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Sammanfattning

Meltdown och Spectre är två säkerhetshål som har upptäckts i moderna processorer. För att säkra sig 
mot dessa säkerhetshål är företagen tvungna att uppdatera sina system med de säkerhetsuppdateringar 
som släpps även om prestandan eventuellt kan försämras.

Studien har som syfte att undersöka huruvida svenska hostingföretag har blivit påverkade av 
uppdateringarna mot säkerhetshålen. Företagen kan påverkas prestandamässigt men även få problem 
med de uppdateringsprocesser som har genomgåtts. Hostingföretagen är de företag som ansetts vara ett 
av de mer påverkade. Urvalet för de medverkande företagen i studien blev små till medelstora 
hostingföretag lokaliserade på olika platser i Sverige. 

Undersökningen använder en kvalitativ intervjustudie. Företagen kontaktades med E-post, för att sedan 
bli vidarebefordrad till en person som har varit involverad i arbetet med Meltdown och Spectre. Totalt 
var det 59 företag som kontaktades och det var fyra företag som ställde upp på att vara delaktiga i 
studien. Ett av företagen kunde inte utföra en intervju över Skype, men medverkande genom att svara 
på frågorna över E-post. Svaren från intervjuerna sammanställdes och analyserades sedan och de 
analyserade svaren visar att:

Företagen har blivit påverkade prestandamässigt av uppdateringarna men inte i den utsträckning att det 
skulle påverka den dagliga verksamheten. Den del som påverkade företagen mest var den arbetsprocess
utfördes för att applicera uppdateringarna samt komplikationerna från leverantörernas sida att leverera 
en fungerade och skyddande uppdatering i tid. 

Nyckelord: Hostingföretag, Säkerhetshål, Meltdown, Spectre



English summary

This studies focus is to analyze the impact on Swedish hosting companies after the announcement 
about Meltdown and Spectre.

Meltdown and Spectre are two security issues that reside on modern processors today. It has been said 
that the hosting business will take most of the impact generated by the patches to fix the problem. The 
effects that it could have on the companies are performance degradation but also questions arising 
during the patching process. The companies that were chosen to be part of this study were small to 
medium sized hosting companies located in different places in Sweden. 

A qualitative interview study was used to collect data. An email was used to contact companies to be 
redirected to the person that had been involved with the work around Meltdown and Spectre. Totally 59
companies were contacted to see if there were interest in participating in the study. Out of those 59 
companies, there were four contributors, where three of these were real interviews over Skype and one 
over email. The data collected from the interviews were analyzed and showed that:

The companies have been affected by the updates, but not to the extent that it would change the day-to-
day operations. The part that touched the companies the most was the work process that had to be 
performed to apply the updates, as well as the complications from the supplier's side to deliver a secure 
working patch in time.

Keywords: Swedish hosting companies, Meltdown, Spectre, Securiry issues
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 1 Introduktion
I dag är det förekommande att sårbarheter hittas i mjukvara eller tjänster. Sårbarheter upptäckts sällan i 
hårdvara som används inom en servermiljö.

De två säkerhetshålen, Meltdown och Spectre, skakade om IT-världen när upptäckten annonserades 
(Heath, 2018). Även om säkerhetshålen är svåra att utnyttja och kräver kompetens inom området går 
det inte att vara på den säkra sidan och förlita sig på att inget kommer att ske. Meltdown och Spectre 
kan utnyttjas för att nå känslig data, som till exempel lösenord. Det är påvisat att ett moln eller 
hostingmiljö som innehåller virtuella maskiner ligger i riskzonen. Då det kan vara möjligt att komma åt
data som befinner sig på den underliggande plattformen genom en virtualiserad maskin om systemen 
inte är uppdaterade. Det är även fullt möjligt att komma över information som befinner sig på en annan 
virtualiserad maskin. Med tanke på vad som kan ske när dessa säkerhetshål utnyttjas är det inte 
optimalt att använda sig av ouppdaterade system och bör uppdateras omgående (Heath, 2018).

Problematiken som uppstår för företagen i är att de tvingas uppdatera sina system med de 
uppdateringar som släpps, även ifall det skulle påverka prestandan på systemen. Det finns siffror som 
visar att det kan förekomma 30 procents prestandaförlust. Det beror dock på vilken typ av processor 
som används samt vad det är för operationer som sker på systemet. Med tanke på omständigheterna 
bidrar det till att företag behöver uppdatera sina system för att hålla sig säkra. Då det påverkar hårdvara
som går 20 år bakåt i tiden (Bright, 2018).

Denna studie är baserad på en kvalitativ intervjustudie med fyra medverkande hostingföretag. Svaren 
som innefattades av intervjuerna är det underlag som användes för att besvara forskningsfrågan som 
ställts i studien: Hur har svenvksa hostingföretag påverats av Meltdown och Spectre?. Intervjuerna 
visade att hostingföretagen har blivit påverkade av dessa säkerhetshål prestandamässigt men inte till 
den grad det har spekulerats om. De har blivit mer påverkade av den uppdateringsprocess som 
företagen har genomgått för att skydda sig.
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 2 Bakgrund
I denna sektion kommer Meltdown och Spectre förklaras, vilka tekniker som används för att utnyttja 
dessa men även hur säkerhetshålen kan begränsas med hjälp av uppdateringar. Säkerhet inom 
hostingmiljöer diskuteras även generellt.

 2.1 Minneshantering
Minneshantering är en term som innebär att datorns minne hanteras för att göra det möjligt att 
avallokera och allokera minne. Hanteringen av minnet utförs för att frigöra minne när det inte längre 
används samt att få tillgång till mer minne när det efterfrågas (Jin & Huh, 2011). Minnesisolering i 
dagens virtualiseringstekniker är baserat på den hjälp som finns mellan hårdvaruöversättning och page 
tables. I processorer sker översättningen från virtuella adresser till fysiska adresser med hjälp av 
translation look-aside buffers (TLB’s) (Jin & Huh, 2011).

 2.1.1 Virtuellt minne 

De flesta operativsystem använder sig av virtuellt minne för att förhindra att en process ska ha direkt 
tillgång till det fysiska minnet. Virtuellt minne används också för att göra systemet mer resurseffektivt 
genom att undvika att program får tillgång till mer minne än vad de behöver. Programmen tror att de är 
helt ensamma om att använda systemet men operativsystemet känner till alla program som körs. 
Virtuellt minne är bundet till det fysiska minnet och därmed kommer minnet inte att överlappa varandra
(Gostev, 2018). Med det menas att program inte får exklusiv tillgång till en del av det fysiska minnet 
utan får istället tillgång till virtuellt minne som representerar det fysiska minnet. Mappningen som 
utförs från virtuellt minne till fysiskt minne hanteras av Memory Management Unit (MMU) som är 
fysisk hårdvara (Jin & Huh, 2011).

 2.1.2 Out-of-order exekvering

I moderna processorer finns det en optimeringsteknik som heter out-of-order exekvering. Den 
möjliggör att en processor kan maximera sin användning av exekveringsenheter. Med hjälp av denna 
optimeringsteknik kan en processor exekvera instruktioner när det finns tillräckligt med resurser istället
för att utföra dem i en specifik ordning. Därmed tjänar processorn tid och kan utföra instruktioner 
snabbare. När denna optimeringsteknik används tillhandahålls även en annan metod som används för 
att förutse vilka instruktioner som kommer att ske i framtiden, som heter spekulativ exekvering (Lipp 
m. fl., 2018). Metoden används för att utföra instruktioner innan de egentligen behöver bli exekverade 
och möjliggör att processorn kan arbeta snabbare då instruktionerna har fått försprång till deras 
egentliga exekvering. När spekulativ exekvering används placeras datan i cache-minnet på processorn 
för snabbare exekvering. För att en process ska få tillgång till data som befinner sig i cache-minnet 
behöver den få privilegierad tillgång, men när spekulativ exekvering används börjar processorn att 
använda datan innan den den fått tillstånd att göra det och datan cachas i processorns minne (Lipp m. 
fl., 2018).

