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Sammanfattning 

I detta examensarbete görs en analys av säkerheten hos några av de 

driftundercentraler som används i fastigheter som Riksbyggen förvaltar. 

Driftundercentralerna används för att kontrollera olika delar i en fastighet, 

exempelvis belysning och temperatur. I de flesta fall nås respektive 

driftundercentral via en egen publik IP-adress, medan vissa tillverkare har 

en molntjänst för sina driftundercentraler. Syftet med examensarbetet har 

varit att undersöka de olika driftundercentralernas säkerhet, upptäcka 

brister och ge förbättringsförslag till dessa. Därutöver ges också exempel på 

hur smarta hem kan byggas upp. 

Undersökningen har gjorts på flera sätt, dels med hjälp av kontrollerade 

attacker men även genom att samla information om driftundercentralerna 

och hur de fungerar. Utifrån de undersökningar som gjorts har ett antal 

brister kunnat konstateras, bl.a. när det gäller lösenordens styrka och 

kryptering av dessa. Generella förslag på förbättringar har getts för att 

minska sårbarheten för eventuella attacker som kan ske i framtiden. 

Nyckelord: Sakernas Internet, fastighetsautomation, driftundercentral, 

säkerhet, lösenordsattack.  



  



 
 

Abstract 

This project presents an analysis of the security regarding some of the 

controllers which are used in real estates managed by Riksbyggen. The 

controllers are used to control different parts of a property, such as lighting 

and temperature. In most cases, the controllers are reached via their own 

public IP address, while some manufacturers have a cloud service for their 

controllers. The purpose with this project has been to examine the different 

controllers’ security, discover weaknesses and provide suggestions for 

improvements to these. In addition, examples are also given on how smart 

homes can be built. 

The study has been made in several ways, partly with the help of controlled 

attacks but also by gathering information about the controllers and how 

they operate. Based on the studies that were made, a number of weaknesses 

have been observed, including passwords’ strength and encryption of these. 

General suggestions for improvements have been given to reduce the 

vulnerability for possible attacks that may occur in the future. 

Keywords: Internet of Things, building automation, controller, security, 

password attack. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Examensarbetet har utförts på företaget Riksbyggen som bl.a. har i uppdrag 

att utveckla och förvalta olika fastigheter, där fokus ligger på 

bostadsrättsföreningar som är anslutna till dem själva. Företaget ser ett 

behov av en djupare utredning kring säkerhetsaspekterna av en allt mer 

uppkopplad verklighet. Anledningen till detta är att de får allt fler 

förfrågningar om att tillgängliggöra interna system på Internet, samtidigt 

som de är övertygade om att det finns många brister i säkerheten i 

dagsläget. 

1.2 Målsättning 

Målet med examensarbetet är att analysera den befintliga säkerheten i och 

kring uppkopplade IP-baserade fastighetsautomationssystem. Detta 

kommer dels att ske genom en utvärdering kring när driftundercentraler 

kan vara uppkopplade direkt mot Internet, och i vilka fall de måste hållas 

avskilda på det interna nätverket. Även kontrollerade attacker mot 

driftundercentraler kommer utföras, där följderna kommer att undersökas 

noggrant för att sedan komma med förslag på förbättringar. 

1.3 Avgränsningar 

 Endast fem av de driftundercentraler som företaget förvaltar 

kommer att undersökas. 

 

 Fokus kommer att vara på lösenordsattacker, då många av de övriga 

attacktyperna inte är relevanta för detta uppdrag (beroende på 

begränsningar i nätverksstrukturen). 

 

 Ingen implementering av säkerhetshöjande åtgärder kommer att 

ske, utan endast förbättringsförslag kommer att lämnas. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Riksbyggen har i uppdrag att utveckla och förvalta olika fastigheter. Främst 

handlar det om bostadsrättsföreningar som är anslutna till dem själva, men 

även hyresrätter, industrilokaler, kontorslokaler samt vårdinrättningar finns 

inom verksamhetsområdet. I dagsläget har en del av dessa fastigheter 

uppkopplade driftundercentraler för att kunna kontrollera t.ex. temperatur 

på distans, men på företaget är man samtidigt övertygade om att det finns 

många brister i säkerheten. Det är den främsta anledningen till att man vill 

ha en utredning av säkerhetsaspekterna innan man går vidare med att 

tillgängliggöra fler driftundercentraler på Internet.  
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3 Teori och bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs Sakernas Internet ur flera synvinklar, exempelvis 

när det gäller utveckling och aktuell forskning inom ämnet. Utöver detta 

förklaras även en del säkerhetsrelaterade begrepp. 

3.1 Tidigare studier 

Det har inte tidigare gjorts någon utvärdering av säkerheten hos 

driftundercentralerna i de fastigheter som Riksbyggen förvaltar. Däremot 

har en del tidigare studier gjorts när det gäller säkerhet inom 

fastighetsautomation, bl.a. Building automation security in office buildings, 

Edelson, E. (2004) [1] och Security in Building Automation Systems, 

Granzer, W., Praus, F. och Kastner, W. (2010) [2]. Ingen av dessa rapporter 

tar upp någon undersökning av ett specifikt system, utan inriktar sig istället 

på generella svagheter och vad man bör tänka på när det gäller dessa typer 

av system. 

I Building automation security in office buildings tar man upp exempel på 

olika former av fastighetsautomation, vilka utmaningar som finns och hur 

man kan hantera dessa. Artikeln går igenom hur ett säkert system kan 

byggas upp; det handlar bl.a. om implementering av olika sensorer samt 

loggnings- och rapporteringsfunktioner. Man rekommenderar också att 

servrarna tilldelas ett privat adressutrymme samt att antivirusprogram och 

brandväggar används på samtliga datorer i nätverket. När det gäller trådlösa 

nätverk bör svaga lösenord/krypteringsmetoder undvikas, inloggning ska 

helst ske med tvåfaktorsautentisering. Det är också bra att göra upp en 

tydlig bild över anläggningen, detta för att se var saker är placerade och vad 

de gör i detalj. Grundregeln är att inget onödigt ska vara tillgängligt för 

utomstående. 

I Security in Building Automation Systems beskriver man varför det är 

viktigt med hög säkerhet, och hur man ska uppnå det. Mycket fokus är på 

framtida utveckling av fastighetsautomation, bl.a. när det gäller integrering 

av olika säkerhetssystem (såsom brand- och inbrottslarm) som idag är helt 

fristående. Fastighetsautomationssystem anses vara lika sårbara för attacker 

som den övriga IT-världen var tidigare, eftersom den befintliga tekniken 

saknar de senaste moderna säkerhetsfunktionerna. En förklaring till detta 

är systemresurserna, som ofta är begränsade av kostnadsskäl. Ett flertal 

mekanismer (speciellt krypteringsalgoritmer) är beräkningsintensiva och får 
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inte överstiga enhetens tillgängliga resurser, vilket innebär att en lämplig 

balans måste hittas när det gäller säkerheten. I övrigt gäller det att 

identifiera och konfigurera lämpliga säkerhetsmekanismer precis som man 

har gjort i den övriga IT-världen. För att lyckas med detta, anses det vara 

nödvändigt att säkra kommunikationen och tillhandahålla en säker miljö för 

driftundercentralerna, i annat fall kommer oskyddade fastighetssystem 

snart pekas ut som nästa stora mål för attacker. För att kunna utföra en 

attack, måste angriparen identifiera sårbarheter i ett system som kan 

användas för att få obehörig åtkomst. Förekomsten av sårbarheter utgör 

således ett säkerhetshot som måste minimeras, detta genom motåtgärder 

som i förväg eliminerar eller förhindrar attacker helt och hållet. 

Det har även gjorts en del studier inom Sakernas Internet mer generellt, 

bl.a. Internet of Things – New security and privacy challenges, Weber, R. 

(2010) [3] och Securing the Internet of Things, Roman, R., Najera, P. och 

Lopez, J. (2011) [4]. Inte heller i dessa rapporter undersöks något specifikt 

system, utan de ger istället allmänna råd samt förslag på framtida forskning. 

I Internet of Things – New security and privacy challenges förklaras att det 

är viktigt med åtgärder som säkerställer autentisering, åtkomstkontroll, 

sekretess och motståndskraft mot angrepp. Ett lämpligt rättsligt ramverk 

som tar hänsyn till den underliggande tekniken bör fastställas av en 

internationell lagstiftare, samt därefter justeras efter de specifika behov som 

finns. Till detta bör man även inrätta en arbetsgrupp som forskar om de 

rättsliga utmaningar som utvecklingen av IoT-konceptet medför. Att 

identifiera eventuella problem i ett tidigt skede, samt komma med förslag på 

åtgärder till dessa, anses öka sannolikheten för att en effektiv reglering kan 

fastställas innan Sakernas Internet är i full drift. 

I Securing the Internet of Things redogör man för att flera betydande hinder 

kvarstår innan IoT-visionen är helt uppfylld, det gäller inte minst 

säkerheten. Utmaningen är att förhindra tillväxten av skadliga modeller, 

eller åtminstone mildra deras effekter. Traditionella skyddsmekanismer 

som exempelvis lättviktskryptering, säkra protokoll och sekretessförsäkran 

räcker inte till. Man måste noggrant analysera de nuvarande mekanismerna 

och avgöra om dessa kan tillämpas direkt på IoT-produkter, eller om olika 

typer av anpassningar behöver göras för att uppnå säkerhetsmålen. Det är 

alltså först efter att man utvärderat den nuvarande internetsäkerheten och 

undersökt hur man kan förbättra befintliga lösningar som det går att 

motivera utvecklingen av nya säkerhetsmekanismer för Sakernas Internet. 
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3.2 Aktuella händelser 

Under hösten 2014 har Dagens Nyheter i artikelserien ”Det sårbara digitala 

samhället” granskat den generella IT-säkerheten i Sverige [5]. Detta har 

skett i samarbete mellan Kristoffer Örstadius som är datajournalist och 

reporter på Dagens Nyheter, och Leif Nixon som är säkerhetskoordinator på 

Nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet. 

Granskningen består av 8 delar, men del 5 är den mest intressanta för detta 

arbete då det finns en direkt koppling gällande driftundercentraler och 

fastighetsautomation. Man har undersökt Kabona som är ett IT-företag som 

säljer fastighetssystem till bl.a. myndigheter och andra bolag. Företagets 

”WebbDatorCentral” gör att fastighetsägare kan kontrollera sina byggnaders 

driftundercentraler via Internet, men trots lösenordsskydd så var det inga 

problem att ta sig in i systemet då säkerheten var mycket låg. Det visade sig 

att minst 733 fastighetssystem var direkt uppkopplade mot företagets 

”WebbDatorCentral”, och ligger ute helt publikt på Internet. Bland dessa 

fanns sjukhus, polishus, skolor, stadsbibliotek, flygplatser, satellitstationer 

och tågstationer. 

