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Ransomware-angreb  
går målrettet efter  
danske virksomheder
It-kriminelle er blevet til professionelle organisationer,  
der i stigende grad specialiserer sig i at ramme virksomheder 
med ransomware og afkræve målrettede løsepenge.
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En advokat blev for nylig ramt af ransomware på 
sin computer. Softwaren krypterede hans ferie- 
og bryllupsbilleder, og for at komme til at se bille-

derne igen afkrævede bagmændene en løsesum på 
15.000 kroner betalt i bitcoin. Uden backup og nogen 
anden udvej valgte advokaten at betale pengene.

Normalt ligger løsesummen for et ransomware- 
angreb på mellem 2.000 og 3.000 kroner. Dette blev  
offentligt kendt, da Ciscos cyberkriminelle efterforsk-
ningsteam Talos optrævlede det berygtede ransomware-
netværk Angler sidste år. 

Men i advokatens tilfælde havde bagmændene luret, 
at der var tale om en person med en højere månedsløn 
end gennemsnittet. Ikke overraskende blev prisen for at 
få dekrypteret filerne sat derefter.

Hændelsen er ikke et isoleret tilfælde, men en del af 
en større tendens mod, at de it-kriminelle danner profes-
sionelle organisationer, der forstår at målrette angrebene 
mod ofrene i langt højere grad end tidligere. 

Og det går ikke kun ud over advokater og andre pri-
vate. Især virksomheder med værdifulde data og essen-
tielle driftssystemer står for skud. I år er mindst tre ame-
rikanske hospitaler blevet ramt af forskellige varianter af 
ransomware, der tvang hospitalerne i undtagelsestil-
stand og til at lukke ned for vigtige systemer.

Et af hospitalerne valgte ifølge internationale nyheds-

medier at betale en løsesum på 110.000 kroner, selvom 
der går rygter om, at det rigtige beløb var endnu højere. 

»Udviklingen inden for ransomware er bekymrende, 
især med de ramte hospitaler,« siger teknisk chef hos 
Cisco Security Research og holdleder i Talos, Martin 
Lee.

»Ransomware har udviklet sig fra at være noget, der 
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Dagligt bliver titusindvis af mennesker verden over mødt af et 
lignende skærmbillede, der fortæller, at deres filer er blevet 
krypteret.
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ramte en bærbar computer til også at ramme webserve-
re. Og nu ser vi en bevægelse mod sundhedssektoren og 
virksomheder generelt, hvor data er vigtige for organisa-
tionen,« uddyber han.

Ransomware – en ren guldgrube
Der er en meget enkel forklaring på udviklingen inden 
for ransomware: Det er en ren guldgrube. 

Afsløringen af Angler-netværket blotlagde nogle 
svimlende summer, som bagmændene havde været i 
stand til at skrabe til sig. Da Angler-malwaren var på sit 
højeste, ramte den op mod 90.000 computere om da-
gen. Herfra valgte 2,9 pct. at betale de i gennemsnit 
2.000 kr. i løsepenge for at få dekrypteret filerne. På den 
måde kunne Cisco fastslå, at bagmændene omsatte for 
omtrent 225 mio. kr. om året på en ransomware-kam-
pagne – sandsynligvis op mod 400 mio. kr., når man 
regner hele omfanget af Angler-bandens virke med. 

Angler er blot et ud af mange forskellige ransomware-
værktøjer, der er i omløb. Selvom Angler ikke længere er 
i søgelyset, så er der adskillige aggressive varianter, som 
forsøger at overtage ‘tronen’. Ransomware-programmet 
Locky, der blandt andet ramte et af de amerikanske ho-
spitaler, anslås ifølge det amerikanske erhvervsmedie 
Forbes at ramme op mod 90.000 ofre hver dag – det 
samme antal som Angler sidste år.

Sideløbende er en særlig ondartet type af ransomware 
kaldet SamSam begyndt at sprede sig. Den adskiller sig 
fra de øvrige ved, at det ikke længere er nødvendigt, at 
ofret klikker på et link eller downloader og kører en fil 
for at aktivere den. I stedet spreder den sig automatisk 
internt på netværkene via kompromitterede servere. Her 
leder den efter nye maskiner, som den kan inficere og 
kryptere filerne på.

