Bidrar ej till förmågan: Innebär att ett vilseledande skydd inte lämnar något 

bidrag. 
- Bidrar till förmågan: Innebär att ett vilseledande skydd lämnar ett eller flera 

bidrag. 
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6.1 Hur påverkar ett vilseledande skydd de grundläggande förmågorna för genomförande av IO? 
Hur bidrager metoderna till de grundläggande förmågorna? Grundläggande förmågor för 

genomförande av 
informationsoperationer 

Honeypots och Honeynets Intelligent Software Decoys Sink Hole/Black Hole 

Underrättelser Bidrager eftersom metoden 
medger att all aktivitet registreras. 
Informationen kan därmed även 
nyttjas vid efterföljande analyser. 

Bidrager eftersom metoden 
medger att all aktivitet registreras. 
Informationen kan därmed även 
nyttjas vid efterföljande analyser. 

Sink Holes bidrager enligt samma 
princip som Honeypots och 
Honeynets. Black Holes bidrager 
ej eftersom de endast är 
konstruerade för att hantera 
överbelastningsattacker. 

OPSEC Bidrager indirekt genom att vara 
ytterligare en informationskälla för 
såväl sann som falsk information. 

Bidrager indirekt genom att vara 
ytterligare en informationskälla för 
såväl sann som falsk information. 

Sink Holes bidrager indirekt 
genom att vara en 
informationskälla för såväl sann 
som falsk information. Black 
Holes saknar denna förmåga. 
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6.1.1 Slutsatser 

- De vilseledande skyddsmetoderna, förutom Black 
Holes, kan medverka till insamlandet av 
underrättelser. Honeypots och Honeynets är i 
grunden avsedda att nyttjas för detta. De skall 
registrera aktiviteter med syfte att lära sig om 
fiendens attackmetoder och innan skadlig kod fått 
stor spridning generera underlag för uppdatering av 
virusdatabaser. 
 

- De vilseledande skyddsmetoderna, förutom Black 
Holes, kan medverka till OPSEC. De vilseledande 
skyddsmetoderna bidrag är indirekt genom 
förmågan att tillhandahålla såväl sann som falsk 
information. De vilseledande skydden är i 
huvudsak konstruerade för någon form av 
interaktion och kommunikation med angriparen. 
De är därmed lämpade att såväl samla som indirekt 
delge information, sann eller falsk. 
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6.2 Hur påverkar ett vilseledande skydd verkansförmågorna vid genomförande av IO? 
Hur bidrager metoderna till verkansförmågorna? Verkansförmågor vid 

genomförande av 
informationsoperationer 

Honeypots och Honeynets Intelligent Software Decoys Sink Holes/Black Holes 

Elektronisk krigföring Bidrager endast till den delen av den 
elektroniska krigföringen som enligt 
FM definitioner benämns CNO, då 
metoden ej nyttjar det 
elektromagnetiska spektrat. Inom 
CNO är det huvudsakligen endast i 
CND som förmåga finns. Metoden är 
i grunden inte avsedd att nyttjas för 
verksamhet som CNE och CNA.  

Bidrager endast till den delen av den 
elektroniska krigföringen som enligt 
FM definitioner benämns CNO, då 
metoden ej nyttjar det 
elektromagnetiska spektrat. Inom 
CNO är det huvudsakligen endast i 
CND som förmåga finns. Metoden är 
i grunden inte avsedd att nyttjas för 
verksamhet som CNE och CNA. 

Bidrager endast till den delen av den 
elektroniska krigföringen som enligt 
FM definitioner benämns CNO, då 
metoden ej nyttjar det 
elektromagnetiska spektrat. Inom 
CNO är det huvudsakligen endast i 
CND som förmåga finns. Metoden är 
i grunden inte avsedd att nyttjas för 
verksamhet som CNE och CNA. 

PSYOPS Bidrager till exempel genom att en 
angripare styrs till en Honeypot där 
information planterats. Kan sprida 
såväl falsk som sann information. 