Man fick tillstånd av en skola i Linköping att försöka hacka sig in i deras 

fastighetssystem, och på bara någon sekund kunde man öppna skolans entré 

som vanligtvis är låst med portkod. Man fick även tillstånd att försöka ta sig 

in i en kyrka, som utöver värme och ventilation även hade kyrkklockorna 

kopplade med driftundercentralen, och man kunde då utan problem få 

igång dessa. 

3.3 Sakernas Internet 

Sakernas Internet, eller Internet of Things (IoT), beskriver en framtid där i 

princip alla fysiska objekt kommer anslutas till Internet och identifiera sig 

själva till andra enheter. Ett objekt som kan representeras digitalt blir något 

mer än bara objektet i sig; när objekt får möjlighet att samverka så uppnås 

en helhetsdimension, ett sorts intelligent system av system, där t.ex. större 

beräkningar kan samordnas och dataanalyser kan ge viktig information. På 

så sätt kommer vår framtida vardag att förändras på många olika sätt. 

Om man tar vägtrafiken som ett exempel, så finns det redan idag kameror 

och andra detektorer som är sammanlänkade. Därigenom kan 

trafikledningscentraler förses med information om exempelvis köer och 
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olyckor, som i sin tur rapporteras vidare till trafikanter genom bl.a. 

trafikinformationsskyltar, Internetsidor och Radio/TV. Även polis, 

räddningstjänst och olika entreprenörer har tillgång till denna information. 

I framtiden skulle man kanske kunna länka samman ytterligare enheter för 

att få en större helhetssyn och på så sätt ännu större system av system. 

I övrigt kan Sakernas Internet vara i stort sett vad som helst; personer med 

hjärtmonitorer, bilar, tvättmaskiner, lampor, mikrovågsugnar samt kylar 

och frysar bara för att nämna några exempel. 

3.3.1 Historik 

Det första konkreta exemplet på Sakernas Internet är från början av 1980-

talet; en Cola-automat på ett amerikanskt universitet. Genom att ansluta till 

automaten via Internet, kunde man se om den var tom eller om dryckerna 

var tillräckligt kylda. IoT-konceptet har utvecklats under flera decennier, 

men fick sitt namn först 1999 av den brittiska teknologen Kevin Ashton. 

Han konstaterade då att nästan all information på Internet (50 PB vid den 

tiden) var skapad av människor i form av texter, bilder och filmer, samt att 

detta sannolikt skulle förändras inom en inte alltför avlägsen framtid. 

Datorer skulle alltså klara av att generera och samla in data av sig själva, 

utan någon form av manuell övervakning. Dock var framstegen ganska små i 

början då konsumenterna var skeptiska till att koppla upp t.ex. 

köksutrustning mot Internet, men på senare tid har den teknik som Ashton 

förutspådde skulle komma mognat snabbt och används nu i allt större 

utsträckning [6, 7]. 

3.3.2 Fastighetsautomation 

Fastigheter är ett viktigt användningsområde för Sakernas Internet, på 

många sätt. Med hjälp av fastighetsautomation kan t.ex. energiförbrukning 

styras automatiskt beroende på tillfälle, med hänsyn till olika faktorer. 

Genom att ställa in olika standardvärden så kan man också få en varning om 

de faktiska värdena avviker för mycket. Belysning, temperatur eller liknande 

kan även kontrolleras på avstånd om man så önskar. 

Ett uppkopplat brandlarm kan t.ex. omedelbart vidta de åtgärder som 

behövs, bl.a. kontakta brandkåren och stänga hissar automatiskt. Med hjälp 

av ”molnet” kan data från helt olika platser samordnas, vilket i sin tur ger 

betydligt djupare analysmöjligheter då information från olika system enkelt 

kan jämföras. 
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En av de stora fördelarna med fastighetsautomation är energieffektivisering, 

vilket är bra både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Använder 

man dessutom trådlösa givare kan man spara både kostnader och tid som 

kabeldragning annars skulle ta i anspråk. 

Det finns självklart en del problem med att koppla upp allt större delar av en 

fastighet, då risken för intrång i systemen ökar. Detta skulle i värsta fall 

kunna leda till katastrofala följder, och med tanke på att inget system är 

(eller kommer att bli) 100 % säkert så kan man diskutera vad som är 

lämpligt att ansluta till Internet. Ett annat problem är att många givare 

bygger på specifika standarder, vilket bl.a. försvårar samverkan och leder till 

krav på ytterligare gateways. Dock kan man genom att använda ett trådlöst 

nätverk istället ta tillvara på befintlig infrastruktur som både är beprövad 

och säker. Med tanke på att WiFi-lösningar dessutom blivit allt mer 

energieffektiva, så anses det vara där framtiden ligger [8]. 

3.3.3 Framtidsutsikter 

IPv6 kommer att vara en viktig faktor när det gäller utvecklingen av 

Sakernas Internet, då antalet IPv4-adresser (knappt 4,3 miljarder) är 

begränsade. Man beräknar att antalet uppkopplade enheter kommer vara 

omkring 50 miljarder år 2020, och då kan man förstå att unika IP-adresser 

är en bristvara samt att en förändring måste ske. IPv6-standarden stod klar 

på 1990-talet, men lanserades inte officiellt förrän 2012. En del hinder har 

funnits på vägen, bl.a. när det gäller internetleverantörer som inte riktigt 

velat implementera standarden. Det totala antalet IPv6-adresser (ungefär 

3,4 × 1038) innebär en mycket kraftig ökning av adressutrymme, men 

utvecklingen av Sakernas Internet lär dock även föra med sig nya 

utmaningar och frågor om datalagring, sekretess och säkerhet [9]. 

Internet har på 50 år vuxit exponentiellt från ett mindre forskningsnätverk 

till att bli världsomspännande. Den allt mindre och billigare elektroniska 

utrustningen har gjort det möjligt att utveckla Internet till en ny dimension 

med s.k. smarta objekt. Det handlar om vardagliga fysiska föremål som är 

försedda med en elektronisk enhet, och därmed alltid kan identifieras. 

Teknikens låga kostnad och breda spridning öppnar många nya möjligheter 

för energibesparingar. Det kan exempelvis handla om individuell klimat- 

och belysningsstyrning i bostadshus, men även bättre samordning mellan 

försörjning och efterfrågan på energi genom installation av smarta mätare. 
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Fysisk säkerhet och trygghet är andra exempel på viktiga områden. 

Automatiserade passersystem till byggnader och bostäder samt övervakning 

av offentliga platser ökar den generella säkerheten och minskar behovet av 

manuella kontroller, vilket i sin tur leder till kostnadsbesparingar. Bilar som 

kommunicerar med varandra samt med övrig infrastruktur kan exempelvis 

varna för dåligt väglag eller att en olycka har inträffat, i syfte att förhindra 

nya olyckor. Alla dessa faktorer gör också intrång i privatlivet, vilket innebär 

att beslutsfattarna måste dra en tydlig gräns mellan detta och önskan hos 

allmänheten att leva i en trygg miljö. Sedan är det upp till forskare och 

ingenjörer att tillhandahålla tekniken på ett sådant sätt att de politiska 

besluten enkelt kan implementeras. 

Automatisk övervakning av industriell utrustning spelar en viktig roll när 

det gäller att minska underhållskostnader, dels eftersom en avvikelse kan 

upptäckas i god tid innan ett fel uppstår, men också för att säkerheten 

förbättras i anläggningen rent generellt. Ett smart objekt kan även övervaka 

sin egen verksamhet och begära förebyggande underhåll, eller omedelbar 

service när ett fysiskt fel diagnostiseras. 

En omfattande utökning av Sakernas Internet inom det medicinska området 

förutses. Ett exempel på användningsområde är övervakning av blodtryck 

och hjärtfrekvens; det kan vara en pacemaker som via Bluetooth överför 

data till en mobiltelefon, vilken i sin tur analyserar informationen och ringer 

en läkare om en nödsituation skulle uppstå. Europol (Europeiska 

polismyndigheten) varnar för riskerna med just detta, dvs. att en trådlös 

enhet i kroppen innebär en potentiell attackyta [10]. 

De säkerhetshot som Sakernas Internet medför kan delas in i tre grupper. 

Det handlar om hot som äventyrar sekretessen, hot mot integriteten som 

orsakas av en omfattande ökning av IoT-produkter samt hot mot 

tillgängligheten, s.k. DoS (Denial of Service)-hot. 

3.4 Teknologier för Sakernas Internet 

Det finns flera IoT-teknologier på marknaden, som kan användas vid olika 

tillfällen. Några av de vanligaste som privatpersoner kommer i kontakt med 

följer nedan. 
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3.4.1 RFID 

RFID (Radio-frequency identification) är ett system som kan identifiera 

specifika objekt med hjälp av taggar. RFID-läsaren skickar en signal till 

taggen, läser av dess svar, och sänder därefter detta till ett datorsystem som 

kör RFID-mjukvara. Kommunikationen är i de flesta fall enkelriktad, men 

kan även vara dubbelriktad (i de fall läsaren har möjlighet att skriva till 

taggen). 

En RFID-tagg kan antingen vara aktiv, passiv, eller semipassiv. Aktiva och 

semipassiva RFID-taggar använder interna batterier för strömförsörjning. 

En aktiv tagg kan dessutom använda sitt batteri för att skicka radiovågor till 

en läsare, till skillnad från en semipassiv tagg som förlitar sig på läsaren för 

detta syfte. 

Däremot förlitar sig en passiv RFID-tagg helt och hållet på läsaren som dess 

energikälla. Dessa taggar kan läsas på upp till 6 meters avstånd och har 

lägre produktionskostnad. RFID-tekniken används bl.a. inom elektroniska 

vägtullsystem och reskort för allmänna kommunikationer. Processen för 

betalning/kontroll effektiviseras kraftigt med RFID, jämfört med att 

använda en vanlig kortläsare eller kontant betalning [11]. 

3.4.2 NFC 

NFC (Near Field Communication) är en standard som bygger på 

vidareutveckling av RFID, dock med betydligt lägre räckvidd (endast några 

centimeter). 

En aktiv NFC-läsare skapar (precis som i fallet med RFID) ett fält som bl.a. 

används för att strömförsörja taggar. Dessa taggar är alltid passiva, samt att 

kommunikationen är enkelriktad. Tvåvägskommunikation är dock möjlig 

mellan aktiva enheter (läsare); detta tillåter båda enheter att sända och ta 

emot information. 

Exempel på enheter som använder sig av NFC är smarta mobiltelefoner. 

Man kan t.ex. använda en NFC-kompatibel telefon till betalningar, men 

även för att skicka bilder och kontakter mellan telefoner. Google Wallet som 

lanserats av Google har gjort det möjligt att låta mobiltelefonen agera som 

ett betalkort [12]. 
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3.4.3 ZigBee 

ZigBee är en global standard för WPAN (Wireless Personal Area Network), 

med stöd för hastigheter upp till 250 kbit/s och räckvidd upp till 100 meter 

(i idealfall). Standarden lämpar sig väl för fastighetsautomation i alla dess 

former, med tanke på den höga tillförlitligheten och sensorernas låga 

energiförbrukning. För att tillhandahålla säker kommunikation använder 

ZigBee 128-bitars krypteringsnycklar, ett system uppbyggt på symmetrisk 

kryptering [13]. 