Virksomheder bliver ramt hyppigere
Det er svært at sige noget præcist om, hvor mange virk-
somheder der bliver ramt af ransomware. Brud på it-sik-
kerheden er for de fleste virksomheder en prekær situa-
tion, som de ikke vil dele med omverdenen, og derfor 
findes der heller ingen samlet opgørelse over omfanget. 
Man kan dog alligevel få en fornemmelse af, at der er 
noget i gærde via de danske sikkerhedseksperter, som er 
i daglig kontakt med ramte virksomheder. 

»Nogle virksomheder er gået fra at blive ramt ugent-
ligt af ransomware til nu at blive det dagligt,« siger Hen-
rik Limkilde, der er Security Concept Manager i Ax-
cess.

Typisk bliver virksomheder ramt ved, at en medarbej-
der kommer til at trykke på et forkert link eller åbne en 
fil i en forfalsket email, der installerer ransomware på 
computeren. Er en medarbejders computer først blevet 

Det berygtede ransomware-netværk Angler blev optrævlet i slutningen af 2015. På sit højdepunkt ramte Angler 90.000 ofre om 
dagen og omsatte for mindst 225 mio. kr. om året.
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inficeret, vil malwaren have lettere ved at sprede sig in-
ternt i virksomheden.

»Vi ser tit, at der er rigtig mange brugere, der bliver 
inficeret, når det breder sig internt på netværket,« siger 
Kenneth Schwartz Thorkelin, Security Concept Mana-
ger i Axcess, og uddyber:

»Det kan gå ekstremt stærkt. Man skal reagere på mi-
nutter, og efter en time skal man i hvert fald have gjort 
noget. Regel nummer ét er, at man skal lade være med at 
klikke på links.« 

Som sikkerhedsrådgiver oplevede han for nylig, at en 
stor virksomhed med afdelinger over hele verden blev 
ramt af en CryptoLocker, som er en særlig type ransom-
ware. Malwaren spredte sig hurtigt på netværket, og for 
at dæmme op for det blev virksomhedens medarbejdere 
nødt til fysisk at hive ledningerne ud i datacentret. På 
den måde afkoblede de virksomhedsnetværket i det 
ramte land fra afdelingerne i resten af verden.

Pas på: Post Nord har modtaget din pakke
Flere danskere har oplevet at få en forfalsket email, der 
giver sig ud for at være fra Post Nord. Den lokker med 
beskeden om, at der venter en uafhentet pakke til en på 
posthuset. Man skal blot klikke på et link for at udskri-
ve en etiket, står der.

Linket fører dog ikke til nogen etiket, men til down-

load af en .exe-fil indeholdende Crypto-Locker-ran-
somware, der efterfølgende krypterer filerne på compu-
teren. 

Dette er blot én ud af mange måder, hvorpå ransom-
ware slår til. I andre tilfælde kan man blive ramt ved at 
klikke på den forkerte bannerannonce. Selv anerkendte 
nyhedsmedier som New York Times har været udsat for 
såkaldt malvertising, hvor nogle bannerreklamer fører 
til websider inficeret med ransomware. Derfor lyder det 
gentagne råd: Pas på, hvad du klikker på.

»Har man ikke de rigtige overvågningsværktøjer i 
virksomheden, så opdager man måske ikke, at en Po-
werPoint eller Word-fil i virkeligheden er inficeret. Man 

Eksempel på hvordan en bruger bliver inficeret med ransomware, der udnytter Flash-sikkerhedshul i forældede Wordpress- 
installationer.

En forfalsket mail fra Post Nord lokker med beskeden om, at 
der venter en uafhentet pakke til en på posthuset. 
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skal desuden uddanne brugerne, så de ikke bare lukker 
pc’en, går hjem og håber, at det går i sig selv,« siger Hen-
rik Limkilde med henvisning til en unavngiven sekre-
tær.