Bidrager till exempel genom att en 
angripare presenteras en virtuell värld 
vars innehåll styrs av 
informationssystemets ägare. 

Bidrager ej eftersom metoden är 
konstruerad för att detektera och 
skydda mot överbelastningsattacker. 

Vilseledning Bidrager till exempel genom att en 
angripare styrs till en Honeypot eller 
ett Honeynet där information 
planterats. Kan sprida såväl falsk som 
sann information. 

Bidrager till exempel genom att en 
angripare presenteras en virtuell värld 
vars innehåll styrs av 
informationssystemets ägare. Kan 
även ge sken av att 
informationssystemet har vissa 
svagheter i sitt skydd. 

Bidrager genom sin förmåga att 
detektera och hantera 
överbelastningsattacker. Ett detekterat 
försök till överbelastning döljs genom 
att datatrafiken dirigeras om utan att 
angriparen får direkt information om 
detta. 
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6.2.1 Slutsatser 

- Samtliga vilseledande skyddsmetoder ger bidrag 
till förmågan att genomföra den del av den 
elektroniska krigföringen som benämns CNO. 
Skyddsmetoden kan ej hantera traditionellt telekrig 
i den elektromagnetiska etern. Skyddsmetoderna är 
i grunden konstruerade för att nyttjas vid CND. De 
vilseledande skyddsmetoderna är pro-aktiva men ej 
konstruerade att inhämta information eller 
attackera andra informationssystem och därigenom 
genomföra verksamhet som CNE och CNA. 

 
- De vilseledande skyddsmetoderna, förutom Sink 

Holes och Black Holes, kan ge bidrag till förmågan 
att genomföra PSYOPS. Metoderna medger att 
såväl sann som falsk information presenteras för en 
angripare. En nackdel är dock det begränsat antal 
platser som informationen finns tillgänglig på, om 
Internets totala adressmängd48 används som 
referens. Eftersom såväl Honeypots som Honeynet 
kan finnas i det ordinarie informationssystemet  

 

                                                 
48 Internet Protocol version 4 (IPv4) kan hantera 4 miljarder adresser. Internet 
Protocol version 6 (IPv6) kan hantera 3.4*1038 adresser (430 triljoner triljoner 
triljoner, vilket innebär 4 miljoner adresser per kvadratmeter jordyta), [36]. 

 
ökar chanserna att lyckas med 
informationsspridning. En angripare med syfte att 
inhämta underrättelser från ett specifikt förband har 
ett begränsat antal adresser att söka på. Detta 
förhållande ökar chanserna indirekt för att den 
information man vill att angriparen skall komma åt 
sprids. 

 
- Samtliga metoder kan ge bidrag till förmågan att 

genomföra vilseledning. Enligt Försvarsmakten 
definition av vilseledning kan de vilseledande 
skyddsmetoderna nyttjas för aktiv vilseledning. 
Aktiv vilseledning har som syfte att framhäva falsk 
information och därigenom påverka motståndaren. 
Ett vilseledande skydd ger dock ytterligare 
dimensioner till begreppet vilseledning. 
Skyddsmetoderna kan skapa osäkerheter för 
angriparen till exempel genom att ge sken av 
svagheter där styrka finns. Att låta en angripare 
efter lite problem ta sig in i en dator eller ett 
nätverk av datorer kan öka trovärdigheten för den 
information som påträffas där. 
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6.3 Resultat 
Kan ett vilseledande skydd ge bidrag till de förmågor som krävs för 
Försvarsmaktens genomförande av informationsoperationer och i sådant 
fall på vilket/vilka sätt? 
 
De vilseledande skyddsmetoderna kan på olika sätt bidra till de av 
Försvarsmakten identifierade grundläggande förmågorna som krävs för att 
genomföra IO. Det vilseledande skyddet bidrar även till de verkansförmågor 
som syftar till att påverka motståndarens beslutsprocess. I figur 16 redovisas en 
sammanställning över de förmågor som värderingen visar att ett vilseledande 
skydd kan påverka. 
 