 2.2 Meltdown
När spekulativ exekvering används är det möjligt att utnyttja en bugg som finns i MMU:n. Buggen som
existerar innebär att det går att skippa adresskontroller som egentligen ska utföras av MMU:n. Med 
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hjälp av den existerande buggen går det sedan att läsa av en annans process minne med hjälp av 
användningen av en annan process (Redhat, 2018). Förfrågningarna som utförs av en annan process för
att läsa av en annan process data kommer naturligtvis att blockeras, problemet är som det tidigare 
nämnts, att datan erhålls i processorns cache-minne. Därmed skapas möjligheten att läsa av datan. 
Processorn luras därför till att använda spekulativ exekvering (Lipp m. fl., 2018). De processorer som 
ligger i riskzonen för Meltdown är Intel och ARM processorer, det är däremot möjligt att mildra detta 
säkerhetshål med hjälp av uppdateringar (Gostev, 2018). Meltdown föreslogs som namn då det går 
förbi de säkerhetsgränser som egentligen ska verkställas av hårdvaran som finns.

 2.2.1 Spectre

Till skillnad från Meltdown som endast påverkar Intel och ARM processorer påverkar Spectre moderna
processorer och 20 år bakåt i tiden (Bright, 2018). Med de tekniker som nämnts ovan är det möjligt att 
få ett program att läcka sin egen data. Spectre är en sårbarhet som kan utnyttjas genom att lura ett 
program för att nå minnesplatser i programmet och möjligtvis komma över känslig data. Med Spectre 
går det att få tillgång till en annan programs data men är svårare att utnyttja då det kräver kunskap om 
programmet. Problematiken med Spectre är att det inte går att skydda sig mot det helt, även efter att 
uppdateringarna har applicerats. Nya varianter av Spectre kan upptäckas som också gör att det blir svårt
att skydda sig mot det (Lipp m. fl., 2018). Det finns i dagsläget två varianter av Spectre, variant ett och 
variant två.

Båda varianterna av Spectre utnyttjar spekulativ exekvering som användas för att skynda på processer. 
Den första varianten går under namnet bounds check bypass och utnyttjas för att gå runt de kontroller 
som finns när det sker en programförgrening (Lipp. fl., 2018). Variant två går under namnet branch 
target injection och innebär att systemet blir infekterat från en virtualiserad gästmaskin för att 
möjliggöra avläsning av data på hypervisorn (Redhat, 2018).

Ett tillvägagångssätt för att utnyttja Spectre variant ett är med hjälp av JavaScript som körs i en 
webbläsare. Genom att använda sig av kombinationen i en webbläsare är det möjligt att komma över 
data som finns i lagrat i webbläsaren. Då Spectre kan läcka information till JavaScriptet. Informationen
som läcks kan vara lösenord och kakor (cookies). Informationen kan sedan användas för att få tillgång 
till mer känslig data (Heath, 2018).

 2.3 Behandling av Meltdown
Uppdateringen KAISER skapades för att mildra side-channel attacks och andra attacker mot kernel 
address space layout randomization (KASLR). KASLR är en försvarsmekanism som används för att 
mildra minnes korruptions attacker inom en Linux miljö. Denna försvarsmekanism har dock påvisats 
att inte vara tillräcklig då det är möjligt att utnyttja buggar i systemet (Yeongjin m. fl., 2016). Ett enkelt
sätt att skydda sig mot Meltdown är att inte använda out-of-order exekvering, men som det nämnts 
tidigare ger detta en prestandavinst och skulle få konsekvenser för prestandan på processorer om det 
stängdes av. Spectre är däreemot svårare att skydda sig mot då det inte till fullo går att utföra en 
uppdatering mot det. Spectre är som tur också svårare att utnyttja än Meltdown (Lipp m. fl., 2018).

 2.3.1 KAISER

Eftersom det finns begränsningar med isoleringen för kärnadresser uppkom Kernel Address Isolation to
have Side-channels Efficiently Removed (KAISER). KAISER utgår från är att isolera Linux kärnan helt 
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ifrån en process som kan användas av en användare. Genom att separera kärnadressplatser i 
processorns cache-minne uppfylls isoleringen. KAISER säkerställer att kärnan är separerad när det 
gäller kärn- och användarutrymmesisolering, som innebär att hårdvaran själv inte kommer att innehålla 
någon information om kärnadresser när en användarprocess körs (Gruss m. fl., 2017). Som det tidigare 
nämnts är KASLR en vital del när det gäller säkerhet i systemet, som i sig ska göra det säkert såvida 
vetskapen om var kärnadresser finns inte läcker genom användaradresserna. KAISER innehåller två 
page tables, en innehåller både kärnadresser och användaradresser men enbart kommer att användas när
systemet körs i kärnläge. Den andra page table:n är en kopia av den vanliga page table:n men utesluter 
kärnadresser och innehåller enbart användaradresser och kallas för shadow page table. För att det ska 
vara möjligt att hantera systemanrop och avbrott används det en minimal kärnrymds mappning istället. 
Med det menas att när en process körs / används i användarläge kommer shadow page tables att 
användas och därmed kommer kärnadresserna inte vara synliga för användarprocessen och eliminera de
attacker som kan utföras med hjälp av hårdvaran, till exempel Meltdown. Eftersom shadow page tables
används av användarprocesser kommer systemet att behöva utföra ett byte av miljö när ett systemanrop
utförs eller när ett avbrott ska ske, så att denne befinner sig i kärnläge (Corbet, 2017). Vidare kommer 
det att behövas att någon behandlar koden som hanterar återvändningen till användarläge för att 
shadow page tables ska bli aktivt igen. Eftersom det måste ske ett byte av miljö när ett systemanrop 
eller ett avbrott sker kan prestandan påverkas, med tanke på överflödet av instruktioner hanteras. 
Prestandaförlusten har påvisats att bli upp till 30 procent och kan bidra till konsekvenser inom en 
hostingmiljö (Bright, 2018). Företagen som hanterar en hostingmiljö har inget annat val att än att 
applicera denna uppdatering även om det innebär prestandaförluster eftersom miljön måste vara säker 
från intrång.

Det finns ingen officiell rapport på hur Microsoft har löst problemet med Meltdown och Spectre. 
Lösningen använder sig av mikrokodning, eller firmware, och är egentligen Intel’s lösning som 
Microsoft har implementerat. (Cable, 2018). 

 2.4 Säkerhet inom hostingmiljöer
Hostingmiljöer är idag populärt och används av företag för att expandera sin IT infrastruktur billigt och
dessutom få tillgång till kraftfulla servrar och/eller system. Företagen behöver inte längre se över den 
fysiska hårdvaran själva och det medför att företagen inte längre behöver tänka på, eller ha hand om 
säkerheten själva (Shanmugasundaram m. fl., 2017). Företagen förlitar sig på de företag som erbjuder 
outsourcing tjänster och skapar press på företagen som tar hand om andra företags data och system. 
Hostingföretagen bör ta säkerhetsdelen på allvar för att inte riskera att läcka känslig data till andra 
parter och därför är applicering av uppdateringar viktig. Speciellt när det gäller incidenter som 
Meltdown och Spectre. De måste försäkra sina kunder om att deras data inte blir tillgängligt till 
obehöriga och blir därmed tvungna att skydda sig på de sätt som finns tillgängliga. I detta fallet att 
innebär det uppdatera sina system med uppdateringar som eventuellt kan försämra deras prestanda eller
generera mer problem än vad som existerade från början (Shanmugasundaram m. fl., 2017). 