Da hendes computer blev låst af ransomware, gav 
hun ikke beskeden videre til it-afdelingen i virksomhe-
den, men slukkede bare skærmen og holdt fyraften. Næ-
ste dag havde malwaren krypteret hendes harddisk og 
spredt sig ud over hele firma-netværket.

It-kriminelle analyserer din virksomhed
Er en maskine først blevet ramt af ransomware og har 
fået krypteret filerne, er der ikke meget at gøre.

Bagmændene er efterhånden blevet så professionelle, 
at det kun er sjældent, at der er huller i krypteringen. Og 
hvor de tidlige udgaver af ransomware kun krypterede 
udvalgte filer, så krypterer de nyeste varianter oftest hele 
harddisken – inklusive backup, hvis den uheldigvis lig-
ger på samme drev.

Når skaden er sket, er der sædvanligvis to mulighe-
der: Betal løsepengene eller slet indholdet på harddisken 
og gendan systemet fra en anden backup.

At betale løsepengene er dog som at åbne Pandoras 
æske. 

»Der er måske 50 pct. chance for, at det rent faktisk 
virker, og du får dekrypteret filerne,« siger Henrik Lim-
kilde, der som etisk hacker har mange års erfaring med 
de skyggefulde sider af branchen.

»Har du mange penge, kan de bare hæve beløbet 
yderligere. Og du ved ikke, om de slår til igen,« siger han 
og påpeger, at de it-kriminelle organisationer også er be-

gyndt at sætte sig ind i, hvor meget ofrenes virksomhe-
der tjener ved f.eks. at slå dem op i CVR-registret. På 
den måde ved de, hvor meget de skal sætte løsesummen 
til. Der er endda eksempler på ofre, som har fået support 
på dansk fra bagmændene med udførlig forklaring på, 
hvordan de kunne købe bitcoin i en 7-Eleven til at betale 
med.

»Nogle er endda blevet så frække, at de er begyndt at 
skrive: ‘Vi gør det her for at hjælpe dig, så du kan lære at 
beskytte dig’,« siger Henrik Limkilde.

EU-persondataforordning på vej
Og på sin vis har bagmændene ret. Manglende it-sikker-
hed i især små- og mellemstore virksomheder (SMV) 
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Større danske virksomheder bliver oftere ramt af ransomware, 
oplever Kenneth Schwartz Thorkelin fra Axcess.

»Der er måske 50 pct. chance for, at det rent faktisk 
virker, og du får dekrypteret filerne. Har du mange 
penge, kan de bare hæve beløbet yderligere. Og du 
ved ikke, om de slår til igen.« 
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spiller en vis rolle for, hvorfor ransomware virker så ef-
fektivt. Der er blandt andet på blot et år sket et tilbage-
fald på 10 pct. i antallet af SMV’er, der benytter sig af 
web-sikkerhedsløsninger samt patching-værktøjer fra 
2014 til 2015. Samtidig kører 92 pct. af den hardware, 
som Cisco leverer, på gammel software med kendte sår-
barheder. Det viser en analyse fra selskabets årlige it-sik-
kerhedsrapport fra 2016. Med andre ord opdaterer virk-
somhederne ikke softwaren tilstrækkeligt, hvilket efter-
lader dem sårbare over for blandt andet ransomware-an-
greb.

Hovedårsagen er, at virksomhederne ikke kalkulerer 
med manglende it-sikkerhed som en potentiel omkost-
ning.

»Mange virksomheder prioriterer oppetid i stedet for 
sikkerhed, fordi det ikke koster noget, at sikkerheden 
ikke er i orden. Det er kun dårlig omtale, der koster i 
dag,« siger Henrik Limkilde. 

Dette vil uden tvivl ændre sig i 2018, når den nye EU-
persondataforordning træder i kraft. Til den tid kan 
virksomheder straffes med bøder på op til fire pct. af 
koncernens globale omsætning for alvorlige læk af per-
sondata.

Således vil virksomheder have et væsentligt større in-
citament for at have sikkerheden i orden. På den anden 
side frygter Henrik Limkilde også, at loven vil have den 
samme effekt på de it-kriminelle.