3.4.4 Z-Wave 

Z-Wave är liksom ZigBee en etablerad standard väl lämpad för 

fastighetsautomation, bl.a. med tanke på just den låga energiförbrukningen. 

Det finns väldigt många likheter mellan teknikerna. Genom en dator, 

mobiltelefon eller speciell fjärrkontroll kan man styra olika enheter och 

sedan få återkoppling från dessa. Stödet för mesh-nätverk innebär att det 

inte krävs någon gateway, förutom i de fall man vill ansluta nätverket till 

Internet (eller andra kommunikationsstandarder) [14]. 

Det finns även vissa skillnader, samt för- och nackdelar med respektive 

standard. Z-Wave använder 900 MHz-bandet, till skillnad från ZigBee som 

istället kommunicerar på 2,4 GHz. Maxhastigheten för Z-Wave är endast 

100 kbit/s, och tekniken klarar högst 232 enheter i samma nät medan 

ZigBee kan hantera mer än 65 000. Ett problem med ZigBee är dock att 

signalen riskerar att störas ut av WiFi-nät, som sänder på samma 

frekvensband och är mycket starkare. ZigBee-enheter är dessutom ofta 

dyrare, medan Z-Wave är en enklare standard vilket gör 

kompabilitetsproblem ovanligare. 

3.4.5 Bluetooth 

Tanken med skapandet av Bluetooth var att ta fram en trådlös teknik med 

låg kostnad och energiförbrukning i syfte att ersätta kablar, men samtidigt 

behålla en hög säkerhet. Det finns i dagsläget väldigt många produkter som 

har stöd för Bluetooth; telefoner, datorer, bilar men även inom exempelvis 

hälsa och friskvård. Bluetooth använder en full duplex-signal med spritt 

spektrum på det licensfria 2,4 GHz-bandet, där frekvenshoppning sker med 

en nominell hastighet på 1600 hopp/sek. På så sätt kan frekvenser som är 

upptagna av andra enheter undvikas, vilket leder till minskade störningar 

och en mer effektiv kommunikation. Beroende på version och tillämpning 

varierar hastigheten mellan 721 kbit/s och 24 Mbit/s, och räckvidden 



 
 
 
 

13  |  TEORI OCH BAKGRUND 

 

mellan 1 och 100 meter [15]. Ljud, bilder och övrig information kan enkelt 

delas mellan parade enheter, och detta kan även ske parallellt. Bluetooth-

enheter kan också kommunicera via s.k. piconät, där varje enhet kan ha upp 

till 7 anslutningar. Dessa enheter kan även tillhöra flera piconät samtidigt, 

vilket gör anslutningsmöjligheterna näst intill obegränsade. 

3.5 Riktlinjer för IT-säkerhet 

Om man vill skapa ett säkert system så är det många faktorer som måste 

beaktas, och då kan specifika modeller och ramverk vara till hjälp. 

3.5.1 CIA 

För att på ett tydligare sätt visualisera ett datorsystems olika 

säkerhetsrelaterade aspekter har den s.k. CIA-modellen tagits fram. CIA 

(Confidentiality, Integrity, Availability) kan översättas till Sekretess, 

Integritet samt Tillgänglighet. Det är svårt att uppfylla dessa mål fullt ut på 

en och samma gång; man siktar istället på en balans mellan dem [16, 17]. 

Sekretess går ut på att känslig information ska hindras från att nå fel 

personer, men samtidigt komma fram till de som är behöriga. Kryptering av 

data, inklusive användarnamn och lösenord, är ett exempel på hur sekretess 

kan uppnås. 

Integritet går ut på att upprätthålla informationens pålitlighet. Den ska 

alltså inte kunna ändras på vägen, eller av obehöriga personer. En 

säkerhetskopia måste således alltid finnas tillgänglig i händelse av en 

oväntad förändring. Exempel på hur integritet kan åstadkommas är 

kryptering i kombination med hashning. 

Tillgänglighet går ut på att information ska vara tillgänglig när det behövs. 

För att säkerställa detta är exempelvis underhåll/uppgradering av hård- 

respektive mjukvara en viktig faktor, liksom även nätverksoptimering och 

reservsystem. Det är också viktigt att skydda sig så gott det går mot skadliga 

attacker. 

3.5.2 Non-repudiation 

Non-repudiation, eller oavvislighet, är ett skydd mot förnekande av att data 

skickats eller mottagits. När ett meddelande skickas, kan mottagaren få en 

bekräftelse på att den påstådda avsändaren faktiskt har skickat 



 
 
 
 
14  |  TEORI OCH BAKGRUND 

meddelandet. Samma sak gäller när ett meddelande tas emot, då 

avsändaren får en bekräftelse på att den påstådda mottagaren faktiskt fått 

meddelandet. Tanken är alltså att det ska gå att bevisa att en specifik 

händelse verkligen har ägt rum [19]. 

3.5.3 AAA 

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) är ett ramverk som 

kombinerar tre oberoende säkerhetsfunktioner på ett konsekvent sätt. Detta 

sker ofta med hjälp av en dedikerad AAA-server [18]. 

”Authentication” är ett sätt att identifiera en användare, samt att 

användaren är den som den utger sig för att vara. Vanligtvis sker detta 

genom kontroll av användarnamn och lösenord (ibland i kombination med 

t.ex. nyckelkort) innan åtkomst beviljas, men även biometriska egenskaper 

kan användas. Styrkan och tillförlitligheten beror mycket på aktuell metod. 

”Authorization” talar om vad användaren får göra efter inloggningen. Varje 

användare kan nämligen ha specifika behörigheter, därför måste det avgöras 

om användaren har tillstånd att utföra respektive kommando. 

”Accounting” är information om användarens inloggningssessioner och 

misslyckade försök. Det kan exempelvis handla om den sammanlagda tiden, 

eller mängden data som skickats och tagits emot under en session. 

Anledningen till att denna information lagras är främst ur 

säkerhetssynpunkt, men den kan även användas för statistik och framtida 

kapacitetsplanering. 

3.6 VPN 

Att köpa eller hyra privata nätverkslinor innebär visserligen att man får en 

reserverad bandbredd, men det är ofta mycket dyrt och dessutom inte 

särskilt flexibelt. En betydligt mer kostnadseffektiv och flexibel lösning för 

att sammankoppla lokala nätverk över större geografiska avstånd är att 

använda ett VPN (Virtual Private Network). I grunden har ett VPN inga 

säkerhetsfunktioner, men däremot går det bra att lägga till ett 

inkapslingsprotokoll (exempelvis IPSec) som sköter kryptering och 

autentisering. En annan fördel är att distansarbete möjliggörs; de anställda 

kan enkelt logga in på företagets system oavsett var de befinner sig för 

tillfället. För att ansluta till ett företagsnätverk måste användaren ha en 



 
 
 
 

15  |  TEORI OCH BAKGRUND 

 

VPN-klient installerad, som i sin tur kan koppla upp sig mot en VPN-server 

på företaget. Efter att användaren har autentiserat sig med användarnamn 

och lösenord är en VPN-tunnel etablerad. 

3.7 IDS/IPS 

Ett IDS (Intrusion Detection System) har till uppgift att detektera intrång i 

ett system, men däremot inte vidta några åtgärder. Trafiken analyseras och 

jämförs med ”normala” värden, samt med en databas innehållande s.k. 

signaturer från kända hot. Om en avvikelse upptäcks, skickas en varning till 

administratören som då kan vidta lämpliga åtgärder för att förhindra eller 

minimera skadorna. 

Fördelen med ett IDS är att nätverkets prestanda inte påverkas nämnvärt 

negativt. Dock är den manuella bevakningen inte särskilt effektiv, då en 

attack först måste ske innan den kan stoppas. Man får också räkna med en 

del falska alarm, då systemet inte är perfekt intrimmat, samt uteblivna 

alarm under den tid som det tar att upptäcka ett nytt hot till dess att en 

tillhörande signatur implementeras i systemet. 

Ett IPS (Intrusion Prevention System) ska förutom att detektera intrång, 

också agera samt vidta nödvändiga åtgärder mot dessa. Fördelen är att 

effektiviteten ökar jämfört med den manuella bevakningen. Däremot får 

man inte lika bra kontroll på trafiken med ett IPS, samt att nätverkets 

prestanda påverkas negativt. 

3.8 HTTP vs. HTTPS 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) är ett protokoll utformat för 

kommunikation mellan servrar och klienter. Klienten (exempelvis en 

webbläsare) skickar en förfrågan till servern, som i sin tur returnerar ett 

svar till klienten. De två vanligaste metoderna som används i detta 

sammanhang är GET och POST, där GET begär data från en specifik plats 

medan POST istället skickar data för bearbetning till platsen. 

HTTP-meddelanden skickas i klartext mellan klient och server, vilket 

innebär en risk då eventuella angripare kan läsa trafikens innehåll längs 

vägen. Ett sätt att hantera detta problem är att använda HTTPS, som är 

vanlig HTTP över SSL/TLS. Då krypteras meddelandet när det sänds, och 

dekrypteras när det tas emot. För att dra verklig nytta av HTTPS bör även en 
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stark krypteringsalgoritm användas, så att ingen obehörig ändå kan 

dekryptera informationen. 

Trots de fördelar som HTTPS medför så är det många webbsidor som inte 

använder detta protokoll. Försämrad prestanda kan vara en av 

anledningarna, då en stor mängd data behöver överföras i syfte att upprätta 

en SSL-session. Dessutom måste servern ha ett certifikat, vilket ofta är dyrt 

att skaffa. 

En annan nackdel som användning av SSL för med sig är att befintliga 

säkerhetssystem som IDS/IPS normalt sett inte kan upptäcka den 

krypterade trafiken. I detta fall kan angriparen faktiskt se krypteringen som 

en fördel, då spåren också döljs enklare. Problemet är dock möjligt att lösa 

med en transparent SSL-proxy, som gör okrypterade versioner av SSL-

flöden tillgängliga för ett IDS/IPS i nätverket. 

SSL ger delvis också en falsk trygghet, i och med att en webbsida kan ha 

sårbarheter trots att informationen är skyddad under transport. Det är alltså 

endast avlyssningsattacker som krypteringen förhindrar; inte attacker 

riktade direkt mot klienten/servern. 

3.9 Kryptering 

Kryptografi är en metod för lagring och sändning av data i en viss form så 

att endast behöriga kan läsa och bearbeta datat. Man brukar göra om klar-

texten till chiffertext via en krypteringsalgoritm. När personen senare tar 

emot och ska läsa klartexten så dekrypterar mottagaren chiffertexten med 

en krypteringsalgoritm först. Det finns två varianter av kryptering som man 

använder sig av för att skydda datat; symmetrisk kryptering och 

asymmetrisk kryptering. 