 2.5 Relaterad forskning
Eftersom ämnet inom detta område är nytt är det svårt att hitta någon relaterad forskning. I nuläget 
finns det inte tillräckligt med vetenskaplig forskning inom ämnet mer än de artiklar som publicerats av 
de som gjorde upptäckten.
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Det är möjligt att dra paralleller till det skadliga programmet NotPetya som orsakade skador till 
företaget Maersk. NotPetya attacken som slog till mot bland annat Maersk gjorde att de blev tvungna 
att ominstallera 4000 servrar, 45000 nya klientdatorer och 2500 applikationer. Normalt sett anses detta 
arbete att ta runt sex månader att genomföra, men i fallet med Maersk klarades det av på tio dagar med 
hjälp av drivna och duktiga medarbetare samt ett fungerande arbetssätt (Cimpanu, 2018). Ukraina var 
målet med attacken och det skadliga programmet placerades i deras populäraste bokföringsprogram. 
Snabe (Chigwin, 2018) nämner i intervjun att företagen ska ta säkerheten på allvar eftersom även det 
största och mäktigaste företaget kommer att få en smäll om säkerheten inte tagits på allvar. Det har de 
själva fått uppleva och är ett tydligt exempel på det han själv uttalat sig om. Den uppskattade kostnaden
för att åtgärda problemet för Maersk blev mellan 250-300 miljoner dollar. En kostnad som säkerligen 
hade kunnat kringgås ifall säkerheten togs på allvar genom att uppdatera sina system samt med en mer 
separerad och nedlåst miljö (Chirgwin, 2018). 

Det är därför viktigt att uppdatera sina system för att fortsätta vara säker i miljön. NotPetya är ett 
exempel på hur det kan sluta när säkerheten inte är tagen på fullaste allvar och inte utökad till sin 
fullständiga potential Parallellen som går att dra till denna studie är problematiken med att återställa 
och uppdatera systemen igen. Den problematiken går att dra i jämförelse till vad som kan ske i fallet 
med uppdateringarna för Meltdown och Spectre om uppdateringarna av system inte skulle genomföras.
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 3 Problembakgrund
Denna sektion tar upp områden kopplade till bakgrunden. Syften, forskningsfrågor och motivering 
diskuteras för att en tydlig bild på varför denna studie genomförs.

 3.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur hostingföretag har påverkats prestandamässigt och hur 
uppdateringsprocessen har påverkat företagen. Studien har som mål att undersöka om företagen har 
uppmärksammat någon förändring när det gäller prestanda efter att uppdateringarna för Meltdown och 
Spectre har applicerats på deras miljö. Dessutom hur de har påverkats av uppdateringarna i andra 
aspekter, till exempel uppdateringsprocessen. Med hjälp av denna studie är det möjligt att kartlägga om
de påstådda problemen med prestandaförluster verkligen är ett reellt problem för hostingföretagen.

 3.2 Forskningsfråga
Studien syftar till att besvara huvudfrågan:

Hur har svenska hostingföretag påverkats av Meltdown och Spectre?

För att svara på huvudfrågan kommer ett antal delfrågor också att besvaras (Berndtsson m.fl., 2008):
● Hur har uppdateringarna mot Meltdown och Spectre påverkat företagen med avseende på 

prestanda?
● Hur har eventuella prestandaförluster hanterats?
● Hur har uppdateringsprocessen påverkat företagen?
● Hur har Spectre hanterats ur ett säkerhetsperspektiv?

 3.3 Motivering
Som det tidigare nämnts finns det siffror som påvisar att processorer kan förlora upp till 30 procent av 
sin kraft efter att uppdateringar har applicerats på systemet (Bright, 2018). Eftersom hostingföretag 
delar sina produkter eller tjänster till andra företag eller privatpersoner är det viktigt att de kan hantera 
förfrågningar från kunder. Det vill säga att de kan lova att kunderna får tillgång till den kraft som är 
överenskommen och att de inte påverkas av att det skulle finnas otillräckligt med resurser. Då en kund 
förlitar sig på att de ska kunna använda de resurser som utlovats av företaget vid ett avtal utan att det 
blir några komplikationer. Eftersom det också är viktigt att säkerställa att miljön är säker inom 
hostingmljöer gör det att företagen tvingas uppdatera sina system, även om det skulle innebära att de 
kan förlora prestanda. Just säkerheten är viktig för dessa miljöer med tanke på att det kan vara flera 
användare som delar på samma fysiska hårdvara och skulle uppdateringarna inte appliceras skulle det 
möjligtvis få konsekvenser för både företagen och dess kunder.

Syftet med denna studie är att ta reda på om uppdateringarna har påverkat företagen prestandamässigt, 
men även hur de har påverkats av själva uppdateringsprocessen. Informationen i studien kan liknande 
företag sedan använda för att förebygga och förbereda sig ifall något liknande skulle ske igen. Det vill 
säga att studien bidrar med att få resultat på om företagen har påverkats och inte enbart spekulerade 
siffror och uttalanden på förlorad prestanda (Bright, 2018). Därför bör en studie som denne vara av 
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intresse för hostingföretagen, då det har varit spekulationer om att hostingföretag skulle vara en av de 
mer utsatta efter att uppdateringarna applicerats.

 3.4 Mål och förväntade resultat
Målet med studien är att ta reda på om det faktiskt har skett någon förändring med avseende på 
prestanda på hostingföretag, men även om uppdateringsprocessen har försvårat det för företagen. 
Resultatet som förväntas är att det har skett en prestandaförändring men att den är såpass minimal att 
det inte förändrar situationen avsevärt gentemot hur det var förut, men att uppdateringsprocessen har 
varit en utmaning för företagen. 

Studien kan komma att användas av organisationer som driver hostingtjänster eller andra organisationer
där säkerheten är en viktig aspekt eftersom studien lyfter fram vad några av konsekvenserna kan bli när
säkerheten inte är tillräcklig. Studien är viktig för att ta reda på om en incident som denna har en 
påverkan på ett företag inom olika aspekter. Resultatet av studien kan senare användas av personer som
arbetar med säkerhetstänk och arbetsprocesser inom en organisation och användas för att förstå vikten 
av säkerhet och tillvägagångssätt ifall liknande situationer skulle inträffa.
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 4 Metod
I denna sektion kommer val av metod diskuteras. Metoden i sig kommer även att att diskuteras för att 
ge en tydligare bild över hur studien ska gå till.

 4.1 Val av metod
I denna studie kommer en kvalitativ intervjustudie användas för att besvara de forskningsfrågor som 
tagits fram. Vid användning av en kvalitativ intervjustudie resulterar det i att svaren blir bredare och 
djupare mot till exempelvis vad en enkätstudie hade visat i just den här frågeställningen. Hade en 
enkätstudie använts istället skulle det vara svårt att besvara de frågeställningar som tagits fram, då det 
är svårt att ställa följdfrågor och dessutom svårare att få lika utförliga och vettiga svar som vid en 
intervjustudie. Det skulle naturligtvis vara lättare att nå ut till fler företag och eventuellt få fler svar 
med en enkätstudie. Det skulle även vara möjligt att genomföra en litteraturstudie inom ämnet, men det
blir svårt att genomföra en sådan eftersom det inte finns tillräckligt med forskning inom ämnet än idag 
och det mesta består av material från nyhetssidor (Berndtsson m. fl., 2008).

En kvalitativ metod används när det är en unik sak som ska undersökas samt för att öka förståelsen för 
ett område (Berndtsson m. fl., 2008). Intervjuerna kommer stå för datainsamlingen där den sedan 
kommer användas för att besvara forskningsfrågan. Det skapas en interaktion mellan deltagarna i 
intervjun som gör det möjligt att ställa delfrågor till de svar som ges (Robson, 2002). Intervjufrågorna 
hjälper till för att få fram hur företagen ser ut idag med tanke på uppdateringarna mot Meltdown och 
Spectre. I denna studie passar en kvalitativ metod eftersom det kommer att ge en bild över hur 
företagen har hanterat situationen med Meltdown och Spectre istället för om de har hanterat det. Det 
vill säga att studien riktar in sig på hur företagen har påverkats och varför de har gått tillväga som de 
gjort. Tanken med denna studie är inte att jämföra svaren mellan de olika företagen utan istället 
använda sig av svaren för att fastställa om företagen påverkats.