IA

Underrättelser

OPSEC

Grundläggande förmågor

Verkansförmågor

Elektronisk 
krigföring

Fysisk 
bekämpning

Vilseledning

PSYOPS

Vilseledande skydd

 
Figur 16 Sammanställning av de förmågor som värderingen visar att ett vilseledande 
skydd kan påverka. 

 
Grundläggande förmågor 
Ett vilseledande skydd bidrar till ökad informationssäkerhet. 
Informationssäkerhet är en del av den grundläggande förmågan IA. Ett 
vilseledande skydd ger därmed även bidrag till denna förmåga. 
 
De vilseledande skyddsmetoderna, förutom Black Holes, bidrar till insamlingen 
av underrättelser. En av grundtankarna med ett vilseledande skydd är att ”lära 
av fienden”. För att få denna kunskap måste underrättelser om fienden på ett 
eller annat sätt samlas in. Honeypots och Honeynets är exempel på 
skyddsmetoder som kan användas för detta syfte. 
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De vilseledande skyddsmetoderna, förutom Black Holes, kan indirekt 
medverka till OPSEC genom att till exempel utgöra ytterligare en 
informationskälla. Att förhindra angriparen tillgång till information behöver 
inte innebära att man med alla medel försöker dölja den. Att öka 
informationsmängden kan innebära att information döljs. Ett vilseledande 
skydd kan såväl insamla som delge information, sann eller falsk, genom sin 
förmåga att interagera med angriparen. 
 
Verkansförmågor 
För verkansförmågan elektronisk krigföring bidrar ett vilseledande skydd till 
funktionen CND. De vilseledande skyddsmetoderna är i grunden passiva och 
kan därför inte inhämta information eller attackera andra datorer eller nätverk 
av datorer. De kan därför i grundutförande inte användas för verksamhet som 
CNE och CNA. 
 
PSYOPS syftar till att på ett eller annat sätt förmedla utvalda budskap. Ett 
vilseledande skydd kan bidra till spridningen av detta budskap. Såväl sann som 
falsk information kan spridas. Metoden är speciellt lämplig då avsikten är att 
budskapet skall spridas dolt genom angriparens egna kanaler. Det förutsätter 
dock att angriparen aktivt angriper det nätverk där informationen planteras. 
Informationen kan till exempel planteras i en Honeypot eller ett Honeynet. 
 
De vilseledande skyddsmetoderna bidrar enligt Försvarsmaktens definition av 
vilseledning till förmågan att genomföra aktiv vilseledning. Aktiv vilseledning 
har som syfte att sprida falsk information för att påverka motståndarens 
underlag för beslut. Ett vilseledande skydd ger dock ytterligare dimensioner 
och förmågor till verkansförmågan vilseledning. Metoden kan skapa 
osäkerheter för angriparen till exempel genom att ge sken av svagheter där 
styrka finns. Den angripare som tror sig kunna påverka sin motståndares 
informations-, lednings- eller vapensystem kommer att fatta fel beslut. En 
angripare som har vetskap om att dennes motståndare använder sig av ett 
vilseledande skydd genererar osäkerhet kring sanningshalten på de 
underrättelser som införskaffats via digitala media. Att låta en angripare, efter 
lite problem, ta sig in i en dator eller ett nätverk av datorer kan öka 
trovärdigheten för den information som planterats där. 
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7 Avslutning 