Vid symmetrisk kryptering så används en och samma nyckel för att kryptera 

samt dekryptera datat som skickas. Nyckeln är hemlig och måste vara delad 

i förväg innan sändaren och mottagaren inleder en krypterad 

kommunikation. Eftersom symmetrisk kryptering använder en och samma 

nyckel för kryptering och dekryptering så är den mycket snabbare och 

effektivare än asymmetrisk kryptering, enklare att implementera och kräver 

dessutom inte lika mycket processorkraft. Problemet som dyker upp vid 

symmetrisk kryptering är när man utbyter nycklar med varandra över 

Internet samtidigt som man vill undvika att de hamnar hos fel personer. 
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Den som känner till nyckeln kan dekryptera datat. DES, 3DES och AES är 

exempel på några av de vanligaste krypteringsalgoritmerna som använder 

sig av symmetrisk kryptering. 

Asymmetrisk kryptering använder sig av två olika nycklar, en publik nyckel 

för att kryptera datat och en privat nyckel för att dekryptera datat. Den 

publika nyckeln är tillgänglig för vem som helst som vill skicka data medan 

den privata nyckeln hålls hemlig av en part. Den asymmetriska krypteringen 

är mer komplex när det kommer till kryptering och dekryptering, men även 

långsammare att utföra samt resurskrävande till skillnad från symmetrisk 

kryptering. Exempel på krypteringsalgoritmer som använder sig av 

asymmetrisk kryptering är RSA och Diffie-Hellman. 

3.10 Hot och attacker 

Hot och attacker kommer man aldrig undan när det gäller datorvärlden. Det 

finns många anledningar till varför folk vill hacka en dator eller ett system. 

Genom att ta sig in i någons dator så kan man också ta över en identitet, och 

en hackare skulle då i princip kunna göra allt som den riktiga användaren 

kan göra. En hackare skulle kunna stjäla kundinformation, kontonummer 

och liknande. Hämnd skulle kunna vara en annan anledning för att 

attackera ett system eller en dator, medan det finns hackare som endast 

attackerar för att det är roligt, dvs. det är deras hobby där de vill utmana sig 

själva och se hur långt de kan gå, eller för att visa att man är en bättre 

hackare än en annan person, s.k. status. Det finns många olika typer av 

hackare, och medan vissa är ute efter att göra skada, så finns det en del som 

endast är intresserade av att lära sig de olika aspekterna inom 

Internetsäkerhet. 

De olika typer av hackare som är vanliga brukar kallas för White Hat 

Hackers, Black Hat Hackers, Grey Hat Hackers och Script Kiddies. 

White Hat Hackers är de goda hackarna. De är vältränade IT-specialister 

som är anställda av organisationer, regeringar och andra stora företag för 

att testa deras försvar mot attacker samt informera ifall det finns svagheter. 

Black Hat Hackers är motsatsen till White Hat Hackers. De försöker hitta 

sårbarheter och utnyttja dessa för sin egen skull, t.ex. av ekonomiska skäl 

eller helt enkelt för att orsaka så mycket skada som möjligt. Förutom att 

vanliga datoranvändare kan drabbas, så riskerar företag och organisationer 
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att bli av med stora mängder pengar om viktig information stjäls. Man kan 

säga att Black Hat Hackers försöker ta striden mot White Hat Hackers och 

vice versa. 

Grey Hat Hackers är en blandning av Black Hat Hackers och White Hat 

Hackers, dvs. att de är någonstans mitt emellan dessa två. De testar sig 

själva för att se hur långt man kan gå på ett illegalt sätt; det kan t.ex. handla 

om att komma in i ett system eller liknande, för att därefter kontakta 

organisationen och säga till att det finns luckor i systemet. 

Script Kiddies är så kallade ”wannabe” hackers som använder sig av 

attackverktyg som är utvecklade av andra. De saknar en djupare förståelse 

när det gäller att hacka system. 

3.10.1 Skadlig kod 

Skadlig kod är den term som används för att beskriva kod i någon del av ett 

mjukvarusystem som är avsedd för att orsaka skada på en dator eller ett 

system. Den skadliga koden kan aktiveras av sig själv, eller genom att en 

användare t.ex. klickar på någonting som leder till något värre. Skadlig kod 

kan förekomma i olika former, där de vanligaste är virus, maskar och 

trojanska hästar. 

Virus är ett program som kopierar sig själv till andra program eller filer, 

och sedan sprider sig vidare till andra datorer. Ett virus kan ibland vara 

relativt ofarligt, men det finns också varianter som kan orsaka stora skador 

på ett system. 

Mask är en typ av skadlig kod som kopierar sig själv genom att utnyttja 

sårbarheter i ett nätverk i syfte att infektera detta, vilket i sin tur kan leda till 

att saker och ting känns långsamt. 

En trojansk häst innehåller dolda, skadliga koder som utför skadliga 

operationer under täckmantel av en vanlig funktion. Trojanska hästar 

används för att utnyttja en användares behörigheter. 



 
 
 
 

19  |  TEORI OCH BAKGRUND 

 

3.10.2 Aktiva och passiva attacker 

Attacker delas in i två kategorier; aktiva och passiva. Vid en aktiv attack 

försöker hackaren ändra data vid (eller på väg till) ett visst mål. Aktiva 

attacker kan i sin tur delas in i olika underkategorier: 

Vid en masquerade attack utger sig angriparen för att vara en speciell 

användare av ett system, för att på så sätt kunna få ytterligare rättigheter. 

En attack av denna sort kan ske genom användning av stulna 

inloggningsuppgifter, eller genom säkerhetsluckor som kringgår 

autentiseringen. 

En session replay attack äger rum då angriparen stjäl en användares 

inloggningsuppgifter genom sessions-ID. Angriparen får då tillgång till allt 

som den behöriga användaren kan göra. 

Vid en message modification attack förfalskar angriparen TCP/IP-

pakethuvud i syfte att sända ett meddelande till en annan destination, eller 

för att modifiera data på en viss enhet. 

En DoS (Denial of Service) attack är en typ av överbelastning som leder till 

att ett nätverk eller en hemsida går ner. Skillnaden mot en DDoS 

(Distributed Denial of Service) attack är att den sistnämnda dessutom 

utnyttjar ett stort antal infekterade system för att attackera det specifika 

målet [20]. 

Vid en passiv attack ändras inga data; angriparen övervakar endast 

nätverket i syfte att få information och hitta sårbarheter. Däremot kan detta 

ses som förberedelse för aktiva attacker längre fram. Det finns olika 

tillvägagångssätt för att utföra passiva attacker: 

War driving är ett begrepp som går ut på att hitta oskyddade WiFi-nätverk, 

ofta med hjälp av en portabel antenn i ett fordon. Ibland används även GPS i 

kombination med detta, i syfte att rita ut sårbara områden på en karta. 

Vid dumpster diving letar angriparen efter viktig information som finns 

lagrad på kasserade enheter, och som skulle kunna underlätta ett dolt 

intrång i ett system. Om angriparen sedan ser ut att vara auktoriserad, finns 

många möjligheter att ta sig vidare [21]. 
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4 Metoder och resultat 

Det här kapitlet inleds med en beskrivning om smarta hem och hur de kan 

byggas upp, bl.a. med hänsyn till centrala och lokala nivåer i flerbostadshus. 

Därefter beskrivs de undersökningar som har gjorts av säkerheten. Dessa 

har utförts i form av ett studiebesök, en intervju med en fastighetstekniker, 

en enkätundersökning bland de anställda samt genom aktiva intrångsförsök 

på några driftundercentraler. 

4.1 Säkra fastigheter 

När man bygger upp ett s.k. smart hem är det mycket man ska tänka på. 

Idag kan nästan allt kopplas upp på Internet, men det innebär dock inte per 

automatik att det är lämpligt. Man vill ofta komma åt saker på ett smidigt 

sätt, men riskerna ökar i takt med att allt fler enheter blir uppkopplade. 

Tillvägagångssättet att utforma ett smart hem skiljer sig åt beroende på 

fastighetstyp, och då en kontinuerlig anslutning krävs för att ha full kontroll 

över fastigheten så kan exempelvis reservkraft vara ett viktigt komplement. 

Smarta telefoner och surfplattor används ofta som fjärrkontroller för att 

styra det smarta hemmet. Förutom att fastighetsautomation leder till ökad 

bekvämlighet för de boende i fastigheten, så skulle man dessutom kunna 

öka effektiviteten i elnätet genom att låta bostäder samverka i syfte att 

optimera energiförbrukningen. Det skulle vara mycket bra ur både 

ekonomisk och miljömässig synvinkel. Ett problem som ofta förekom 

tidigare var antalet protokoll, men det har man löst med gateways som 

klarar av att köra flera protokoll samtidigt. På så sätt kan en produkt som 

använder exempelvis ZigBee eller Z-Wave anslutas direkt till Internet, även 

om det i vissa fall räcker med lokal kommunikation enheterna emellan. 

Ett problem är att många produkter saknar inbyggda skyddsmekanismer, 

samtidigt som man ofta inte är medveten om detta. Anledningen är att 

tillverkarna vill få ut produkterna på marknaden så snabbt som möjligt, och 

då är inte säkerhet en prioriterad faktor. När det gäller säkerhet på datorer 

så är det annorlunda, då dessa t.ex. brukar ha antivirusprogram och 

brandväggar installerade. Det räcker med att det finns sårbarheter i en 

produkt för att hela nätverket ska utsättas för risk, och därför är det viktigt 

att ha en helhetssyn och inte tro att vissa enheter är ”ofarliga”. Man inser 

ofta inte vad följderna blir om en fastighet skulle drabbas av ett intrång. Det 

kan leda till stora ekonomiska förluster inte minst för företag, och med 
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tanke på detta så kan det vara bra att skilja kritiska saker åt via separata 

nätverk. 

4.1.1 Central nivå 

Saker i fastigheten som inte är specifika för någon lägenhet bör kopplas upp 

på central nivå. Det kan dels handla om saker som redan idag till stor del 

regleras av driftundercentralerna, exempelvis temperatur och ventilation 

samt ytterbelysning, men även brandlarm samt hissar och dess larmsystem. 

Ett annat exempel är elektroniska dörrlås, där NFC är en vanlig teknologi. 

De som bor i fastigheten har då en inpasseringsbricka och/eller en kod 

(samt ofta en vanlig nyckel i reserv) för att ta sig in genom ytterporten. 

Gäster får istället använda den inbyggda porttelefonen för att ringa till den 

lägenhet man tänkt besöka, varpå den som svarar kan besluta att släppa in 

besökaren. På så sätt hindras obehöriga att komma in i fastigheten. 

Man skulle även kunna använda elektroniska dörrlås till respektive lägenhet 

och integrera dessa med inpasseringssystemet för ytterporten, så att de som 

bor i lägenheterna kan använda samma ”nyckel” till båda dörrarna. Även om 

det är smidigt så finns det stora risker med detta upplägg, då ett intrång i 

systemet riskerar att drabba samtliga lägenheter. 