 4.2 Val av intervjutyp
Det finns olika typer av intervjuer som kan användas för att utföra en intervju. Varje typ har olika 
styrkor och svagheter och därför måste rätt typ av intervju väljas för en specifik studie. Berndtsson m. 
fl. (2008) nämner att det även är viktigt att välja en intervjutyp som passar in på sig själv. Berndtsson 
m.fl. (2008) menar att en viss typ av intervjuer kan vara svårare att genomföra beroende på hur din 
egna erfarenhet av intervjuer är. En annan bidragande faktor när intervjutyp ska väljas är hur personen 
själv är som person. Med det sagt är inte det ultimata valet en öppen intervju ifall personen inte är 
duktig på att hålla förande konversationer. Det finns två intervjutyper enligt Berndtsson m. fl. (2008), 
en öppen intervju och en stängd intervju. I en öppen intervju menas det att det inte existerar någon mall
över frågor som ska ställas, utan frågorna baseras på hur deltagarna i intervjun betonar sina svar på en 
del frågor. Därmed är det lättare att få tillgång till mer information under intervjuerna eftersom det är 
möjligt att ställa öppna frågor när en mall inte behöver följas. En öppen intervju är dock svår att 
genomföra för en oerfaren person och kan leda till att svaren som samlats in inte räcker för att dra en 
slutsats. Det andra alternativet är att använda sig av en stängd intervju. En stängd intervju är motsatsen 
till en öppen intervju och innebär att det finns en mall med frågor som ska följas. Det innebär att det 
inte går att ändra eller ta bort några frågor under intervjuns gång, och kan därav bli en utmaning att få 
fram utförliga svar under intervjun. En intervjumall kan vara passande om en kvantitativ 
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intervjuundersökning ska genomföras (Berndtsson m. fl., 2008).

Wohlin m. fl. (2012) nämner ett tredje alternativ till intervjutyp, semi-strukturerade intervjuer. I en 
sådan intervju är frågorna framtagna men kommer inte följas i en specifik ordning, utan det är möjligt 
att ställa dem mer öppet och eventuellt komma på följdfrågor på plats. Med andra ord används de 
framtagna frågorna som en checklista men behöver inte användas till fullo.

För att det ska vara möjligt att få mer öppna svar och frågor kommer studien att använda sig av semi-
strukturerade intervjuer som bidrar till att det blir mer utförliga och breda svar än endast simpla och 
enkla svar. Vid användning av semi-strukturerade intervjuer används de fördefinierade frågorna som 
tagits fram, men det går även att ändra ordningen på hur frågorna ska ställas eftersom det inte är lika 
strikt som när en strukturerad intervju används. Semi-strukturerade intervjuer är en liten blandning 
mellan öppna och stängda intervjuer. Robson (Robson, 2002) nämner att det skapas en interaktion 
mellan deltagarna när intervjun hålls, det gör att frågor kan konstrueras om eller exemplifieras på plats 
och bidra till en bättre och förståelig intervju.

 4.2.1 Frågekonstruktion

Studien kommer att använda sig av semi-strukturerade intervjuer eftersom det blir mer öppna frågor 
och diskussioner. Med öppna frågor menas det att frågorna som tas fram helst inte ska besvaras med ja 
eller nej. Det är viktigt att få reda på varför och hur i denna studie och är anledningen till att det behövs
öppna frågor. För att skapa öppna frågor nämner Robson (2002) att det är viktigt att använda sig av ett 
strukturerat tillvägagångssätt. 

 4.2.2 Tematisk kodning

För att analysera informationen från intervjuerna nämner Robson (2002) ett sätt som innebär att dela in 
frågorna i olika teman. Tematisk kodning kan bidra till att förstå information som anses vara obetydlig 
att framstå som viktig och hjälpa till att få en djupare förståelse över den information som samlats in. I 
denna studie kommer tematisk kodning användas för att strukturera frågor som behöver besvaras för att
få svar på delfrågorna. Delfrågorna kommer att bli huvudfrågor i den tematiska kodningen för att agera 
som teman och kan därefter kategoriseras efter det senare vid analysen. Därefter konstrueras 
underfrågor som hjälp för att få en bredare kunskap om situationen. Frågorna som tagits fram kan hittas
i bilaga A. När analysen av de transkriberade intervjuerna är färdigställd kommer det att markeras vilka
svar från intervjuerna som bidrar till vilket tema. De teman som intervjufrågorna kommer att baseras på
är följande: 

● Hur har uppdateringarna mot Meltdown och Spectre påverkat företagen med avseende på 
prestanda?

● Hur har eventuella prestandaförluster hanterats?
● Hur har uppdateringsprocessen påverkat företagen?
● Hur har Spectre hanterats ur ett säkerhetsperspektiv?

Ovanstående frågor används för att besvara forskningsfrågan men agerar också som huvudfrågor i den 
tematiska kodningen. Frågorna är baserade på tillgänglig fakta om säkerhetshålen och vilka aspekter 
som ansågs vara intressanta att undersöka mer.
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Den tematiska kodningen har i denna studie applicerats på analysfasen genom att arbeta igenom hela 
transkriberingen varje gång en ny delfråga ska sammanfattas. Till exempel när frågan ”Hur har 
eventuella prestandaförluster hanterats?” ska besvaras färgkodas alla svar som ger svar på frågan med 
en specifik färg, som i detta fall färgen röd. Den tematiska kodningen underlättar arbetet med att 
placera information under den tillhörande delfrågan. En faktor att tänka på är att även svar på en 
specifik fråga kan innehålla information som kan kopplas till ett annan delfråga. 

 4.2.3 Utförande

I denna studie kommer även intervjuerna spelas in för att inte missa några viktiga punkter under 
intervjun eftersom frågorna som ställs är öppna och där med bidra till diskussioner. Det är viktigt att 
dokumentera intervjun för att inte några delar ska utelämnas när en slutsats ska dras (Robson, 2002). 
Inspelningarna kommer transkriberas för att sedan analyseras på ett korrekt sätt. Noteringar kommer 
även att göras på papper, men det är svårt att få med allt, därav användning av inspelningar (Wohlin m. 
fl., 2012). Innan intervjun börjar kommer deltagarna bli underrättade om att intervjun spelas in, 
dessutom få reda på lite bakgrund om varför denna studie genomförs. Deltagarna blir också 
underrättade att de är och förblir anonyma i studien. Det finns även andra viktiga saker att tänka på 
enligt Robson (2002), till exempel att de intervjuade personerna får prata fritt och att de inte ska 
påverkas av annat än deras egna vilja. Genom att följa stegen nedanför under intervjun uppnås 
Robson’s (2002) krav:

● Prata inte för mycket själv, låt deltagarna prata mer
● Frågorna som ställs ska vara lättförstådda och icke ledande
● Inte ställa flera frågor samtidigt 
● Försök att tycka om det som utförs (underlättar stämningen)

När instruktionerna samt riktlinjerna används leder det till en bättre intervju och bidrar till att svaren 
blir längre och mindre oförståeliga. Det är viktigt att svaren inte blir förvirrande då det blir svårt när 
analyseringsfasen ska genomföras.

 4.3 Urval
Berndtsson m. fl. (2008) nämner i sin bok att det är bra med deltagare som är kunskapsrika inom 
området, till exempel experter eller ansvariga för att intervjuerna ska generera bra data. Ansvariga 
personer kan vara svårt att komma i kontakt med och det är därför viktigt att tänka på vilka personer 
som ska intervjuas och om det är möjligt att genomföra. 

För att komma i kontakt med en stor mängd företag baserades urvalet på hela Sverige eftersom det inte 
finns många hostingföretag i närområdet. De företag som deltar i studien har 10-49 anställda och 
klassas därför som små företag (Upphandlingsmyndigheten, 2018). Deltagarna har en teknisk bakgrund
och har varit i kontakt med arbetet med Meltdown och Spectre. Då de ska besvara och bemöta frågorna
på ett rättvist sätt från företagets håll. Valet av en person med teknisk bakgrund är för att få de tekniska 
och fullföljande svaren som väntas av intervjun för att sammanställa ett resultat. Antalet företag som 
anses vara minimum för att genomföra studien är ett antal på minst tre till fem stycken. 

