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VPN på Stockholms 
universitet
Anders Håkansson



Två lösningar via IT-avdelningen

● Arbetsplatstjänsten: Forticlient
– Endast för Arbetsplatstjänsten

● Andra SU-datorer: vpn-beta.su.se
– Endast för datorer som ägs av SU
– Baserat på WireGuard
– Under utveckling och förändring

2020-06-16 Anders Håkansson, IT-avdelningen



Varför två lösningar?

● Forticlient har begränsningar
– Kostnad per klient
– Upplevs som instabilt
– Distribution av konfiguration och certifikat

● Fördelar med Wireguard
– Bättre kostnadskontroll
– Enkel ”registrering”

2020-06-16 Anders Håkansson, IT-avdelningen



Mer om vpn-beta.su.se

● Stort ansvar på DSA och användare
● Krav på uppkopplade datorer:

– Virusskydd

2020-06-16 Anders Håkansson, IT-avdelningen



Frågor?

2020-06-16 Anders Håkansson, IT-avdelningen



Tillitsnivåer
Johan Wassberg



SWAMID

/Johan Wassberg, IT-avdelningen2020-06-16

● Identitetsfederation med alla lärosäten som medlemmar

● Möjliggör att vi med vårt universitetskonto kan komma åt 

tjänster från andra lärosäten – och tvärtom

● Tillhandla håller eduroam

● Mestadels juridik runt en liten teknikdel



Tillitsnivåer

● SWAMID AL1
– Självuppgivna uppgifter
– Kontroll att det är en människa bakom konton

● SWAMID AL2
– Bekräftad användare via en annan källa

● SWAMID AL3 (tidigare AL2-MFA-HI)
– Svensk E-legitimation
– Multi-faktor

2020-06-16 /Johan Wassberg, IT-avdelningen



Varför tillitsnivåer?

● Krav från andra myndigheter
– System som innehåller känsliga 

personuppgifter kräver högre tillitsnivåer. 
T.ex. AL3

● Skydda våra egna tjänster och data

2020-06-16 /Johan Wassberg, IT-avdelningen



Vad händer på Stockholms universitet?

● Alla konton som aktiverats/återställts efter 25 maj har minst AL1

● Konton aktiverade före 25 maj behöver återställas för att få en tillitsnivå

● För AL2 krävs aktivering/återställning via ett bekräftat eduID-konto

● IT-avdelningen har internt börja kräva AL2 på administrativa tjänster

● eduroam kommer från 2 juni kräva AL1 för att hämta ut ett nytt lösenord

2020-06-16 /Johan Wassberg, IT-avdelningen



Vad händer i federationen?

● NAIS kräver AL3 vilket Stockholms universitets inte kan erbjuda. SWAMID/SUNET hjälper till och löser detta med hjälp av 

eduID

● Ladok pratar om att införa krav på AL2 för administrativa uppgifter

● Tjänsten Personliga certifikat har i flera år krävt AL2 och äntligen kan användare från Stockholms universitet nyttja 

denna!

● Fler och fler tjänster med ”viktig data” kommer vilja skydda sin data genom att kräva Tillitsnivå på användarna

2020-06-16 /Johan Wassberg, IT-avdelningen



Elefanten i rummet

● Varför inte BankID?
– Tillåter inte ”ID-växling”

2020-06-16 /Johan Wassberg, IT-avdelningen



Frågor?

2020-06-16 /Johan Wassberg, IT-avdelningen



10 minuters paus!



Informationssäkerhet
Benita Falenius och Ann-Marie Alverås Lovén



Regulatorisk säkerhet – Nya skarpa krav –
förmodligen from den 1 november



● Ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med 
ISO27001 och 27002 
– Regulatorisk säkerhet
– Utkontraktering
– Fysiskt skydd och personalsäkerhet

● Ledningssystem för kontinuitet

Föreskrift om informationssäkerhet

1. Verksamhetsrelaterad kontinuitetsplanering (BCM, Business continuity 
management). 

2. IT-inriktad kontinuitetsplanering (ITSCM, IT service continuity management). 
3. Krishantering. 



Kravställningar både inför upphandling, utveckling och för drift av befintliga 

system.

● Driftkrav omfattar bl.a. krav på:

- nätverkssegmentering

- behörighetskontroller

- säkerhetsloggning

● Kryptering

- krav på elektronisk signering & kryptering av e-post

● Säkerhetsloggning och övervakning i realtid

- krav både på att ha loggar och att analysera dessa

Föreskrift om it-säkerhet



Nätverksskanningar



Nätverksskanningar på SU

● Behov av kontroll på vad som finns på nätverket och hur sårbart SU 

är för externa & interna angripare.

● Kontinuerligt stora mängder angreppsförsök. 

● Hur ska vi skanna näten på SU? Hur ska vi förmedla information till 

verksamheten. Hur vill lokala IT-ansvariga vara involverade? 



Genomförd skanning (mars 2020)

● Skanningar efter sårbarheter & brister för enheter på SU:s 

nätverk.