4.1.2 Lokal nivå 

Det som finns i respektive lägenhet är ofta av personlig karaktär, och är 

således inte lämpligt att koppla upp på samma nätverk som den centrala 

utrustningen. Dessutom kan önskemålen om vad som ska kopplas upp 

variera mycket, så ett bättre alternativ är därför att låta varje enskild 

lägenhetsinnehavare avgöra detta. Egentligen är det bara fantasin som 

sätter gränser för vad man kan koppla upp via det lokala nätverket. För att 

göra det möjligt att styra hemmet utifrån så kan man exempelvis använda 

sig av helhetslösningar i form av molntjänster. Det är ett smidigt alternativ 

att samla allt på en och samma portal, men som vanligt gäller det att alltid 

göra noggranna riskbedömningar innan man tillgängliggör en specifik 

produkt på Internet. 

Belysning är ett exempel på vad som skulle kunna kopplas upp. Fördelarna 

är många, samtidigt som riskerna får anses vara ganska små. Genom att 

fjärrstyra belysningen kan man bl.a. få det att se ut som att man är hemma 

även när man inte är det. Visserligen kan man använda timrar för detta 
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syfte, men det blir inte lika realistiskt. Därutöver kan det vara praktiskt att 

kunna läsa av aktuell status på distans, och det gäller även andra produkter. 

Disk- och tvättmaskiner är andra tänkbara exempel på uppkopplade 

produkter i hemmet. Precis som i fallet med belysningen så kan det vara 

praktiskt att kunna starta/pausa maskinerna eller läsa av aktuell status även 

när man inte är hemma. Riskerna får anses vara små även här, men å andra 

sidan kan man fråga sig hur stor nytta man egentligen har av att fjärrstyra 

dessa maskiner. Dels måste maskinen laddas innan man lämnar huset, och 

dessutom vet man ofta redan på ett ungefär hur lång tid ett visst program 

tar att genomföra. 

Kyl och frys är ytterligare exempel på vad som skulle kunna kopplas upp. 

Vissa modeller använder uppkopplingen enbart till olika applikationer och 

möjligheten att surfa på Internet, men i nästa steg skulle även matvarorna 

kunna integreras i systemet med hjälp av streckkoder eller RFID-teknik. Det 

är praktiskt att kunna ha en överblick över innehållet, och dessutom få 

påminnelser när en matvara börjar ta slut eller passerar utgångsdatum. 

Dock saknar matvarorna tekniken i dagsläget, och i vissa fall ligger de inte 

ens i förpackningar eller liknande. Detta innebär att man får sköta all 

registrering manuellt, vilket de flesta troligtvis anser vara alltför omständigt. 

Det kommer antagligen att dröja ett tag innan dessa produkter slår igenom 

på allvar, men när det sker så får det anses vara ganska riskfritt att koppla 

upp dessa mot Internet. Det handlar egentligen bara om att kunna läsa av 

aktuell status på ”ofarlig” information. 

När det gäller spisar och ugnar så går det att diskutera om dessa verkligen är 

lämpliga att ansluta till Internet, med tanke på brandsäkerheten. En ugn 

skulle dock vara praktisk att kunna fjärrstyra i vissa fall, t.ex. om man vill 

förvärma den innan man kommer hem. Att fjärrstyra en spis på liknande 

sätt är lite svårare att motivera, däremot skulle det vara praktiskt att kunna 

verifiera att den är avstängd och, om så inte är fallet, ha möjlighet att stänga 

av den. Dessa funktioner bör dock skärmas av så långt det går från 

apparaten i övrigt, för att det inte ska vara möjligt att ta sig in ”bakvägen” 

och då komma åt övriga delar. Som ett extra skydd bör ugnen dessutom 

endast kunna vara igång under en begränsad tid om fjärrstyrning används. 

Ett uppkopplat inbrottslarm gör det möjligt att på ett enkelt sätt få reda på 

om något skulle hända i hemmet, varpå man kan vidta lämpliga åtgärder. 

Trots höga sekretesskrav går det dock aldrig att få någon fullständig garanti 
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för att informationen inte kommer i orätta händer. Ett intrång skulle kunna 

resultera i ett avaktiverat larm, och om det är kopplat till en larmcentral så 

skulle de anställda kunna övervaka hemmet även om inget inbrott sker. 

4.1.3 Andra fastighetstyper 

Radhus och villor skiljer sig lite från flerbostadshus när det gäller hur saker 

bör kopplas upp, bl.a. då man inte längre kan tala om centrala och lokala 

nivåer. En del av det som kopplas upp centralt i flerbostadshus kan också 

kopplas upp i radhus och villor, t.ex. brandlarm, dörrlås samt reglering av 

temperatur och ventilation. I radhus brukar dock fjärrvärme och liknande 

system åtminstone till viss del regleras på central nivå. All lokal utrustning 

kan dock i princip anslutas på samma sätt oavsett fastighetstyp. 

Elektroniska dörrlås har många fördelar. Antalet nycklar kan ofta begränsas 

samtidigt som olika behörighetsnivåer (inklusive tidsstyrning) kan införas. 

Som tillägg skulle även tillfälliga ”inbjudningar” kunna skickas till besökare. 

Om en inpasseringsbricka förloras och riskerar att hamna i orätta händer 

kan man enkelt spärra den, något som inte är möjligt med vanliga nycklar. 

Inpasseringsbrickan skulle dessutom kunna användas för att slå på och av 

larmet. Givetvis så finns det även vissa nackdelar med elektroniska dörrlås. 

I många fall har en vanlig ytterdörr dubbla lås för ökad säkerhet, vilket inte 

är lika enkelt att tillämpa på ett nyckellöst system. Även om autentiseringen 

sker i två steg (inpasseringsbricka i kombination med kod), så kompenserar 

det inte fullt ut för dubbla lås. Trots fördelarna med att kunna fjärrstyra lås, 

så finns det alltid vissa risker med att koppla upp den här typen av system 

på Internet. Slutligen bör man ha i åtanke att ingen teknik är helt felfri. 

4.2 Studiebesök 

I början av examensarbetet gjordes ett studiebesök vid några fastigheter, där 

syftet var att undersöka den fysiska säkerheten. Driftundercentralerna är 

placerade i låsta källarutrymmen; beroende på fastighet sker ingång 

antingen direkt utifrån eller via den ”vanliga” källaren dit de boende har 

tillträde. Det finns fem nycklar till respektive rum där driftundercentralerna 

är placerade. Bostadsrättsföreningens styrelse har tillgång till en nyckel, 

medan Riksbyggen ansvarar för de resterande fyra. När underhåll och 

reparationer av utrustningen behöver göras, anlitas underentreprenörer 

som i sin tur får kvittera ut nycklarna hos Riksbyggen. För att hindra olovlig 

spridning är dessa nycklar kopieringsskyddade, och låsen byts ut ungefär 

vart 30:e år. 
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En driftundercentral (DUC) kostar mellan 10 000 och 50 000 kronor, och 

har en livslängd på 10-15 år. Tidlås till dörrar är normalt kopplade till dessa 

driftundercentraler, medan moderna kodlås kopplas upp genom ett separat 

system. Driftundercentralerna fungerar antingen som huvudundercentraler 

eller som slavundercentraler. Dessa DUC-varianter är ofta beroende av 

varandra för att hela systemet ska fungera, vilket innebär att det är viktigt 

med en konstant uppkoppling mellan dem. Skulle förbindelsen brytas kan 

exempelvis inte temperatur och fläktar regleras, vilket innebär stora risker 

för de boende i fastigheten där exempelvis vattenledningar kan frysa sönder 

i värsta fall. I vissa föreningar används dock endast en huvudundercentral 

när man bedömer att kraven för detta uppfylls. 

Vid studiebesöket observerades även ett antal potentiella risker: 

Nycklarna som används är visserligen kopieringsskyddade, men det är ingen 

absolut garanti för att kopiering inte är möjlig. Om det skulle ske, vore det 

inte särskilt svårt för en illasinnad att orsaka stor skada. De fastigheter som 

har ingång till rummet direkt utifrån kan även anses vara något mer utsatta 

jämfört med där ingång sker via den ”vanliga” källaren. Skillnaden är dock 

ganska marginell, med tanke på att den extra dörren endast är ett skydd mot 

icke-boende (som ändå skulle kunna gå in lite diskret, t.ex. i samband med 

att någon går ut). 

Att på samma sätt försöka ta sig in i DUC-rummet får nog betraktas som 

betydligt svårare, dels på grund av att dörren sällan öppnas och att en 

behörig person förmodligen skulle lägga märke till om någon annan gick in. 

Risken kan dock inte helt uteslutas. Ett av rummen var ganska stort och 

hade en dator i den första delen, lite avskilt från driftundercentralerna. Om 

dörren till detta rum skulle lämnas öppen under tiden som den behöriga 

personen är inne bland driftundercentralerna, vore det praktiskt möjligt att 

smyga in till datorn och komma åt systemet. 

Driftundercentralerna är placerade vid låsta skåp som enkelt kunde öppnas, 

antingen med en universalnyckel eller, som i vissa fastigheter, med en 

”riktig” nyckel som då satt i låset. På utsidan av vissa skåp fanns även en 

omkopplare för att styra ytterbelysningen. I övrigt påträffades en del annan 

information framme vid driftundercentralerna, bl.a. ett trådlöst modem 

med tillhörande inloggningsuppgifter och diverse anteckningar som en 

inkräktare eventuellt skulle ha nytta av. En av fastigheterna hade dessutom 

ett lösenord skrivet på insidan av skåpet, och vid jämförelse med manualen 
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för aktuell driftundercentral så kunde man se att detta var ett default-

lösenord. 

4.3 Intervju med en fastighetstekniker 

I Stockholmsområdet har Riksbyggen fyra fastighetstekniker som ansvarar 

för specifika bostadsrättsföreningar. Vid eventuella förhinder kontaktas en 

underentreprenör eller, i de fall som det är möjligt, någon av de övriga 

fastighetsteknikerna. De har dock relativt begränsad kunskap utanför sina 

egna ansvarsområden. Sammantaget ansvarar de fyra fastighetsteknikerna 

för 110 bostadsrättsföreningar (med tillhörande driftundercentraler). Den 

tekniker som intervjuades har hand om 26 av dessa, där ungefär hälften är 

uppkopplade på Internet. Själva uppkopplingen sker via ett vanligt 

bredbandsmodem; driftundercentralerna kan antingen nås direkt genom en 

egen publik IP-adress eller, som i vissa fall, en molntjänst som tillverkaren 

har. Kontroll av de uppkopplade driftundercentralerna utförs en gång i 

veckan, då fastighetsteknikern loggar in med användarnamn och lösenord 

genom ett webbgränssnitt. 

Samtliga driftundercentraler är lösenordsskyddade, vilket ökar säkerheten. 