För att få kontakt med företagen skickades E-post meddelanden ut till företagen som ansågs vara 
lämpliga med tanke på storlek. I E-post meddelandet blev de tillfrågade ifall de kunde tänka sig att 

10



ställa upp på en intervju och svara på frågor om Meltdown och Spectre, samt att en lämplig person som
kunde svara på frågorna utsågs. Meddelandet innehöll även information om studiens syfte. E-post 
meddelandet som användes kan ses i bilaga G.

 4.4 Validitet
För att uppnå ett trovärdigt resultat måste resultaten vara validerade. Med det menas att de validitetshot
som finns ska ha nämnts och eventuellt behandlats för att få ett trovärdigt resultat i slutändan. Det är 
även viktigt att validitetshot, eller iallafall tänka på dem redan under planeringsfasen av studien. 
Resultaten kan vara missvisande om inte validitetshoten har behandlats innan studien blivit färdigställd 
(Wohlin m. fl., 2012). Genom att diskutera de validitetshot som har uppmärksammats bidrar det till att 
visa vad studien har tänkt på under arbetsprocessen och skapar en större trovärdighet. Wohlin m. fl. 
(2012) delar in dessa validiteter i fyra områden, sammanfattningsvaliditet, internvaliditet, 
konstrueradvaliditet och externvaliditet. De fyra områdena betyder olika och används för att uppnå ett 
trovärdigt resultat. Nedan exemplifieras och förklaras de olika områdena, samt vilka validitetshot som 
har hittats och behandlats.

 4.4.1 Sammanfattningsvaliditet

Finns det ett förhållande mellan behandlingen och resultatet, det vill säga att om studien utförs på ett 
korrekt sätt. De sammanfattningsvaliditeter som hittats är följande:

● Low statistical power, innebär att det har skett för få intervjuer. Validitetshotet behandlas genom
att kontakta en stor mängd företag

● Fishing and the error rate, innebär att leta efter ett specifikt resultat som kan innebära att 
studien blir missvisande. Fishing and the error rate behandlas genom att följa metoden och inte
leta efter ett specifikt resultat under analysen, samt genomföra analysen med öppna ögon

● Reliability of measures, hur mycket det går att lita på informationen som det har tagits del av 
under intervjuerna. Reliability of measures behandlas genom att företagen ska ha samma 
förutsättningar när det gäller tid och frågor och att inte ställa ledande frågor till deltagarna

 4.4.2 Internvaliditet

Ifall studien skulle bli förändrad på grund av att forskaren blir påverkad av faktorer i sin ovetskap, att 
resultaten som tagits fram blivit påverkade. De interna validiteter som hittades är:

● Selection, deltagarna i intervjun ska ha rätt kunskaper för området för att information som 
tillhandahålls är korrekt. Behandling av detta validitetshot är att komma in kontakt med de 
kunniga personerna inom området på varje företag

● Maturation, handlar om att deltagarna blir uttråkade under intervjun. Behandlas med hjälp av 
att försöka tycka om situationen, även att inte hålla i en allt för lång intervju

 4.4.3 Konstrueradvaliditet

Om frågorna som ställs under intervjuerna inte tolkas på korrekt sätt av forskaren eller deltagaren och 
felaktig information har fångats upp för att besvara på forskningsfrågan, är det ett hot mot den 
konstruerade validiteten. De konstruerade validiteter som hittades är:
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● Evaluation apprehension, en del människor är rädda att bli utvärderade och kan därmed 
förändra saker från hur det egentligen ser ut. Ingen personlig information samlades in för att 
behandla detta validitetshot

 4.4.4 Externvaliditet

Resultaten som tagits fram kan vara generaliserade och därmed vara till användning för andra parter. 
De externavaliditeter som hittades är:

● Interaction of history and treatment, innebär hur något har skett en speciell dag eller tidpunkt. 
Hotet kan vara applicerbart med tanke på tiden som gått efter att säkerhetshålen Meltdown och 
Spectre hittades. Validitetshotet behandlades genom att hålla intervjuerna nära varandra 

När validitetshoten har identifierats och behandlats ökar det trovärdigheten av resultaten och försäkrar 
därmed att resultaten inte framkommit av forskarens egna subjektiva åsikter. Det är därmed försent att 
tänka på validiteten när analysfasen är påbörjad och bör därför tänkas på innan intervjuer genomförs 
(Wohlin m. fl., 2012). Se bilaga B för en sammanställning av de identifierade validitetshoten.

 4.5 Etiska aspekter
Det finns fyra etiska krav som presenteras av Vetenskapsrådet (2002), informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedanstående punkter visar hur kraven 
uppfylls:

● Informationskravet, de medverkande i studien informeras vad syftet med studien är

● Samtyckeskravet, de medverkande i studien är inte tvingade till att delta utan kan lämna. 
Forskningsledaren ska inte utföra några påtryckningar ifall de medverkande vill lämna

● Konfidentialitetskravet, de medverkandes personuppgifter ska förbli konfidentiella för att 
obehöriga inte ska få tillgång till dem. Information som kan kopplas till företagen behandlas 
och utelämnas ur studien

● Nyttjandekravet, den insamlade information används endast i forskningsändamål, det vill säga 
att besvara den forskningsfrågan och inte i något annat syfte
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 5 Genomförande
I denna sektion berörs det hur analysen av de resultat som framkommit genomfördes. Metoden som 
användes för att genomföra analysen förklaras.

 5.1 Val av metod för analys
Robson (2002) nämner ett sätt att genomföra en analys som heter tematisk kodning. Det innebär att den
insamlade datan delas in i tematiska grupper. När den insamlade datan är grupperad är det möjligt att 
analysera datan för att fastställa ett resultat. Det är viktigt att vara opartisk och se med öppna ögon när 
analysen av datan genomförs för att inte leta efter något specifikt resultat och vara öppen för att det kan
förekomma resultat som inte är väntat. 

 5.2 Sammanfattning 
Den insamlade informationen har transkriberats och sedan analyserats för att delas in i grupper med 
hjälp av den tematiska kodningen. De grupper som blir teman är de delfrågor som behöver besvaras för
att besvara forskningsfrågan. En sammanfattning av varje företags svar presenteras i nästkommande 
kapitel för att ge en tydligare bild på hur varje enskilt företag har blivit påverkat av Meltdown och 
Spectre.
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 6 Resultat
I denna sektion presenteras informationen som samlats in företag för företag. De presenteras med hjälp 
av de delfrågor som blivit huvudfrågor i den tematiska kodningen.

 6.1.1 Företag A

Företag A arbetar med molnhosting på infrastruktursnivå. Det innebär att de hostar rena servrar och inte
applikationer. I deras moln kan i princip alla starta upp en virtuell instans.

Hur har uppdateringarna mot Meltdown och Spectre påverkat företagen med avseende på 
prestanda?
Företag A har uppmärksammat att det har skett prestandaförändringar efter att uppdateringarna för 
Meltdown och Spectre har applicerats. Företaget uppmärksammade att de inte längre kunde köra lika 
många virtuella maskiner på en och samma nod. I sin tur har det skapat ett problem för företaget då de 
strävar efter att vara resurseffektiva och köra virtualisering på samma hårdvara. Därmed går det att 
effektivisera användning av resurser och inte låta resurser gå till spillo för företaget, som i detta fall har 
försvårats. Företag A nämner också att företaget växer hela tiden och tillägger även att detta kan bidra 
till de utökade resurskraven, men att det är en kombination av båda och att de definitivt har blivit 
påverkade av det. Andra problem uppstår med att de måste utöka, dels det arbete som behöver utföras 
men också att kostnaden ökar eftersom de behöver utöka sina resurser. Till frågan om företaget kommer
att byta ut sina resurser mot ny hårdvara med inbyggt skydd mot dessa sårbarheter är de skeptiska. Det 
är helt enkelt för att kostnaderna för företaget skulle bli alldeles för höga om de skulle byta ut all 
hårdvara då det finns en del ”legacy” system. Det som eventuellt skulle fungera är att prioritera ett 
system där det anses vara mer känsligt och byta ut hårdvara enbart på dessa.