● Del av ”Handlingsplan för ökad IT- och informationssäkerhet”

Förutsättningar

● 34 nätverk (30 000 IP-adresser), wifi exkluderat

● non-intrusive



Resultat sårbarhetsskanning

1148 sårbarheter totalt

● 13 kritisk

● 4 hög

● 711 medium

● 150 låg

● 270 information

● 17 st (kritisk + hög) är 
prioriterade att åtgärda 
skyndsamt, ett antal 
påbörjade.

● SSL/TLS samt osäker 
kryptering över hela SU



Skanningar allmänt

TIDIGARE

● Externa sårbarhets-skanningar 

genomförda av konsultfirmor.

● Penetrationtester inriktade på 

specifika system, konsultfirmor.

● Egna skanningar efter specifika 

sårbarheter när varning kommer via 

Sunet-CERT & CERT-SE.

NU OCH FRAMÅT (start Q2 2020)

● Outscan (Från Outpost24 via Sunet) 

månatliga skanningar (15:e kl 16.00)

● Egna skanningar efter specifika 

sårbarheter eller för verifiering.

● Skanningar från utsidan av SU-FW.

● Skanningar från insidan av SU-FW.



Internt nät för skanningar

130.237.93.200/26

- Dedikerat till skanningar

- Outscan/HIAB

- Andra skanningsverktyg förekommer, t ex när IT-Säk-teamet skannar efter specifika sårbarheter.

- Brandväggsregler kommer att behöva justeras



Arbete efter genomförd skanning

Målbild:
• åtgärda kritiska risker
• åtgärda höga risker
• åtgärda ”exploitables”
• informera om övriga 
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Incidentrapport
NTLM brute force attack -> RDP-angrepp 
februari 2020



Indikatorer på incident

● Stort antal anslutningsförsök från interna IP till AD.
● Omfattande trafik till & från AD, mkt förhöjd mot 

normalt.
● Störningar på individers datorer.



Initiala misstankar och arbetshypoteser

● Angrepp mot AD från intern källa? 

● NTLM brute force attack?

● Något skript som kommit in via e-post eller USB och som nu installerats och körs?

● Skadlig kod/virus?

● Något som smittar andra datorer?



Worst case scenario

SU:s AD blir förstört, t ex krypterat av ett ransomware.

Riskbedömning:
sannolikhet: måttlig konsekvens: katastrofal



Prioriteringar

1. Stoppa angreppet
2. Identifiera vad som hänt
3. Förhindra att angreppet kan utföras igen



Kontroll av loggar

● Vad säger loggarna?

350 – 400 datorer anslöt samtidigt mot AD och försökte slå 

upp användarnamn.

● Användarnamn från lista, inklusive kända admin-konton som 

root, admin, administrator men också ”normala” namn.



AD-loggen visade

● att det rörde sig om 
datorer och servrar från 
ett antal institutioner

Natgeo, Sofi, NE, BUV, 
English, MMK, SUS, 
Sociology, Linguistik, 
Ekohist, Humangeo, iies, 
Math, DSV, Romklass, 
MBW, DBB, FEK, EMB



Möjliga vägar framåt

● Spärra mac-adresser/datorer från nätverket?
● Analysera datorer för smitta?
● Förändring i brandväggsregler?
● Förändringar i AD-policys?

● Förändringar i lösenordsregler?



Analys av (ev) infekterad dator

● SUA-dator med misstänkt smitta på SOFI hämtades och 
gicks igenom noggrant med Sophos och Security Center

● manuell sökning efter script och jobb i minnet på datorn 
eller ändrade systemfiler

è Ingen smitta, inga script, inga misstänkta processer i 
minnet, inga ändrade systemfiler.



Blockera RDP för Sofi

● Test: blockera RDP för Sofi

à Omedelbar drop i ”brute force-trafik” från Sofi.



Beslut: Blockera RDP, GEOBLOCK



Beslut: AD-policy, max antal 
inloggningsförsök

● AD policy som tillåter 5 misslyckade inloggningsförsök 

implementerades på försök. 5 misslyckanden -> konto låst i 1 min

Hjälpte vid tillfället, men har nu tagits bort, pga parallella attacker där 

hackare med tillgång till SU-kontonamn försöka gissa lösenord è

SU-konton spärras och medför problem för legitima användare.



Slutsats

● Angrepp från internationella källor.

● RDP angreps eftersom det fanns öppningar beställda sedan tidigare och de 

gick att hitta med hjälp av skanningar.

Värdefull assistans från Sunet & extra tack till användaren på SOFI, som fick 

sin dator ”hi-jackad” av incident-teamet, och till Martin Spångberg på Natgeo 

som bidrog till att tydliggöra att det handlade om en allvarlig incident.



Hur ser det ut nu då?

● Omfattande trafik in mot SU kontinuerligt
● Största andelen är HTTPS- & HTTP-trafik 
● ARD, RDP, SSH, telnet mfl



Nederländerna Vietnam USAMoldavien Ryssland







RDP in mot SU i nuläget

● Tillåts från Sverige
● Tillåts om source_address är begränsad (specifik IP)
● Vid VPN ges större möjligheter, men kräver interna 

brandväggsregler.

Rekommendation: Använd VPN och sedan RDP!



Frågor?