Det är inte alltid möjligt att byta dessa lösenord, men i de fall som det går 

kan det ske med ojämna mellanrum. Fastighetsteknikern ansåg att 

driftundercentralernas lösenord i dagsläget är relativt svårgissade, samt att 

ingen annan person känner till dessa. Vissa driftundercentraler har dock 

samma lösenord vid inloggning. Om en kollega av någon anledning skulle 

behöva åtkomst till en driftundercentral utanför det egna ansvarsområdet, 

så är det dock möjligt att lämna ut detta lösenord till personen i fråga. 

Fastighetsteknikerna blir aviserade om eventuella larm via sina telefoner, 

och beroende på allvarlighetsgraden vidtas olika åtgärder. Ibland kan det 

exempelvis räcka med att logga in via webbgränssnittet, medan det i andra 

fall krävs ett besök på plats för att åtgärda problemet. Fastighetsteknikern 

besöker anläggningarna ungefär 1-2 gånger i månaden för att göra en 

rutinkontroll och se att allt står rätt till. Av de fyra nycklar som Riksbyggen 

förvaltar till respektive rum, har ansvarig tekniker alltid med sig en nyckel. 

På så sätt slipper fastighetsteknikern först ta sig till någon central plats för 

att kvittera ut nyckeln vilket underlättar mycket, inte minst i kritiska 

situationer när det ofta är bråttom. 
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4.4 Enkätundersökning bland de anställda 

För att få en uppfattning om de anställdas datorvanor, gjordes en 

enkätundersökning som innehöll 10 grundläggande frågor om IT-säkerhet. 

Även om undersökningen inte omfattade fastighetsteknikerna specifikt, så 

var tanken att få en bild över den allmänna säkerhetskulturen på företaget. 

Det kan mycket väl vara så att fastighetsteknikerna har liknande kunskaper i 

fråga om IT-relaterad säkerhet, vilket gör undersökningen intressant ändå. 

Risken för att de övriga anställdas datorer skulle användas för intrång i 

driftundercentralerna är mycket låg, men kan aldrig helt uteslutas. Även om 

det inte finns någon direkt koppling till driftundercentralerna så skulle en 

utomstående exempelvis kunna ”ta över” en dator i syfte att kontakta en 

fastighetstekniker och den vägen försöka ta reda på mer information. 

50 enkäter delades ut under en förmiddag, och dessa hämtades upp senare 

under eftermiddagen. Totalt var det 38 personer som svarade, medan 12 

inte gjorde det. Anledningen till de uteblivna svaren var att dessa personer 

antingen var upptagna med annat, eller inte befann sig vid sin arbetsplats 

när enkäterna delades ut. Enkäterna var anonyma; inga namn samlades in. 

Första frågan som ställdes i enkäten var på vilken avdelning personen 

jobbade. Den här frågan ställdes specifikt eftersom det finns många på 

företaget som arbetar inom ett visst område, och för att få en generell 

uppfattning om eventuella skillnader mellan avdelningarna. De som svarade 

var från avdelningarna ekonomi, ekonomisk förvaltning samt teknisk 

förvaltning. 

Andra frågan som ställdes var hur ofta man bytte lösenord på sin jobbdator, 

se figur 1. Endast 3 % bytte lösenord en gång i månaden, 8 % bytte varannan 

månad, 21 % bytte var 3:e månad, medan 60 % bytte lösenord en gång per 

år (vilket också är maximal tid i företagets system). 

Ett femte alternativ fanns med där man själv fick ange hur ofta man bytte 

sitt lösenord. Detta valdes av 8 %, där samtliga var konsulter. Av dessa var 

det 67 % som använde sig av fingeravtrycksläsare, och 33 % som aldrig bytte 

lösenord. 

Det är bra att man byter lösenord regelbundet, men att endast göra det en 

gång per år är lite väl sällan. Generellt gäller att ju oftare man byter lösenord 

desto bättre, men det finns risker förknippade även med detta. Om lösenord 
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byts för ofta, kan det exempelvis leda till att man väljer för enkla lösenord 

eller förvarar dessa på ett osäkert sätt. Det är svårt att ge ett exakt svar, men 

att byta lösenord minst en gång var 3:e månad skulle kunna ses som en 

rimlig avvägning ur ett säkerhetsperspektiv. 

 

Figur 1 - Hur ofta byter du lösenord på din jobbdator? 

Tredje frågan som ställdes var ifall de ansåg att deras lösenord var 

svårgissat, se figur 2. 82 % ansåg att deras lösenord var svårgissat, 5 % att 

det inte var så svårgissat, medan 13 % ansåg att lösenordet delvis var 

svårgissat. Det är viktigt att man inte har ett alldeles för lätt lösenord med 

endast några tecken eller något som är enkelt att gissa, och det är bra ifall 

man kombinerar sitt lösenord med stora och små bokstäver samt även med 

siffror. Det finns även hemsidor där man kan kontrollera och se hur starkt 

lösenordet är [22]. 
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Figur 2 - Anser du att ditt lösenord är svårgissat? 

Fjärde frågan som ställdes var ifall man brukar låsa sin dator när man går 

iväg, se figur 3. 58 % svarade ja, 8 % svarade nej och 34 % att de låser sin 

dator ibland. En löpande observation gjordes på företaget där man såg att 

en del anställda lämnade sina datorer helt öppna och gick iväg en längre 

stund. Det är väldigt viktigt att låsa sin dator när man går iväg, så att 

obehörig personal inte kan komma åt saker som de inte har rätt till. 

Majoriteten av de anställda på företaget saknar ett eget rum och arbetar i ett 

öppet kontorslandskap utan fasta platser, vilket gör datorerna ännu mer 

lättåtkomliga för utomstående. Här gäller det att ta hänsyn till CIA-

modellen som nämnts tidigare i rapporten, och dessutom tar det inte mer än 

någon sekund att låsa datorn. 

 

Figur 3 - Brukar du låsa din dator när du går iväg? 
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Femte frågan handlade om ifall någon annan kände till ens 

inloggningsuppgifter (se figur 4), varav endast 5 % svarade ja och 95 % att 

ingen utomstående kände till dessa. Detta får anses vara bra siffror; det 

gäller att ta hänsyn till AAA-ramverket som även detta har nämnts tidigare i 

rapporten. 

 

Figur 4 - Känner någon annan till dina inloggningsuppgifter? 

Sjätte frågan handlade om ifall man använde samma inloggningsuppgifter 

någon annanstans, se figur 5. 71 % svarade att de aldrig använde samma 

lösenord någon annanstans, 24 % gjorde det ibland och 5 % gjorde det ofta. 

Här var det en stor del av de anställda som inte använde sig av samma 

inloggningsuppgifter på andra platser, vilket är bra. Om en angripare på 

något sätt kommer åt en persons inloggningsuppgifter någonstans, så kan 

angriparen leta efter andra konton som är relaterade till denna person och 

testa att komma in på dessa med de uppgifter som finns tillgängliga. Det kan 

vara allt från att de tar reda på om man använder sig av e-posttjänster, 

onlineshopping, sociala medier m.m. Därför är det väldigt viktigt att man 

inte använder samma lösenord på mer än ett ställe. Även stora webbsidor 

har hackats genom åren, där användarnamn och lösenord blivit offentliga. 
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Figur 5 - Använder du samma inloggningsuppgifter någon annanstans? 

Sjunde frågan handlade om vilka kunskaper de anställda ansåg sig ha när 

det gäller IT-säkerhetsfrågor, se figur 6. 5 % svarade mycket dåliga, 5 % 

dåliga, 63 % normala, 24 % bra och 3 % mycket bra. Som statistiken visar, så 

ansåg de flesta på företaget att de hade normala eller bra kunskaper 

gällande IT-säkerhetsfrågor. Nuförtiden är det viktigt att man har relativt 

bra kunskaper inom dessa frågor, då riskerna hela tiden ökar i takt med att 

tekniken går framåt. 

 

Figur 6 - Vilka kunskaper anser du dig ha när det gäller IT-säkerhetsfrågor? 

Åttonde frågan handlade om hur försiktig man var när det gäller att klicka 

på okända länkar, se figur 7. 97 % svarade att de var försiktiga med detta, 

medan 3 % svarade att de inte var det. Detta är bra eftersom man inte vet 

vad som kommer att ske om man skulle komma in på en opålitlig sida; i 

27 

9 
2 0

10

20

30

Nej, aldrig Ibland Ja, ofta

Använder du samma inloggningsuppgifter 
någon annanstans? 

2 2 

24 

9 
1 0

10

20

30

Mycket
dåliga

Dåliga Normala Bra Mycket
bra

Vilka kunskaper anser du dig ha när det 
gäller IT-säkerhetsfrågor? 



 
 
 
 
32  |  METODER OCH RESULTAT 

värsta fall kan datorn bli infekterad på något sätt. Det är också viktigt att 

man har en brandvägg aktiverad samt använder ett aktuellt virusskydd. 

 

Figur 7 - Är du försiktig med att klicka på okända länkar? 

Fråga nio handlade om vad man gör ifall det kommer ett e-postmeddelande 

från en okänd avsändare, se figur 8. Här skilde sig svaret lite jämfört med 

föregående fråga. 66 % svarade att de raderar det, 29 % att de öppnar det, 

medan 5 % låter det ligga kvar i inkorgen. Av de som svarade att de öppnade 

meddelandet, var det även en del som skrev att innehållet var synligt när de 

fick ett nytt meddelande som låg högst upp i listan; detta eftersom 

förhandsgranskning var aktiverat i e-postprogrammet. 

 

Figur 8 - Vad gör du om du får e-post från en okänd avsändare? 
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Sista frågan som ställdes var ifall de anställda hade fått någon information 

från Riksbyggen gällande IT-säkerheten, se figur 9. 42 % svarade att de hade 

fått information om detta, medan 58 % svarade att de inte hade fått någon 

information. För att bryta ner det på avdelningsnivå, svarade man generellt 

sett ”ja” inom ekonomisk förvaltning och ”nej” på ekonomiavdelningen samt 

bland konsulterna. När det gäller teknisk förvaltning var det blandade svar. 

Av de som hade fått information, var det 75 % som hade skrivit vilken typ av 

information de fått och hur. De flesta av dessa hade fått information via e-

post från IT-avdelningen där det bl.a. varnades för att man bör se upp med 

olika typer av bluffakturor, utlämnande av känslig information såsom 

kreditkortsuppgifter, krav på lösenord osv. En del hade dock endast skrivit 

på en IT-säkerhetspolicy men inte fått någon mer specifik information. 

 

Figur 9 - Har du fått någon information om IT-säkerheten från Riksbyggen? 

4.5 Intrångsförsök 

För att få en uppfattning om driftundercentralernas säkerhet har företaget 

lämnat ut fem olika adresser. När man går till respektive hemsida så möts 

man av en inloggningsruta där man uppmanas att fylla i användarnamn och 

lösenord. Första steget i undersökningen var att leta efter manualer till de 

aktuella driftundercentralerna i syfte att få tag i standardinloggnings-

uppgifter, då man kan misstänka att dessa inte alltid är ändrade. En del av 

tillverkarna hade endast informationsblad tillgängliga, medan andra hade 

den kompletta manualen publicerad. Av de manualer som hittades, var det 

endast en som innehöll standardinloggningsuppgifter. Dessa testades på 

den aktuella driftundercentralen och visade sig fungera. 
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När man väl är inloggad som administratör så har man fullständiga 

behörigheter. I detta fall gick det bl.a. att se samtliga registrerade konton, 

men dock inte vad de hade för lösenord. Genom en enkel gissning så gick 

det däremot att komma in på ett av de andra kontona med lägre behörighet. 