Hur har eventuella prestandaförluster hanterats?
Företag A har övervakning över sina noder och det var främst på det viset som dessa prestandaförluster 
upptäcktes. Med tanke på omständigheterna har företaget varit i behov av att utöka sina resurser. De har
utökat resurserna på sina noder för att driva alla virtuella instanser utan att det ska vara till problem för 
övriga parter.

Hur har uppdateringsprocessen påverkat företagen?
Uppdateringsprocessen har medfört komplikationer för företaget. Först och främst när säkerhetshålen 
blev till känna för allmänheten var de tvungna att uppdatera sina system. Eftersom företaget har strikta 
regler samt policies för hur lång tid de kan vänta innan uppdateringen måste appliceras på deras miljö. 
Det vill säga att de inte har något fritt val av att testa och utvärdera uppdateringarna som släppts utan 
tvingas att applicera dem för att säkerställa att inte vara sårbara. Då företaget är tvungna att applicera 
uppdateringar som inte är genomgranskade till fullo måste de vara beredda på att möta de konsekvenser
det blir. I detta fall blev de utsatta för spontana omstarter av sina noder. Problemet kunde inte förklaras 
på annat sätt än att det var just uppdateringarna för Meltdown och Spectre som hade orsakat problemet 
och vid vidare granskning visade sig vara rätt. Enligt företag A gick andra företag ut med att det var ett 
problem för dem, men att uppdateringen som fixade denna spontana omstart kom efter drygt två 
månaders tid. Det vill säga att företaget som sitter med noder på infrastruktursnivå hade system som 
kunde startas om spontant. Det var inte mer att göra än att migrera de virtuella instanser som fanns på 
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noden till en annan när det väl inträffade. Företag A var medvetna att omstarter kunde inträffa på grund 
av uppdateringarna av BIOS, men det var ett val som de valde att göra, istället för att vara sårbara och 
riskera att läcka känslig data. Valet bestod alltså av att ha lite nedtid på en del servrar som skulle 
uppdateras jämfört med att inte vara säkra från sårbarheterna. Incidenter som denna är ingenting nytt 
för företaget då de förut har varit med om säkerhetsuppdateringar måste appliceras mitt i natten för att 
skydda sig. De har med andra ord utfört liknande arbete förut men inte i samma utsträckning som i 
detta fall. Specifikt i detta fall var det arbete med att applicera uppdateringarna då de som sagt behöver 
uppdatera BIOS för att skydda sig mot sårbarheten. Det innebär att de måste migrera alla de virtuella 
instanserna på en nod och sedan applicera uppdateringen och starta om. Därmed medför en sån här 
operation mer arbete än vad andra incidenter har medfört. Företaget nämner till exempel att de varit 
med om att enstaka program har behövt en säkerhetsuppdatering. Då enbart applikationen behöver en 
omstart och inte, som i detta fallet, där hela noden kräver en omstart.

Företaget nämner också lärdomar från det här problemet. En lärdom är att de har fått lära sig sina egna 
system bättre, de nämner dock inte i detalj vad det är de har fått lära sig. De fick också lärdomen att 
inom virtualisering kan det hända spännande saker, speciellt eftersom de har varierande hårdvara i 
botten av sina system. De kanske skulle ha tagit det lite lugnare med uppdateringen av systemen, men 
det är svårt för företaget att tänka på det sättet eftersom de är sårbara för just den här typen av problem. 
Till exempel kan i princip vem som helst starta upp en ny virtuell maskin i deras miljö och utnyttja 
sårbarheten genom den vägen. Av den informationen som tilldelats var de mer eller mindre tvungna till 
att uppdatera sina system oavsett vilka komplikationer det skulle medföra eftersom de måste säkerställa
att inte ha en sårbar miljö.

Hur har Spectre hanterats ur ett säkerhetsperspektiv?
När det gäller Spectre har företaget inte gjort några ytterligare säkerhetsåtgärder än de uppdateringarna 
som finns tillgängliga till BIOS. De erkänner också att de tror det inte finns några ytterligare 
säkerhetsåtgärder som går att applicera på miljön, därav har det inte gjorts några förbättringar. När det 
gäller incidenter som denna är det inte mycket företaget kan göra utan får förlita sig på att 
leverantörerna får ut en uppdatering snabbt. D anser därmed att en viktig del kan vara att använda sig 
av de större leverantörerna då de väljer att prioritera arbetet med en sådan incident.

När det gäller frågan om företaget känner sig mer hotat eller utsatt än förut, anser de att de inte känner 
sig mer utsatta. Företaget förstår allvaret i incidenten och har öppnat ögonen för att specifikt leta efter 
sådana intrång. Det som finns liggandes i molnet kontrolleras och analyseras aktivt för att veta vad som
försiggår. Det aktiva arbetet med att kontrollera miljön regelbundet ligger delvis i det som nämnts 
tidigare, att vem som helst kan starta upp en virtuell instans i och i stort sett göra vad de vill. Eftersom 
de inte kan komma åt de virtuella maskinerna själva får de leta efter sätt som visar att en maskin kanske
är utsatt för något eller har blivit hackad. Med andra ord arbetar företaget på ett systematiskt sätt för att 
hitta maskiner som beter sig på ett utmärkande sätt eftersom de har erfarenheten med hur en utsatt 
maskin oftast beter sig. Generellt sett har de inte blivit påverkade av incidenten till den grad att de 
behöver se över sina rutiner, utan istället får leta efter ett specifikt mönster som visar att en maskin är 
utsatt. I detta fallet i form av processoranvändning. Som det tidigare nämnts har de varit med om 
liknande säkerhetshot förut. De har därmed erfarenhet hur de ska lägga om sin plan för att leta efter ett 
specifikt mönster med hjälp av sin övervakning. När det gäller intrång är det inget som de kan uttrycka 
sig om mer än att det har funnits incidenter, men det är snarare på deras kunders sida attacken har 
förekommit och inte i deras egna miljö.
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Övrigt
Kunder har varit i kontakt med företaget gällande säkerhetshålen och om de kommer att vara utsatta 
eller skyddade. Det indikerar att kunderna har känt en oro gällande problemet och tagit kontakt med 
företaget för att kontrollera situationen. Kunderna har inte blivit påverkade mer än att de själva har 
behövt uppdatera sina virtuella instanser. Då företaget migrerade instanserna på noderna innan 
omstarterna och påverkade inte kunderna.

I övrigt erkänner företaget att de inte har testat uppdateringarna helt utan skulle gärna kontrollera mer 
noggrant på hur de fungerar. Det är även möjligt att de nuvarande uppdateringarna kan ställa till en del 
problem i framtiden, då de kanske inte är utforskade eller kontrollerade till fullo. Framtiden får visa hur
det kommer att utveckla sig enligt företaget.

 6.1.2 Företag B

Företag B är ett företag som driver hosting med hjälp av konsulthjälp och teknikerhjälp till sina kunder.
De driver till största delen hosting med IT hjälp till företag som har en användarbasis på 50. Företaget 
har inte hosting av webbservrar utan servrar till kunder och även applikationsservrar.

Hur har uppdateringarna mot Meltdown och Spectre påverkat företagen med avseende på 
prestanda? 
Företag B har inte uppmärksammat några större prestandaförluster i den dagliga ordningen, men 
uppmärksammat att små förändringar har skett. Den dagliga användningen påverkas inte av förlusten 
av resurser då den är minimal. Företaget vill dock understryka att deras kunder inte är av den större 
parten och därav inte använder alla resurser som finns tillgängligt för dem. Företaget påstår att de 
förmodligen skulle ha haft en större prestandaförlust ifall deras kunder var större och om de använde 
sig av databasläsning. Uppdatering av servrar är dessutom inte färdigställt ännu och kan därför vid ett 
senare tillfälle bli påverkade av prestandaförluster.

