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Ransomware?

Gruppnamn för skadlig kod som:

- hindrar dig att använda din dator eller 
dina dokument/filer

- kräver att du betalar en lösensumma för att få 
tillbaka ditt data eller din dator

Kallas ibland 
- digital gisslantagning
- digitala kidnappningar
- utpressningstrojaner 
- ”scareware”





Ransomware – skadlig på vilket sätt?

Två grundläggande typer av ransomware:

� Locker Ransomware

� Crypto Ransomware



Locker Ransomware

- Möjlig att hantera/lösa

- Skrämseltaktik/social engineering
(hot med Polis, FBI för begångna brott i stil med
barnpornografi, piratkopiering o dyl).

- Mycket effektiv på enheter med begränsade möjligheter
att interagera (t ex telefoner)



Crypto Ransomware

- Riktar in sig på användares bristande rutiner för backup
och uppdatering.

- Filer av olika slag krypteras
(bilder, video, ljudfiler, presentationer, dokument, kalkylark
databasfiler, nätverksdiskar, USB-anslutna enheter)

- Undviker att kryptera kritiska systemfiler



Ransomware – men varför?

Cyberkriminella vill ha pengar -
lösensumma som ska betalas på angivet sätt.

� BitCoin

� PayPal My Cash Card

� U-kash

� Paysafecard

Locker ransomware – vouchers
Crypto ransomware - BTC



Ransomware – men varför?

Pengarnas väg till den kriminellas ficka:

1) innan ransomware
offer – exploatering – banktrojan – överföring av pengar –
mula – kriminell ficka

2) efter ransomware
offer – exploatering – ransomware –
betalning i ”anonym valuta” ner i kriminell ficka

Vinsten: skär bort banker och hantering av mulor



Ransomware – hur mycket?

US $50 - $500 (300 USD är medel idag)

Lägre förekommer. Högre också. 

Ju längre man väntar med att betala, desto dyrare
blir det. I vissa fall hotas med att dekrypterings-
nyckel förstörs inom en viss mängd timmar (typiskt
inom några dygn). 

USD 10 000 har begärts från organisationer.



Ransomware – lönar det sig för cyberkriminella?

2,5 – 3.0% av offren betalar ���� stora inkomster

april 2014 – juni 2015, Cryptowall
USD 18 000 000

oktober – december 2013, CryptoLocker
USD 27 000 000



Ransomware – ska man betala?



Ransomware – hur sprids det?

Vanliga spridningsvägar:

� Via komprometterade webbplatser
� Via bilagor i SPAM-mail
� Som en payload på annan skadlig kod 

Källa bild: TrendMicro.com



Ransomware – men det är väl inte så vanligt?

Jo...
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Ransomware – men det är väl inte så vanligt?

Källa: McAfee Labs Threat Report, maj 2015



Ransomware – vilka finns?



CryptoLocker

CryptoWall

Reveton
TeslaCrypt

CTB Locker

POSHCoder

TorrentLocker

BitCrypt

CryptoDefense

CoinVault

VirLock

VirRansom

DirtyDecrypt
CrypWeb

VaultCrypt

SynoLocker

Kriptovor

CryptoFortress

Xorist CryptorBit

BandarChor

ZeroLocker

Exempel
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Ransomware – historik och utveckling

• 2005, misleading app, falskt verktyg för att ta bort spyware
”Spysheriff”, även falska verktyg för att förbättra prestanda.
Kostnad för att fixa dessa påhittade fel, $30-90 USD.

• 2005, crypto ransomware första generationen
symetrisk kryptering ser ljuset (GpCoder)

• 2006, crypto ransomware, Cryzip. Skapade krypterade arkiv,
lösenordsskyddade, tog bort originalfilerna.

• 2008, falska antivirusprogram, avgift $40-100 USD.
”Nortel antivirus” som försöker likna Norton antivirus.



Ransomware – historik och utveckling

• 2008, falskt Windows Security Center, krävde att användaren 
ringde ett betalnummer för att ”återaktivera” en security license.

• 2011-2012, locker ransomware.
$150-200 USD, via elektroniska betaltjänster

• 2012, Reveton, ”FBI ransomware” eller Polis-ransomware.

• 2013, crypto ransomware, CryptoLocker
$300 USD, via BTC
Stark kryptering, svår till omöjlig att åtgärda utan nyckel.

• 2015, TeslaCrypt, CTB Locker (ibland som Windows 10 installer).



Ransomware – några exempel



Ransomware - Reveton

• Påstår sig vara rättslig myndighet (Polisen, FBI osv)
• Hindrar användare från att komma åt maskinen, om inte

lösensumma betalas.
• Geografisk anpassning av låst skärmbild
• Smittväg, vanligen webb, drive-by-download

Reveton hanteras av antivirussystem. Instruktioner finns
på nätet.









Ransomware - Reveton



Ransomware - Reveton



Ransomware - CryptoLocker

• Krypterar filer på smittad dator (även USB & anslutna nät-
diskar)

• Många varianter av ransomware som säger sig vara 
CryptoLocker, men är det egentligen inte.

• Smittväg, smittade SPAM-mail som laddar ner exploit kit
som i sin tur laddar ner CRILOCK/CryptoLocker. 