»Jeg tror ikke, at det kommer til at stoppe kriminali-
teten. Hackerne vil finde en anden måde at få adgang til 
data, og i stedet for at kryptere dem vil de true virksom-
hederne med at offentliggøre dem,« siger han.

Denne behandling fik utroskabssitet Ashley Madison 
en forsmag på i sommeren 2015, hvor det lykkedes 
hackere at stjæle persondata på millioner af brugere. Ef-
ter forgæves trusler om at lukke sitet, valgte hackerne at 
offentliggøre alt fra brugernes rigtige navne og adresser 
til deres kreditkortnumre. 

Ashley Madison slap med dårlig presse, men så let vil 
det ikke gå europæiske virksomheder fra 2018, når bø-
derne kommer på bordet. Og den klemme vil hackerne 
udnytte, spår Henrik Limkilde:

»De vil true med at offentliggøre virksomhedens per-
sondata og sætte prisen lidt under, hvad en bøde ellers 
vil koste dig – f.eks. to pct. af din årlige omsætning.« ■

Henrik Limkilde er etisk hacker for Axcess og følger løbende 
med i de it-kriminelles gøren og laden på online fora og inter-
nationale hacker-konferencer.

»Mange virksomheder prioriterer oppetid i  
stedet for sikkerhed, fordi det ikke koster noget,  
at sikkerheden ikke er i orden. Det er kun dårlig  
omtale, der koster i dag,« 

6
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Traditionel antivirus  
beskytter ikke mod nyeste 
ransomware-varianter
 
It-kriminelle tager snedige teknikker i brug for at omgå traditionelle  
antivirus-programmer. Nye trusler kan dog identificeres hurtigere med 
endpoint-protection, og de inficerede maskiner kan isoleres med  
intelligent software.

Det tager kun ti minutter for Henrik Limkilde 
at udvikle et stykke ransomware, der slipper 
uhindret forbi alverdens antivirus-software. 

Han er etisk hacker for Axcess, og hans erfaring med 
at teste virksomheders it-sikkerhed afspejler de samme 
muligheder, som de kriminelle hackere kan benytte sig 

af. Derfor er hans budskab klart: Du kan ikke forhindre 
et angreb 100 pct. Værktøjerne til at udvikle ransom-
ware er så let tilgængelige, at de fleste med teknisk snilde 
kan udvikle et såkaldt zero-day exploit; altså en mal-
ware, der udnytter en ukendt sårbarhed i eksisterende 
software – på kort tid. 

Med Advanced Malware Protection fra Cisco kan man sammenligne filer på netværket med millioner af andre brugeres lignende 
filer i skyen og automatisk identificere skadelige karaktertræk, der kan blokeres.
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Samtidig er noget ransomware blevet så udspekule-
ret, at det går i dvale, når det kommer ind på en ny ma-
skine. På den måde bliver det ikke opdaget af de tradi- 
tionelle antivirus-programmer. Først efter et par dage 
kommer der liv i den, og da har de traditionelle anti- 
virus-programmer allerede stemplet filen som sikker.

»Der kan gå op til 200 dage, før en zero-day sårbar-
hed bliver opdaget, selvom Cisco er nede på 64 dage i 
snit,« siger Henrik Limkilde og fortsætter:

»Med antivirus er du ikke sikker. Du er nødt til at ha-

ve noget, der kan læse dine mønstre og konstant vurdere 
filerne.«

Endpoint-protection fanger ransomware
Hver gang en ny type af malware bliver kendt, bliver an-
tivirus-programmerne opdateret med nye definitioner, 
der kan blokere dem. Problemet er, at enhver ny 
ransomware-variant får uhindret adgang i perioden, 
indtil den bliver opdaget af producenterne. 

Derfor er det nødvendigt at beskytte sig med end-

FirePOWER Management Center kan i samarbejde med Cisco ISE, automatisk isolere de maskiner der er ramt af ransomware, 
så malwaren ikke spreder sig til resten af firma netværket.