Företaget har utfört tester för att se om uppdateringarna har gjort några förändringar. De har 
kontrollerat prestandan under en viss tid och sedan tagit medelvärde av datan för att se om det har ökat 
i användning i jämförelse med tidigare tidpunkter. Det nämns att om prestandan har ökat, är den 
fortfarande försumbar. Då företagets servrar inte ligger på hög användning normalt sett och det finns 
därav utrymme för en ökning av användning av resurser. De ser över resursanvändningen vecka för 
vecka och dag för dag för att få fram ett medelvärde. De används sedan för att se om det har blivit 
sämre eller om det har stannat på samma nivå. Företaget har uppmärksammat att den ökade 
användningen av resurser har varit minimal och inte påverkat den dagliga ordningen på företaget.

Hur har eventuella prestandaförluster hanterats?
Eftersom företaget själva påstår att de inte har märkt några exceptionella förändringar av prestandan 
har de därför inte gjort några större förändringar. Det som skulle kan ses som en förändring är att deras 
kunder har fått tillgång till mer resurser. Det har inte påverkat företaget på sätt att de har behövt utöka 
resurserna till sina servrar. Företaget erkänner själva att det oftast är deras RAM resurser som tar slut, 
men det har inte något med uppdateringarna mot Meltdown och Spectre att göra. 
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Hur har uppdateringsprocessen påverkat företagen?
Uppdateringsprocessen har varit varierande för företaget. På ett sätt har de inte blivit påverkade av de 
panikuppdateringarna som gjordes mer än att de var tvungna att tillbringa övertid på obekväma tider. 
Det medförde dock lite andra komplikationer under uppdateringsprocessen som innebar att de var 
tvungna att dra tillbaka vissa systems uppdateringar och stoppa utrullningen av uppdateringen. 
Anledningen till att de var tvungna att dra tillbaka de utrullade uppdateringarna var för att de orsakade 
spontana omstarter av systemen. De upplevde inte själva att de hade några problem med den första 
uppdateringen som släpptes. Företaget hade vetskapen om att uppdateringen kunde medföra omstarter 
och tog valet att dra tillbaka uppdateringen och vänta på nästa version av den istället. Företagets 
policies eller riktlinjer säger att de ska köra en uppdateringen så länge som den är rekommenderad, 
men dra tillbaka den när den inte är det längre. Blir uppdateringen inte längre rekommenderad kan de 
fortfarande använda sig av uppdateringarna men ta det lite lugnare i processen för att ha koll på vad 
som händer. Även under själva uppdateringsprocessen var det prioritet på de system där användare kan 
exekvera kod och utnyttja dessa sårbarheter. 

Företaget säger att de har varit med om panikuppdateringar på system och hårdvara förut, men inte att 
det har skett på nivån där hostingen utförs. De panikuppdateringarna som de har varit med är till 
exempel att det har kommit uppdateringar som måste göras till nätverksutrustning. Liknande situationer
har även varit att de har fått blockera vissa applikationer eller tjänster i brandväggar. Företaget har 
erfarenhet av att utföra panikuppdateringar sedan innan. Eftersom företaget har varit med om liknande 
situationer har de erfarenhet av hur arbetet ska utformas och utföras. Med hjälp av att utforma grupper 
med personer som ska arbeta med just det specifika fallet eller situationen tar de sig ann problemen. De
kommer fortsätta likadant i fortsättningen då det visar sig att funka bra. Därav har de inte tagit några 
större lärdomar tack vare uppdateringsprocessen. Ett tillägg är att företagets prioritet läggs på att få ett 
stabilt och användbart system, det vill säga att stabiliteten är viktig för företaget men även om data 
skulle läckas ut skulle det få konsekvenser. Företaget vill också påpeka att de är lite utlämnade till sina 
hårdvaruleverantörer, för det blir svårt att skydda sina system om inga uppdateringar släpps, och i detta 
fallet är det svårt att skydda sig på ett annat sätt.

Hur har Spectre hanterats ur ett säkerhetsperspektiv?
I sin helhet har företaget inte gjort några speciella ändringar för att hantera Spectre mer än att uppdatera
sina system. De använder sig av mönsterigenkänning på sin nättrafik för att kartlägga ifall någon attack
utförs emot dem, ger ett mer allmänt skydd än just specifikt mot Spectre. De har även modifierat sin 
övervakning för att vara mer specifik mot Spectre. I det stora hela har detta gjorts för att de ska 
genereras rapporter för Spectre. De har även funderat på att använda sig av whitelisting system istället 
för att köra blacklisting, samt att de har lagt till extra audits för att granska sina system och data. 
Företaget påpekar att det inte finns mycket mer att göra än att uppdatera systemen med de 
uppdateringarna som släpps, men även att det är viktigt att kontrollera uppdateringarna för att 
säkerställa att de inte ställer till med mer problem istället. 

Det finns en oro inom företaget tack vare säkerhetshålen. Företaget understryker dock att de inte känner
sig extremt oroade att någonting ska ske då de har varit med om försök till intrång förr. Företaget sitter 
på infrastrukturen bakom allting och ansvarar för den, medan kunden själva ansvarar för säkerheten på 
sina sin sida. Därför är uppdateringarna som utförts viktiga för företaget själva också, men att 
utbildningar för sina kunder kan förekomma för att hjälpa dem att förebygga sårbarheter. De tror dock 
inte att om någon skulle utföra en attack att det skulle begås från en kund för att nå en annan, utan 
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direkt mot en kund. I sin helhet tycker företaget att de har ett bra säkerhetstänk och ett separerat och 
nedlåst nätverk, men att situationer liknande dessa kommer att förekomma ofta och har även 
förekommit. 

Övrigt
Kunderna har inte varit påverkade enligt företaget, mer än att de har haft korta nedtider på sina servrar 
under appliceringen av uppdateringarna. Det är främst företaget själva som har tagit kontakt med sina 
kunder och talat om situationen och vad som kommer att ske. Till exempel att de har talat om när 
nedtiderna kommer vara och vilka servicetider som gäller. Kunderna får inte reda på allt det tekniska 
utan får mestadels bara information om vad som kommer att ske och varför. 

 6.1.3 Företag C

Företag C är ett företag som driver klassisk hosting med hjälp av privata moln. De använder sig av ett 
datacenter där de kan hosta kundernas egna servrar. I största utsträckning består företaget av virtuella 
servrar men det kan förekomma i några fall att riktiga fysiska servrar hostas till kunder som kräver det.

Hur har uppdateringarna mot Meltdown och Spectre påverkat företagen med avseende på 
prestanda?
Företaget var från början oroade över nyheten att uppdateringarna för Spectre och Meltdown skulle 
påverka prestandan på deras system. Några större förändringar på prestandan har inte uppmärksammats
jämfört med hur det har varit tidigare. Företaget påstår att de inte har sett några större 
prestandaförändringar på deras hypervisor och därav är prestandan mer eller mindre densamma som det
har varit förut. Det kan ha skett några mindre förändringar men det är inget som ska påverkat deras 
verksamhet. Det är inga kunder som hört av sig till företaget för att klaga på att deras maskiner har 
börjat gå långsammare än tidigare. 

Hur har eventuella prestandaförluster hanterats?
Då företaget inte har upplevt några större prestandaförluster har det inte varit nödvändigt att hantera 
förlusterna. Deras befintliga system är tillräckligt kraftfullt för att fortsätta driva verksamheten på 
samma nivå som förut.