De flesta antivirusprogrammen kan detektera och stoppa
CryptoLocker.





TeslaCrypt

• Krypterar många filtyper, varav runt 50 associeras med
datorspel och relaterad mjukvara.
(t ex Assassins Creed, Skyrim, EA Sports, Minecraft mod)

• Smittväg, komprometterade webbplatser.

För vissa versioner av TeslaCrypt är det möjligt att dekryptera
filer (verktyg från bl a Cisco).





Ransomware – men bara på datorer väl?

Nope, även på mobila plattformar.



Ransomware – men bara på datorer väl?



Ransomware – hur vet jag om jag är drabbad?





Ransomware – hur kan jag skydda mig?



Förebyggande för dator:

- Regelbunden backup.

- Uppdaterat och aktivt antivirussystem.
Scanna regelbundet.

- Uppdatera ditt system så snart patchar finns tillgängliga.
(gäller mobila plattformar också)

- Var skeptiskt mot okända avsändare som skickar bilagor i e-post. 
Öppna inte, klicka inte.

- Släng SPAM direkt, klicka inte på länkar och bilagor.

Ransomware – hur kan jag skydda mig?



Förebyggande för mobil plattform:

- Regelbunden backup.

- Installera en säkerhetsapp som skyddar din mobila enhet.

- Patcha ditt system så snart patchar finns tillgängliga.

- Ladda inte ner appar från okända platser och leverantörer,
håll dig till kända källor.

Ransomware – hur kan jag skydda mig?

Ja, det finns antivirusappar för mobila plattformar nuförtiden, både för Android och iOS. 
Både licensierade med en kostnad och gratisversioner.



Förebyggande för nätverk och organisationer:

- Behörigheter på nätet. Alla måste inte komma åt allt.
Måste alla nätresurser vara anslutna alltid?

- SPAM-filter för organisationen 
- Automatisk virus-scanning av e-post

- Blockera onödig/oönskad trafik (t ex mot TOR)
- IPS/IDS på nätet

- Backuperna går väl att läsa tillbaka?
- Uppdatering

- Segmenterade nätverk möjliggör isolering.

Ransomware – hur kan jag skydda mig?



Om du är smittad, agera direkt:

• Isolera
Stäng av nätverksanslutning, ryck sladden - stäng av wifi, ta bort
USB-enheter.

• Informera

• Hantera
Om du vet vad du är smittad av, leta reda på mitigeringsinformation
från din antivirus-leverantör (googla!). 

Följ rekommendationerna och var noga med att följa alla stegen
i instruktionerna.

Ransomware – hur kan jag skydda mig?



Det funkar inte! Vad ska jag göra?

Ransomware – hur kan jag skydda mig?



Ransomware – hur kan jag skydda mig?

Worst Case:

Återställ från
backuper.



Virtuell valuta: De cyberkriminiella riskerar inte att bli exponerade 
vid transaktioner jämfört med vid traditionella bankaffärer.

Tor-nätverk: Genom att använda TOR-nätverk kan angriparen
dölja sina kontroll-servrar effektivt, vilket gör att de kan ha
sin infrastruktur skyddad och aktiv under lång tid.

Mobila plattformar: Detta började man se runt juni 2014 på 
Android-plattformen. Troligen toppen på isberget.

Mass-storage: I augusti 2014 kom SynoLocker som riktade in sig
på NAS-servrar från Synology.

Molntjänster och IoT: Når det hit under 2015?

Ransomware – kraftfullt & svårt att stoppa



Ransomware är här för att stanna.

Ransomware är ett växande problem.

Du behöver förbereda dig på att detta kan drabba dig 
och/eller din organisation också!

Ransomware – framtid



Intressant utveckling...

- Ransomware på GitHub
Open source.

http://www.theregister.co.uk/2015/08/18/ransomware_goes_open_source/

Won’t someone think of the script kiddies?!?
Hidden Tear ransomware

18 augusti 2015

Ransomware – framtid



Intressant utveckling...

- Ransomware-as-a-Service RaaS

http://blog.fortinet.com/post/encryptor-raas-yet-another-new-ransomware-as-a-service-on-the-block

Fortinet recently encountered a new Ransomware-as-a-Service (RaaS) advertisement called 
“Encryptor RaaS”. The service is advertised on an onion-based domain via Tor2Web service 
and Fortinet detects the associated ransomware as W32/Cryptolocker.ABD9!tr.

Interestingly, the seller explicitly calls its website “Ransomware as a Service”, an AV 
industry language, where the advertised business model closely resembles the 
recently discovered “Tox” RaaS. 

The seller earns a 20% commission per infected user who opts to pay ransom.

29 juli 2015

Ransomware – framtid



• Ring 114 14

• Anmäl genom besök till Polisen
(https://polisen.se/Kontakta-oss/Polisstationer)

Vid anmälan, uppge:
- Personuppgifter (om du gör anmälan åt någon annan så behövs

båda personernas personuppgifter)
- Tid och plats för brottet (så detaljerat som möjligt)
- Beskrivning av brottet

https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan
https://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott/IT-brott/

Polisanmäl cyberbrott



cert@cert.se   - 08-678 57 99
MSB/CERT-SE, box 588, 10131 Stockholm

Frågor? Tillägg? 
Kommentarer?