»Der kan gå op til 200 dage, før en zero-day sårbarhed 
bliver opdaget, selvom Cisco er nede på 64 dage i snit. 
Med antivirus er du ikke sikker. Du er nødt til at have 
noget, der kan læse  dine mønstre og konstant  
vurdere filerne.«
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point-protection som eksempelvis Advanced Malware 
Protection (AMP) fra Cisco. Det er en ny type beskyt-
telse, der fungerer efter crowdsourcing-princippet: Hver 
gang en bruger opdager noget mistænkeligt ved en fil, 
bliver filens unikke fingeraftryk – den såkaldte SHA-
værdi – uploadet til skyen og sammenlignet med lignen-
de filer fra millioner af andre brugere.

På den måde bliver viden om ny malware opfanget og 
delt meget hurtigere, end antivirus-producenterne selv 
kunne opdage det. I sig selv er det dog ikke en skudsik-
ker løsning:

»Den første maskine på netværket, der bliver ramt af 
en 0-dages sårbarhed, vil altid være ramt og skulle gen-
skabes,« siger Henrik Limkilde.

Også dette kan dog forebygges med særlige analyse-
værktøjer som Lancope Stealth-Watch, der holder øje 
med samtlige datapakker på netværket og spotter mis-
tænkelige mønstre. 

Det kunne for eksempel være en Word-fil, der pludse-
lig begynder at kommunikere med Tor-netværket, eller 
en printer, der er blevet inficeret med malware og gør 
noget uventet.

På den måde behøver man ikke kende til hver enkelt 
ny type af ransomware, men man vil stadig kunne rea-
gere, når softwaren opdager effekten af dem.

»Har man et værktøj, der spotter forkerte mønstre, så 

vil man kunne lukke det ned og mindske indbruddet i 
firmaet,« siger Henrik Limkilde.

Isolér ramte maskiner
Det bedste man kan gøre, når man bliver ramt af 
ransomware på firma-netværket, er at lukke computeren 
ned. 

Gør medarbejderen ikke dette, er der dog stadig 
hjælp at hente i intelligent overvågningssoftware som 
Identity Services Engine (ISE) fra Cisco. Softwaren 
samarbejder med AMP og StealthWatch og kan auto-
matisk isolere de ramte enheder ved at smide dem af net-
værket og lukke dem ned.

Da ransomware kan ramme alle platforme – lige fra 
Windows over OS X til Android og iOS – så giver ISE 
mulighed for at få overblik over ikke blot medarbejder-
nes bærbare computere, men også deres tablets og 
smartphones. 

Man kan selvfølgelig gøre dette arbejde manuelt, 
men det har en ulempe ifølge Henrik Limkilde:

»Hvis du gør det manuelt, så skal du lave en søgning 
på en ip-adresse, som måske tilhørte Jens i virksomhe-
den om morgenen, mens Søren nu bruger den. Så ved du 
ikke, hvem der er ramt. Det er derfor, man skal have 
identitet på netværket,« siger han. ■

 

»Det bedste man kan gøre, når man bliver ramt af
ransomware på firma-netværket, er at lukke 
computeren ned.« 

9
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Tre gode råd til at undgå 
ransomware i virksomheden

1 Uddan  
medarbejderne
 

 
Lige meget hvor mange intelligente software-løsninger, 
man har i virksomheden, vil medarbejderne ofte være 
det svageste led rent it-sikkerhedsmæssigt. Der er flere 
eksempler på, at medarbejdere blot har slukket skærmen 
og er gået hjem, når deres computer er blevet låst af 
ransomware. Dette kan medvirke til, at malwaren spre-
der sig til resten af firmanetværket, men det kunne være 
undgået, hvis de sikkerhedsansvarlige blev informeret i 
tide. 

Samtidig er det vigtigt at oplære medarbejderne i at 
kunne identificere mistænkelige emails med links til 
ransomware. Eksempelvis den famøse Post Nord-email, 
hvor der står, at man har modtaget en pakke, mens lin-
ket i virkeligheden fører til ransomware. Emailen er dog 
ikke oversat 100 pct. korrekt til dansk, hvilket burde 
vække mistanke hos den vågne.