Resterande manualer hade visserligen en noggrann beskrivning av 

respektive driftundercentral, men innehöll inga standardinloggnings-

uppgifter. En del liknande användarnamn och lösenord testades på de andra 

driftundercentralerna, dock utan framgång. 

Nästa steg var att med hjälp av attackverktyg försöka komma in på 

driftundercentralerna. Då tillgång nu fanns till en av sidorna, var tanken att 

på så sätt verifiera att attackverktygen fungerade. Kali, som är en Linux-

distribution, har flera verktyg som kan användas i olika attacksyften. 

Exempel på dessa verktyg är Hydra, Medusa, Ncrack och Patator. En 

mindre lista med användarnamn och lösenord skapades, givetvis med de 

rätta uppgifterna inkluderade. Vanligtvis har man en stor lista med olika 

ord, där man hoppas att något av dem är rätt. Resultatet blev dock inte som 

förväntat, då inget av de nämnda verktygen lyckades med uppgiften att hitta 

rätt användarnamn och lösenord trots att dessa fanns med i listan. 

Tillverkaren till en av de andra driftundercentralerna hade på sin hemsida 

några länkar till riktiga driftundercentraler med tillhörande testkonton, där 

man kunde logga in och se hur det grafiska gränssnittet såg ut. Däremot gick 

det inte att ändra några inställningar av förklarliga skäl. Dessa testkonton 

sågs dock som hjälp, då de skulle kunna användas i verifieringssyfte på 

samma sätt som tidigare (den här gången med ett fåtal lösenord i listan). 

När man utför attacker är det viktigt att skriva in rätt namn på fälten för 

användarnamn respektive lösenord. I det här fallet angav Burp Suite (en 

integrerad plattform för attacker riktade mot webbapplikationer) och 

Wireshark fältnamn som skilde sig från de som webbläsarna Google 

Chrome, Mozilla Firefox och Internet Explorer angav. Efter att de rätta 

fältnamnen skrivits in, vilket kan ses i figur 10, och antalet trådar begränsats 

till 7 (så att attackerna inte skulle ske för snabbt), angavs de korrekta 

inloggningsuppgifterna. 

 

Figur 10 – POST data från hemsidan till en av driftundercentralerna 
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Utöver det så kunde man med hjälp av Burp Suite också se strukturen för de 

olika driftundercentralernas hemsidor, något som exempelvis en angripare 

kan ha stor nytta av. Figur 11 visar strukturen för en av hemsidorna. 

 

Figur 11 - Katalogstruktur för en av driftundercentralerna 

Exemplet i figur 10 användes sedan som referens för att kunna attackera 

Riksbyggens driftundercentral av samma modell. Efter att ett relativt enkelt 

användarnamn hade testats, visade det sig att de olika attackverktygen gav 

samma positiva resultat vid användning av en lösenordslista som endast 

innehöll siffror, något som figur 12 också visar. Det gick nu alltså att komma 

in på två av de fem driftundercentraler som företaget hade delat ut. 

 

Figur 12 – Kommando som gav rätt inloggningsuppgifter till en av driftundercentralerna 

När man väl kom in på driftundercentralens hemsida med hjälp av de rätta 

inloggningsuppgifterna, möttes man av en överblick över systemets olika 

delar som exempelvis expansionskärl, styrventiler, driftindikeringspumpar 

m.m. där de olika värdena gick att ändra. Figur 13 visar startsidan för en av 

driftundercentralerna. 
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Figur 13 - Överblick över driftundercentralens startsida efter inloggning  
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras de resultat som framkommit i kapitel 4, först om 

smarta hem och därefter med fokus på intrångsförsöken. Utöver detta tas 

vissa miljöaspekter upp, och slutligen ges ett antal förbättringsförslag som 

förhoppningsvis kan bidra till en ökad säkerhet för driftundercentralerna. 

5.1 Säkra fastigheter 

Fastighetsautomation medför många fördelar och kommer att bli allt 

vanligare i framtiden, men det är också viktigt att vara medveten om de 

risker som finns och även vidta lämpliga skyddsåtgärder för dessa. Vissa 

produkter för dock med sig så pass stora risker att de inte bör anslutas till 

Internet över huvud taget, även om det i många fall är svårt att avgöra exakt 

var gränsen går. 

I det föregående kapitlet ges exempel på olika produkter som skulle kunna 

kopplas upp, även med indelning i centrala och lokala nivåer när det gäller 

flerbostadshus. De flesta produkter som nämns får nog anses vara fullt 

realistiska att ansluta till Internet, men när det gäller spisar och ugnar så är 

det mer tveksamt med tanke på säkerheten. Detta gäller till viss del även 

elektroniska dörrlås, lite beroende på aktuella omständigheter och vad man 

prioriterar. 

5.2 Intrångsförsök 

Försöken att hitta rätt inloggningsuppgifter med de testade metoderna 

lyckades till viss del. De övriga driftundercentralerna undersöktes på 

liknande sätt, men det visade sig att hemsidorna på dessa var betydligt mer 

avancerade med flera parametrar att ta hänsyn till. Detta ledde till att 

resultatet inte blev lika framgångsrikt som i fallet med de två andra 

driftundercentralerna. 

En nackdel när det gäller ”brute force”-attacker är att det blir extra svårt när 

man inte känner till användarnamnet, och således måste testa samtliga 

kombinationer med användarnamn och lösenord. Det krävs att man har 

kraftfulla datorer som är igång dygnet runt och som kan köra väldigt många 

processer parallellt. 
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En del av sidorna blev överbelastade och otillgängliga under den tid som 

attackerna pågick, vilket tyder på begränsad kapacitet och avsaknad av 

intrångsskydd. Vidare har det med hjälp av Burp Suite och Wireshark gått 

att konstatera huruvida lösenorden krypteras eller inte. Tre av sidorna 

skickade både användarnamn och lösenord i klartext över nätet, vilket 

innebär att någon som befinner sig ”i mitten” skulle kunna fånga upp 

informationen. Detta är förstås inte särskilt bra ur säkerhetssynpunkt. När 

det gäller de två övriga sidorna, skickade den ena användarnamnet i klartext 

men dolde lösenordet. Visserligen gick det fortfarande att se antalet tecken, 

men säkerheten var i alla fall något bättre. Information som skickas med 

HTTP krypteras normalt inte, men i det här fallet används MD5-hashning i 

kombination med JavaScript. Det innebär att en algoritm först översätter 

lösenordet till en HEX-kod, och därefter tillbaka till vanlig text (som då 

består av stjärnor). Den andra sidan (som använde HTTPS) lämnade ingen 

information synlig. 

Utöver inloggningsuppgifterna kan det också finnas specifik information på 

driftundercentralens hemsida som är känslig, exempelvis listor över 

samtliga registrerade användare. På en av driftundercentralerna var det 

även möjligt att ändra lösenord utan att bekräfta det nuvarande, vilket får 

anses vara en säkerhetsrisk. Det gäller inte minst när man är inloggad som 

administratör, med tanke på att man då kan ändra lösenord till samtliga 

konton. Övrig information (temperaturdata och liknande) får däremot anses 

vara ”ofarlig”. 

När det gäller de testkonton som nämndes i föregående kapitel, så kan det 

diskuteras huruvida säkerheten hos dessa driftundercentraler kan 

upprätthållas. I och för sig kan ingen information ändras, men adressen till 

driftundercentralen är helt publik. Detta skulle kunna vara till hjälp för 

någon som vill angripa just den fastigheten, jämfört med att inte ha 

adressen publicerad. Det kan visserligen finnas ett syfte med att 

demonstrera hur driftundercentralen ser ut online, men detta skulle istället 

kunna göras genom en separat sida som inte är kopplad till någon riktig 

driftundercentral. Det blir inte lika realistiskt, men är en avvägning som får 

göras när det gäller säkerheten. 

En ytterligare säkerhetsrisk med dessa testkonton var att man kunde se 

historik över vilka som hade loggat in, med användarnamn och IP-adress 

samt om inloggningen lyckades eller inte. Även om de flesta inte ser något 

större värde i denna information, så skulle en person med erfarenhet och 
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kunskap om attacker kunna dra nytta av den för att göra en större 

ordboksattack eller en ”brute force”-attack där ett mycket stort antal 

kombinationer testas. Inloggningsuppgifterna till dessa konton har testats 

på Riksbyggens driftundercentral av samma modell men har inte visat sig 

fungera, vilket får anses positivt ur säkerhetssynpunkt. Dessa testkonton är 

endast tänkta för ”publika” driftundercentraler, vilket Riksbyggens inte är, 

men det skulle vara en stor säkerhetslucka om ett testkonto (med samma 

användarnamn och lösenord) var aktiverat som standard för alla 

driftundercentraler av samma modell. 

Genom att söka efter ovanstående driftundercentrals modellnamn på 

Internet, gick det att hitta en del aktiva driftundercentraler (i vissa fall med 

fungerande testkonton) utöver de som finns på tillverkarens officiella 

hemsida. Den undersökta driftundercentralen som tilldelades av företaget 

gick dock inte att hitta via sökmotorer. 

Sidan med historik över vilka som har loggat in kan i vissa fall nås genom en 

specifik URL även om man inte är inloggad, dock inte alltid. Däremot verkar 

övriga sidor (exempelvis temperaturdata) inte vara åtkomliga utan att man 

är inloggad. Att man i vissa fall ändå kan komma åt historiksidan får anses 

vara en säkerhetsbrist i operativsystemet, detta borde inte vara möjligt 

under några omständigheter. När det gäller den driftundercentral som 

tilldelades av företaget var historikfunktionen visserligen inaktiverad, men 

själva sidan (som var tom) gick ändå att komma åt utan att man behövde 

logga in. 

Det finns flera olika sorters attacker som man kan utföra, men fokus har i 

detta arbete varit på s.k. lösenordsattacker. Olika begränsningar i 

nätverksstrukturen har varit den främsta anledningen till att övriga typer av 

attacker inte varit aktuella. Då det inte varit möjligt att komma åt nätverken 

(och därigenom accesspunkterna) där driftundercentralerna är placerade, så 

har det t.ex. inte gått att fånga upp trafik som passerar nätverket i fråga. 