7.1 Diskussion 
Denna uppsats skrivs inom ramen för ämnet krigsvetenskap med en 
militärteknisk inriktning. Ett naturligt val bör därför bli att nyttja ett 
naturvetenskapligt tillvägagångssätt för att nå ett tillförlitligt resultat. Det hade 
därmed varit högst önskvärt att genomföra praktiska försök med såväl 
konventionella som vilseledande skyddsmetoder. Detta har dock inte varit 
möjligt av såväl tidsmässiga som ekonomiska skäl. För att kunna svara på 
uppsatsens frågeställningar har därför tillvägagångssättet till vissa delar fått 
samhällsvetenskapliga inslag, i form av litteraturstudier. De texter som 
studerats har i en del fall producerats av oberoende källor men även texter från 
källor med ekonomiska intressen i framtagen skyddsmetod har använts. Detta 
gäller speciellt vilseledande skyddsmetoder, där det i vissa fall finns en mycket 
begränsad empiri tillänglig. Ett exempel på detta är Intelligent Software 
Decoys, där all information jag funnit kommer från NPS. 
 
För att uppnå uppsatsens syfte bedöms trots detta tillgänglig empiri vara 
tillräcklig. Uppsatsen har inte som syfte att i detalj redovisa och värdera 
skyddsmetoders prestanda utan såväl frågeställningar som resultat är av mer 
övergripande karaktär.  
 
Tidigare forskning, utredningar och rapporter som behandlar området är väldigt 
begränsat. Uppsatsen ger därför, med sin inventering och värdering på vilket 
sätt ett vilseledande skydd kan påverka informationssäkerheten eller förmågan 
att genomföra informationsoperationer för Försvarsmakten, värdefulla fakta 
och konstaterande på en övergripande nivå. Försvarsmakten skulle till exempel 
kunna nyttja underlaget, kompletterat med en ekonomisk analys, för ett 
övervägande om vilseledande skyddsmetoder är något som de skall använda 
sig av. 
 
Försvarsmakten bör enligt Regeringens försvarsproposition 2004 ha god 
förmåga att skydda sina informationssystem och öka sin förmåga att motstå 
olika former av informationsoperationer. För detta ändamål anger Regeringen 
det som viktigt att Försvarsmakten utvecklar ett CERT och ett IT-
försvarsförband. 
 
Ett vilseledande skydd kan, som resultaten redovisar, på ett antal sätt medverka 
till ökad informationssäkerhet och ökad förmåga att genomföra 
informationsoperationer för Försvarsmakten. Försvarsmaktens 
uppgiftsspektrum från kris till krig såväl nationellt som internationellt är mer 
omfattande och mer komplicerat än för andra samhällsfunktioner. Den metod 
som väljs skall kunna nyttjas vid olika konfliktnivåer och i olika miljöer. 
 
Honeypots och Honeynets har efter 1999 blivit mer allmänt känt genom ”The 
Honeynet Project”. Begreppet Honeypot går dock att spåra så långt tillbaka 
som till början av nittiotalet. De nyttjas i dag till exempel av 
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mjukvaruproducenter för uppdatering av databaser till antivirusprogram. 
Utifrån den teknikinventering och värdering av förmågor som genomförts 
anser jag Honeypots och Honeynets vara en förhållandevis beprövad och enkel 
metod att nyttja. Metoden kan nyttjas av Försvarsmakten såväl i ett 
grundläggande informationsskydd som i ett IT-försvarsförband. Med ett väl 
utvecklat gränssnitt och automatisering kan även avancerade Honeypots och 
Honeynets inom en snar framtid hanteras av en förhållandevis liten 
personalstyrka.  
 
Oberoende av vilket val som Försvarsmakten gör indikerar utvecklingen att 
vilseledande skydd är något för framtiden. Såväl Försvarsmakten som 
Försvarshögskolan bör därför följa utvecklingen. Även om Försvarsmakten 
väljer att avstå från ett nyttjande av vilseledande skyddsmetoder kan en 
framtida motpart ha gjort ett annat vägval. 
 