»Awareness-kampagner er meget vigtige,« siger  
Security Concept Manager hos Axcess, Henrik Limkilde

2 Find den rette kombination  
af beskyttelsessoftware til  
virksomheden

 
Det er ikke alle virksomheder, der har behov for alle 
software-løsningerne. Mindre virksomheder med få 
medarbejdere vil måske ikke kunne forsvare at købe en 
løsning som StealthWatch til netværksovervågning. Og 
behovet for en komplet overvågning af alle virksomhe-
dens enheder og identiteter, som fås med Identity Ser-
vices Enginge fra Cisco, vil også være mindre. 

Alle – selv private – bør dog som minimum bruge en 
løsning med endpoint-protection som Cisco Advanced 
Malware Protection, da den kan fange flere af de nyere 
ransomware-varianter end traditionel antivirus.

Vil man have maksimal beskyttelse, bør man bruge 
alle Cisco-løsningerne samlet, da de kan arbejde sam-
men og automatisk lukke ned for truslerne. 

Uanset hvor mange intelligente softwareløsninger, virksomheden har, vil medarbejderne ofte være det svageste led. 
10
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OpenDNS har med 65 mio. aktive brugere langt større kendskab til mønstrene for skadelige websider end lokale internetudbyde-
re. Derfor kan tjenesten blokere mere effektivt for mistænksomme ip-adresser.

3 Blokér skadelige  
internetadresser
 

 
Man kan forebygge mange uheldige episoder med at 
klikke på forkerte links ved helt at blokere for internet-
adresserne på netværket. Hver gang du skriver en inter-
netadresse i browseren, laver den et DNS-opslag typisk 
via din lokale internetudbyder. 

Opslaget fungerer ligesom at kigge i en telefonbog: 
Det oversætter www-adressen til en numerisk ip-adresse 
på serveren, du forsøger at besøge. Problemet ved at lade 
din lokale internetudbyder foretage disse DNS-opslag 

er, at de har en begrænset viden om, hvilke sider der er 
skadelige. Derfor kan det være en fordel at benytte sig af 
OpenDNS, der er den største DNS-tjeneste i verden, til 
at foretage opslaget i stedet. 

OpenDNS validerer 80 milliarder DNS-forespørgs-
ler om dagen – eller to pct. af verdens samlede trafik – 
hvilket giver dem en enestående indsigt til at forudsige 
hackernes mønstre og blokere for skadelige ip-adresser.

»Mere end 90 pct. af al malware bruger DNS til at 
udføre angreb. Hvis man har trusselsinformation til at 
blokere på det niveau, inden det rammer infrastruktu-
ren, har man skåret meget fra,« siger Security Concept 
Manager hos Axcess, Kenneth Schwartz Thorkelin. ■

»Mere end 90 pct. af al malware bruger DNS til at  
udføre angreb. Hvis man har trusselsinformation  
til at blokere på det niveau, inden det rammer  
infrastrukturen, har man skåret meget fra.«

11



Vi hjælper dig
sikkert videre!
Som Danmarks største Cisco Security-partner kan vi minimere 
risikoen for, at din virksomhed bliver taget som gidsel.

Vi er eksperter i netværk og sikkerhed, og vi ved, hvordan du ved hjælp af de 
rette overvågningsværktøjer kan sikre din virksomheds it-infrastruktur helt ude 
fra kanten af netværket og ind i kernen af datacenteret. 
 
Kontakt vores Security Concept Manager Kenneth Schwartz Thorkelin på  
kst@axcess.dk, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få overblik over  
truslerne, og hvordan du bedst griber arbejdet med it-sikkerhed an i din virksomhed.

Læs mere om Axcess og vores kompetencer på

www.axcess.dk/security

Security ERFA-gruppe Bliv medlem og få mulighed for at udveksle erfaringer, viden og 
oplevelser med andre it-sikkerhedsansvarlige. Axcess’ it-sikker-
hedseksperter vil deltage på møderne og bidrage med den sidste 
nye viden og indsigt på området. Alle deltagere i gruppen skal på 
forhånd underskrive en NDA (Non Disclosure Agreement).Læs mere og tilmeld dig informationsmødet her
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