Dessutom måste en lyckad inloggning ske under den tid som analysen är 

igång, vilket är långt ifrån säkert då det i genomsnitt går en vecka mellan 

inloggningarna. Detta skulle annars kunnat vara en teoretisk möjlighet i 

syfte att få tag i inloggningsuppgifter. Med tanke på att det inte varit möjligt 

att komma i kontakt med någon ansvarig för de utgivna adresserna, har inte 

heller nätfiske varit någon aktuell metod. 
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En av de fem utgivna adresserna leder till en generell inloggningssida för 

olika driftundercentraler, medan de resterande fyra leder direkt till 

respektive driftundercentral. Fördelen med att använda en generell 

inloggningssida är att driftundercentralen inte kräver en publik IP-adress; 

istället utnyttjas det s.k. molnet hos tillverkaren. Därutöver använde denna 

inloggningssida protokollet HTTPS istället för HTTP, vilket ökar säkerheten 

ytterligare. Tanken är att man efter inloggning på den generella sidan går 

vidare till en specifik driftundercentral. 

Man skulle kunna tro att detta exempel går att använda överallt, men det 

finns nackdelar med det också. Dels kan det handla om specifika funktioner 

som krävs vid en viss fastighet, men det är också en säkerhetsaspekt. Om 

brister i säkerheten hos en leverantör skulle upptäckas, riskerar samtliga 

fastigheter som använder sig av leverantören att bli utsatta. Det är således 

förståeligt att man vill variera mellan olika fabrikat, även om man bör ha i 

åtanke att detta samtidigt medför vissa administrativa svårigheter. 

Exempelvis går det inte att förse samtliga driftundercentraler med de 

senaste uppdateringarna lika snabbt och effektivt. 

För att ta reda på om det fanns onödiga portar öppna användes programmet 

Nmap. När det gäller de fyra adresser som leder direkt till specifika 

driftundercentraler, kunde port 80 (HTTP) konstateras vara öppen på 

samtliga av dessa. Därutöver var port 443 (HTTPS) öppen på två av dem, 

och port 10001 (SCP) på en av dem. SCP står för Secure Copy, och är ett 

program som används för att kopiera filer över en krypterad SSH-

anslutning. Av säkerhetsskäl bör man inte ha fler portar öppna än vad som 

är nödvändigt, men port 80 är dock ett krav i det här fallet. Ett annat 

program är SQLmap, vilket kan användas för att hitta information (t.ex. 

användarkonton) i databaser; detta bygger dock på att man arbetar mot en 

s.k. sårbar hemsida. Om dess URL exempelvis slutar med ”php?id=”, dvs. 

med en specifik parameter (ID), kan man genom att lägga till ett enkelt 

citationstecken (') i slutet av adressen se ifall hemsidan returnerar ett SQL-

fel. Om detta sker, är den sårbar för SQL-injektionsattacker. Denna typ av 

sårbarhet har inte konstaterats på någon av de adresser som undersökts. 

5.3 Miljöaspekter 

Ur miljösynpunkt är uppkopplade driftundercentraler i de flesta fall positivt, 

bl.a. eftersom rutinkontroller och en del felsökning går att göra på distans. 

Därmed behöver man inte alltid vara på plats för att åtgärda eventuella 
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problem, vilket minskar transportkostnaderna och därigenom också 

koldioxidutsläppen. Driftundercentralerna skulle förutom att läsa av den 

aktuella temperaturen även kunna använda väderprognoser för att hämta 

information om framtida väder. Genom att t.ex. börja öka värmen strax 

innan kylan slår till så sparar man mycket energi. 

Även om fastighetsautomation generellt sparar energi så riskerar ett intrång 

att få allvarliga konsekvenser, inte minst ur ekonomisk synvinkel. Någon 

skulle exempelvis kunna ställa om temperaturen till ett mindre fördelaktigt 

värde, vilket påverkar både ekonomin och miljön. 

5.4 Förbättringsförslag 

Under arbetets gång har det visat sig att svaga lösenord är ganska vanligt 

förekommande. Med tanke på att denna säkerhetsbrist ofta är väldigt enkel 

att åtgärda, så bör det vara bland det första som man kontrollerar. Samtidigt 

finns det risker med att välja alltför svåra lösenord, eftersom man då kanske 

inte kommer ihåg dem utantill och istället skriver upp dem på någon mindre 

lämplig plats. I det fallet har syftet med att använda starka lösenord gått 

förlorat, och resultatet av detta blir i praktiken en sämre säkerhet. Man bör 

även byta lösenord med jämna mellanrum, och se till att samma lösenord 

inte används på flera ställen. 

Driftundercentralerna har en publik IP-adress och är placerade utanför 

företagets interna nätverk, vilket innebär att de är svårare att skydda. Det 

man skulle kunna göra är att skapa ett separat nätverk på plats, samt 

använda sig av en VPN-tunnel för att ansluta till driftundercentralen på 

detta nätverk. Visserligen är VPN-servern också tillgänglig utifrån via en 

publik IP-adress, men det faktum att inloggning till driftundercentralerna 

då sker i två steg kan antas öka säkerheten. Ett VPN har ingen säkerhet i 

grunden, vilket givetvis betyder att detta måste kompletteras med ett 

lämpligt inkapslingsprotokoll. I övrigt har man ingen större nytta av den 

egentliga funktionen hos ett VPN, eftersom det inte finns något ”riktigt” 

nätverk på andra sidan. 

Ett annat sätt är att endast tillåta trafik från företagets egna IP-adresser, 

men nackdelen med detta är att det blir svårare att nå driftundercentralen 

från andra platser ifall det skulle behövas. Fastighetsteknikerna kan 

exempelvis behöva gå in och läsa av status även utanför kontoret. 

Säkerheten ökar dock på detta sätt, så det är en avvägning man får göra. 
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När attackerna utfördes så fanns det inget IPS (Intrusion Prevention 

System) som hindrade nya anslutningar efter ett visst antal försök; detta 

skulle kunna vara en rekommendation inför framtiden. IDS (Intrusion 

Detection System) är ett enklare alternativ, men det har sina begränsningar 

i och med den manuella bevakning som krävs. Hotbilden mot fastigheter 

har visserligen inte varit så stor hittills, men den kan mycket väl komma att 

bli större. Man vet aldrig när diverse skyddsmekanismer kommer till nytta. 

Slutligen bör man ur säkerhetssynpunkt undvika att placera alltför många 

enheter på samma nätverk, framför allt om det handlar om kritiska saker. 

Ett alternativ när det gäller flerbostadshus är att dela in det som ska kopplas 

upp i centrala och lokala nivåer, enligt vad som nämns i början av kapitel 4. 

I detta fall är dock fastighetsautomationen begränsad till att endast gälla 

driftundercentraler, så ovanstående förslag kan ses som allmänna råd inför 

framtiden.  
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6 Slutsatser 

Ett av målen med detta arbete var att utvärdera när driftundercentraler kan 

vara uppkopplade direkt mot Internet och i vilka fall de bör hållas avskilda 

på ett internt nätverk. Det är dock svårt att ge ett konkret svar på detta i och 

med att fastigheterna är likvärdiga, men däremot ges exempel på olika 

produkter som kan kopplas upp tillsammans med en diskussion om risker. 

När det gäller säkerheten hos de driftundercentraler som undersökts, så får 

den anses ha vissa brister. Nivån på säkerheten skiljer sig åt mellan de olika 

driftundercentralerna, där respektive driftundercentral har sina egna för- 

och nackdelar. Det kan exempelvis gälla inloggning, där användarnamn och 

lösenord i vissa fall skickas i klartext medan denna information i andra fall 

är krypterad. Ett annat exempel är synligheten på Internet, dvs. om en 

driftundercentral går att hitta via en sökmotor eller inte. Av de undersökta 

driftundercentralerna var endast en ”synlig”, men däremot var det enkelt att 

hitta ett flertal andra. Det kan även handla om driftundercentralernas 

manualer, som många gånger finns tillgängliga på tillverkarnas hemsidor. I 

vissa fall finns standardinloggningsuppgifter publicerade i dessa, vilket får 

anses vara en risk med tanke på att fastighetsteknikerna inte alltid kommer 

ihåg att byta inloggningsuppgifter. Det allmänna intrycket var dock att den 

driftundercentral som nås via tillverkarens generella inloggningssida hade 

den bästa säkerheten. 

Det finns alltså olika anledningar till ovanstående brister, vilket betyder att 

ingen enskild kan hållas ansvarig. Till viss del kan det bero på tillverkaren 

som har gjort en bristfällig implementering av olika funktioner, men det kan 

som sagt också bero på fastighetsteknikern som har konfigurerat produkten 

på ett felaktigt sätt. 

Detta examensarbete har resulterat i ett antal förbättringsförslag som, om 

de implementeras, väntas öka den generella säkerheten. Utvecklingen mot 

ett allt mer uppkopplat samhälle går inte att stoppa, så istället för att 

undvika användningen av uppkopplade driftundercentraler bör man ha ett 

aktivt säkerhetstänkande och försöka skydda sig mot risker så gott det går.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervju med en fastighetstekniker 

1. Tar du hand om några specifika platser i Stockholmsområdet, eller 

varierar det? 

 

2. Hur stor del av driftundercentralerna är uppkopplade på Internet? 

 

3. Loggar du regelbundet in för att kontrollera dessa, eller endast vid larm? 

 

4. Är samtliga driftundercentraler lösenordsskyddade i dagsläget, och 

används samma lösenord på flera platser? 

 

5. Anser du att lösenorden är svårgissade? 

 

6. Brukar lösenorden bytas regelbundet? 

 

7. Är det någon annan än du själv som känner till lösenorden? 

 

8. Hur ofta besöker du driftundercentralerna fysiskt? 

 

9. Har du egna nycklar till de olika platserna, eller kvitterar du ut dem på 

något sätt? 

 

10. Hur ser uppkopplingen ut i rummen för driftundercentralerna, 

exempelvis med avseende på modem, switchar och routrar? 
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Bilaga 2 - Enkätundersökning bland de anställda 

1. Vilken avdelning jobbar du på? 

 

2. Hur ofta byter du lösenord på din jobbdator? 

– Varje månad 

– Varannan månad 

– Var 3:e månad 

– En gång per år 

– Övrigt__________________________________ 

 

3. Anser du att ditt lösenord är svårgissat? 

– Ja 

– Nej 

– Delvis 

 

4. Brukar du låsa din dator när du går iväg? 

– Ja 

– Nej 

– Ibland 

 

5. Känner någon annan till dina inloggningsuppgifter? 

– Ja 

– Nej 

 

6. Använder du samma inloggningsuppgifter någon annanstans? 

– Nej, aldrig 

– Ibland 

– Ja, ofta 
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7. Vilka kunskaper anser du dig ha när det gäller IT-säkerhetsfrågor? 

– Mycket dåliga 

– Dåliga 

– Normala 

– Bra 

– Mycket bra 

 

8. Är du försiktig med att klicka på okända länkar? 

– Ja 

– Nej 

 

9. Vad gör du om du får e-post från en okänd avsändare? 

– Raderar meddelandet 

– Öppnar meddelandet 

– Låter meddelandet ligga kvar 

 

10. Har du fått någon information om IT-säkerhet från Riksbyggen? 

– Ja 

– Nej 

– Om ja, vilken typ av information? 