Utvecklingen av ett flexibelt insatsförsvar medför krav på alltmer avancerade 
informations-, lednings- och vapensystem samt en alltmer ökad integration av 
sensorer i respektive system. Kraven på dessa system inrymmer givetvis hög 
prestanda, hög tillgänglighet och hög säkerhet. I en inte alltför avlägsen framtid 
där Sverige bidrar med ett större förband i en internationell mission kommer 
kraven på de datornätverk som byggs upp generellt att öka. I de fall förbandet 
bygger upp ett eget nätverk av datorer och sensorer kan nätverket utrustas med 
ett vilseledande skydd. Metoden ersätter inte på något sätt ett konventionellt 
skydd utan utgör snarare en komplettering. Vid internationell verksamhet är det 
givetvis högintressant att känna förtroende för informations-, lednings- och 
vapensystem. Varje bidrag till ökad säkerhet i förbandets nätverk kan vara 
avgörande i en skarp situation. Att skyddsmetoden även kan nyttjas i 
samverkan med övriga arenor vid en IO är ytterligare en bonuseffekt. Att lära 
av fienden eller visa svaghet där styrka finns ansågs redan för ett par tusen år 
sedan viktigt. 
 
Hur kan ett vilseledande skydd nyttjas om det kompletterats med ytterligare 
förmåga? 
 
- En tänkbar åtgärd från en motståndare kan vara att mäta aktivitet i de 

datakanaler49 som nätverket kommunicerar med omvärlden genom. Ett 
vilseledande skydd skulle kunna nyttjas för att hålla så jämnt 
kapacitetsutnyttjande som möjligt i respektive kanal. Detta för att inte 
avslöja till exempel en förestående insats. Redan innan en insats inleds 
bedöms jag att datatrafiken kommer att öka i nätet, från såväl personal som 
sensorer. 

 
- En angripare som lyckats ta sig in i en Honeypot eller upptäcks av en 

Intelligent Software Decoy kan spåras. Det ger direkt en möjlighet slå ut 
den dator som angreppet sker ifrån. Visar det sig att angriparen endast 
använder datorn som en länk reduceras åtminstone en möjlighet för 
angriparen. Ett alternativ kan vara att plantera skadlig kod i den dator som 

                                                 
49 Till exempel satellit, kabel, radio och radiolänk. 
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angreppet genomfördes från. Detta med syfte att koden skall spridas vidare 
då angriparen använder den bakdörr som han eller hon öppnat. Förfarandet 
är dock inte riskfritt. Den dator som slås ut kan till exempel tillhöra ett 
nätverk i ett sjukhus. 

 
Bruno Schneier framför i sin bok ”Secrets & Lies” att de attacker som 
genomförs i den digitala världen är spegelbilder av attackerna i den fysiska 
världen. Om samma resonemang förs kring begreppet vilseledning ger det 
tesen: Samtliga former av vilseledning som kan genomföras i den fysiska 
världen har sin spegelbild i den digitala världen. De enda begränsningarna är 
med andra ord brist på uppfinningsrikedom. 

7.2 Fortsatt arbete 
Vilseledning i den digitala världen påverkar i positivt hänseende 
Försvarsmaktens förmåga att skydda sina informationssystem och förmågan att 
genomföra IO. Ämnet förtjänar därmed att ytterligare studeras. De områden 
som jag identifierat för fortsatt arbete är: 
 

- Den digitala världen utvecklas med hög fart. Den inventering 
av vilseledande skydd som genomförts i denna uppsats är 
inom något år inaktuell och bör därmed uppdateras och 
kompletteras. 

 
- En djupare analys med praktiska prov av respektive 

vilseledande skyddsmetod bör genomföras. Därigenom kan 
även parametrar som prestanda, krav på personal och 
ekonomi värderas. 

 
- Samtliga skyddsmetoder såväl konventionella som 

vilseledande utgör separata komponenter som tillsammans 
blir ett komplett skyddssystem. Den enda metod som är tänkt 
att integreras i såväl operativsystem som applikationer är 
Intelligent Software Decoys. Frågan är vilket sätt som är mest 
ändamålsenligt och effektivt: En utveckling mot integrering 
av skydd i operativsystem och applikationer eller separata 
komponenter? 
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ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria 
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