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Nätverkstrafikmonitoreringskurs 

Bakgrund 

 

MSB har utvecklat denna utbildning mot bakgrund av återupptagna 

totalförsvarsplaneringen. I takt med att digitaliseringen i samhället ökar så 

behöver informations- och cybersäkerheten stärkas för att trygga ett robust och 

motståndskraftigt samhälle.  

 

I regeringens nationella säkerhetsstrategi från 2017 står att: 

”Vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och situationer under 

höjd beredskap ska vara stark. Det vardagliga ansvaret för olika typer av 

samhällsviktig verksamhet ligger i dag hos många olika aktörer. Det innebär 

att alla dessa behöver ta aktivt ansvar för en god beredskap.”  

Föreliggande kursplan beskriver den pilotkurs som genomförs av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap i februari 2020.  

Målgrupp 

Kursen vänder sig till ICS/SCADA-operatörer/integratörer/konsulter inom 

samhällsviktig verksamhet.  

Förkunskaper 

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren ha genomfört 

Webbutbildning i totalförsvar innan kursstart. Webbutbildningen hittas på 

msb.se/totalforsvar. 

Deltagaren ska också ha läst Internetstiftelsens vägledning för grunderna inom 

TCP/IP som finns online på 

https://internetstiftelsen.se/docs/Allt_over_IP_webb.pdf; sidan 11-91.  

Urval 

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en 

jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt mot bakgrund av 

ett köns- och mångfaldsperspektiv.  

Vid fler anmälda än tillgängligt antal platser kommer i första hand deltagare 

från de olika samhällsviktiga sektorerna Energiförsörjning, Transport, Hälso- 

och sjukvård samt omsorg, Livsmedelsförsörjning/Dricksvatten samt 

Information och kommunikation att prioriteras. 

https://internetstiftelsen.se/docs/Allt_over_IP_webb.pdf
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Syfte 

Kursen syftar till att utveckla deltagarens kunskap, färdighet och kompetens 

inom nätverkstrafikmonitorering för ICS/SCADA-

operatörer/integratörer/konsulter och därigenom bidra till ett robust och 

motståndskraftigt samhälle.  

Utbildningen syftar också till att deltagarna i sin tur ska kunna utbilda andra, 

främst inom sin egen organisation, för att ytterligare bidra till 

kunskapsutveckling.   

Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna: 

1. beskriva hur nätverkstrafik kan samlas in i form av pcap-filer för analys  

2. förklara vilka öppna tillgängliga verktyg som finns för analys av 

nätverkstrafik och hur dessa kan installeras, konfigureras och användas 

tillsammans  

3. visa vilka vanliga metoder som ska användas för att förhindra skadlig 

nätverkstrafik, eller att upptäcka trafik som indikerar ett angrepp  

Innehåll 

Under kursen behandlas följande:  

 Allmänt om nätverk (OSI-modellen, TCP/UDP, TCP-handshake) 
 Presentation av vanliga protokoll för styrsystem 

 Introduktion till Linux, samt installation av Security Onion från ISO 
 Beskrivning av verktyg i Security Onion 

 Verktyg för inventering 
 Beskrivning av insamling av nätverkstrafik, span och tap 
 Introduktion till filer för IDS (Snort, Sguil, Squert)  
 Hur Elastic Stack (ELK-stack) kan användas för att hantera insamlad 

data 

 Hur de beskrivna verktygen kan användas för felsökning 
 Beskrivning av vitlistning av styrsystemsprotokoll i Snort 

 Genomgång av pcap:ar från riktiga felsökningscase för att beskriva 
metodiken. Underlaget används för att visa simulerade attacker, hur fel 
kan identifieras mm.  

Pedagogik och metodik 

Kursen är både teoretisk och praktisk och bygger på att deltagaren aktivt deltar 

i de övningsmoment som genomförs.  

MSB strävar efter att vara en jämställdhetsintegrerad myndighet.  

Upplägg och omfattning 

Kursen genomförs i MSB:s lokaler i Stockholm under två dagar.  

Varje deltagare ska ta med egen dator som rekommenderas ha följande 

resurser:  
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 64-bitars processor med ett 64-bitars operativsystem 

 VT eller annan 64-bitars virtualiseringsinställning aktiverad i BIOS för 

att kunna köra 64-bitars virtualiseringsmotor, samt behörighet att göra 

denna ändring i BIOS.  

 Minst 16 GB RAM (internminne) 

 Minst 50 GB fritt utrymme på hårddisken 

 Minst en (1) tillgänglig USB-port 

På datorn ska VirtualBox (en avgiftsfri programvara för virtualisering som 

laddas ned från  https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads). Installeras av 

deltagaren i förväg, gäller även virtualbox extension pack.  

Linux eller Windows är att föredra som värdoperativsystem.  

Andra virtualiseringsplattformar eller värdoperativsystem kommer troligen 

fungera men om det uppstår problem kan kursläraren inte garantera att det går 

att lösa.   

Datorn som används på kursen bör inte vara en sådan som används i det 

dagliga arbetet, utan en för ändamålet särskild dator då bland annat 

nätverkstrafik med skadlig kod kommer att användas.  

Läromedel 

Rekommenderad läsning och referenslitteratur skickas ut till deltagarna i 

samband med antagningsbesked och kursinformation.  

Intyg 

Efter godkänd kurs utfärdar MSB ett kursintyg till deltagaren.  

 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