Hur har uppdateringsprocessen påverkat företagen?
Uppdateringsprocessen har påverkat företaget på sätt att de har varit tvungna att spendera en del tid på 
att uppdatera alla sina system, som gjordes inom olika tidsramar. Företaget nämner att det är skillnad på
att uppdatera en vanlig dator i jämförelse med att uppdatera system i en företagsmiljö, eller i detta fallet
en hypervisor. Ett specifikt exempel från företaget är att de behöver vänta på att sina leverantörer av 
hårdvara och hypervisor ska släppa sina uppdateringar för att motverka problemen. Det tog lång tid att 
släppa uppdateringarna till de fysiska servrarna som används inom företaget. I detta fall var det två 
månaders väntetid efter att problemet blivit känt. Först släpptes det en uppdatering, men som sedan 
drogs tillbaka för att den var felaktiv och därav behövde företaget vänta längre på en sista och 
fungerande uppdatering. Då är det endast den fysiska delen av uppdateringen som har applicerats, för 
sedan kommer det behövas uppdatera mjukvaran också. Först är det hypervisorn som behöver 
uppdateras, men sedan är det även nödvändigt att uppdatera alla gäster som befinner sig på servern. Det
jobbiga för företaget har varit att applicera uppdateringarna för Spectre variant två. Uppdateringarna för
Spectre variant ett och Meltdown är enkla att applicera för företaget men det blir problem med Spectre 
variant två eftersom då behöver de stänga ner kundernas virtuella maskiner. För företaget blir detta ett 
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problem då det inte bara är att stänga ner en kunds virtuella maskiner för att uppdatera firmware. Det 
blir därför en lång arbetsprocess för företaget eftersom de måste kommunicera med kunderna och 
komma i synk med dem för att stänga ner deras virtuella maskiner och uppdatera. I sådana situationer 
tar det en stund att planera, men de använder sig av servicefönster som sker varje månad. Under dessa 
servicefönster försöker företagen att fokusera på andra uppdateringarna än de regelbundna och ordinära
som sker varje månad och på det sättet applicera alla uppdateringar för Spectre och Meltdown. I 
nuläget är de färdiga med alla uppdateringar på sina hypervisors men det återstår fortfarande arbete på 
att uppdatera sina kunders virtuella maskiner, men de kommer att vara klara inom kort. För företaget är 
det även möjligt att göra uppdateringar på sina hypervisors utan att kunderna blir påverkade eftersom 
de kan migrera över de virtuella maskinerna som ligger på den aktuella hypervisorn till en annan nod. 
De uppdateringar som utförs kommer då inte märkas av kunderna.

Företaget har även erfarenhet om hur liknande situationer ska hanteras. Till exempel om en av deras 
leverantörer släpper en uppdatering en gång i månaden. Arbetar företaget först med att testa på en av 
deras egna servrar för att se hur den fungerar. Det utförs för att se om det uppstår några problem och för
att leverantören eventuellt kan dra tillbaka uppdateringen. De väntar en vecka innan de börjar applicera 
uppdateringarna på deras kunders servrar för att inte några problem ska uppstå. Företaget arbetar på 
detta sätt för att eliminera onödigt arbete med att dra tillbaka uppdateringar som inte funkar.

Företaget har även lärt sig en del från denna händelse. De har uppmärksammat att de inte längre 
kommer att känna sig helt säkra inför framtiden. De påstår även att det borde vara allas oro inom IT-
världen och pratar då inte enbart om sin egna oro. Förut har det varit att de har varit säkerhetshål inom 
mjukvaran, men nu är det på hårdvaran istället, som är oroande då det öppnar upp en helt annan värld 
för de som vill åstadkomma skada. De påstår att de inte kan känna sig helt säkra heller med tanke på att
det nyligen upptäckes nya säkerhetshål i relation till Spectre. Dock känner de sig inte allt för oroade, 
men de känner av det.

Hur har Spectre hanterats ur ett säkerhetsperspektiv?
I arbetet med Spectre har företaget inte gjort något extra för att lindra säkerhetshålet. De har inte heller 
lagt till någon extra övervakning på deras system för att leta efter något specifikt mönster eller dylikt. 
De påstår att det inte finns mycket mer att utföra utöver att applicera de uppdateringar som släppts mot 
det. De påstår även att om säkerheten var bra förut med de inställningar och tjänster som användes är 
säkerheten tillräcklig även efter att uppdateringarna är applicerade. Det vill säga om systemen inte var 
tillräckligt säkra innan säkerhetshålen upptäcktes är de det inte nu heller och bör, till exempel, se över 
system och brandväggar. De förlitar sig på att den övervakning som användes innan denna situation 
uppmärksammades är tillräcklig för att fortsätta i samma mönster. 

Övrigt
En del av företagets kunder kontaktade dem när nyheten om dessa sårbarheter kom ut. Företaget har 
dock alltid kontakt med sina kunder för att berätta om situationer som uppstått och förklara hur läget 
ligger till och hur de kommer att gå tillväga för att lösa problemen. De understryker att det är viktigt att
ha god kontakt med sina kunder för att underrätta om situationen och att det värsta är att inte vara 
transparenta med sina kunder i situationer som den här. Det är viktigt för att inte förlora deras 
förtroende, samt att det inte bara är att stänga ner sina kunders maskiner utan att tala om det.

De nämner även att det kan vara svårt att klaga till sina hårdvaruleverantörer. Då kunden som använder 
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leverantörens hårdvara är en nyckelkund som köper mycket hårdvara. Det vill säga att de större 
inköparna av hårdvara från en leverantör har en större påverkan när de framför ett klagomål. Till 
exempel att det tar lång tid för leverantören att ta fram en viss uppdatering. 

 6.1.4 Företag D

Företag D ett företag som hjälper andra företag med hosting. De erbjuder en del olika tjänster som 
virtuella servrar och molntjänster.

Nedanstående svar kommer från en textintervju över E-post och inte en fysisk intervju.

Hur har uppdateringarna mot Meltdown och Spectre påverkat företagen med avseende på 
prestanda?
De prestandaförändringar som företaget har uppmärksammat är att de har fått aningen högre CPU last 
på sina system efter att uppdateringarna har applicerats. Ökningen av CPU last uppmärksammades med
hjälp av övervakning. 

Hur har eventuella prestandaförluster hanterats?
De prestandaförluster som uppmärksammats var inte nödvändiga att hantera då deras befintliga system 
hade tillräckligt med kapacitet. Företaget säger själva att det självklart blir en ekonomisk påverkan då 
de inte längre kan köra lika mycket tjänster på en och samma hårdvara. Även att deras maxkapacitet 
har självklart sänkts, men i nuläget har de inte haft behov av att köpa in mer hårdvara och utöka sina 
resurser. 

Hur har uppdateringsprocessen påverkat företagen?
Företaget gjorde en sammanställning av vad som har hänt och vad som anses vara bra att utföra för att 
skydda sig. Det beslut som fattades var att uppdatera sina system med de olika uppdateringarna från 
sina leverantörer men att de var tvungna att vänta på att de uppdateringarna skulle släppas. Företaget 
nämner inte hur själva processen av att uppdatera sina system har påverkat dem. De påstår dock att de 
har ett fungerande arbetssätt om hur sådana situationer ska hanteras och att det fungerar bra. 
Arbetssättet ser ut på följande sätt, genom att bevaka omvärlden får de reda på vilka hot som finns och 
sedan börja analysera detta för att se vilken påverkan det kan ha på företaget. När dessa steg är 
genomförda utförs det en åtgärd eller skapas en plan för åtgärd. I nu läget är det inte några policies som
följs, utan de använder sig av det arbetssätt som använts tidigare. Utformning av policies från det 
nuvarande arbetssättet är något som de kan tänka sig i framtiden och strävar efter det.

Företaget har varit med om liknande situationer förut. Det finns alltså erfarenhet hur företaget ska gå 
tillväga för hur liknande situationer ska hanteras. De har dock aldrig varit med om situationer där 
säkerhetshål har varit lika relaterat till hårdvaran som körs. Förut har de varit med om incidenter som 
involverar operativsystem och applikationer. 

En lärdom företaget tagit del av är att de större leverantörerna av hårdvara även släpper uppdateringar 
till de äldre systemen. Det underlättar för företaget eftersom de inte behöver byta ut hårdvaran utan 
istället bara applicera uppdateringarna där också.

Hur har Spectre hanterats ur ett säkerhetsperspektiv?
Företaget har inte tillämpat något extra med tanke på situationen utan förlitar sig på att uppdateringarna
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har varit tillräckliga. Samtidigt känner sig företaget inte på något sätt mer hotade för att bli utsatta för 
någon form av intrång. 
 
Övrigt
Det har varit en del kontakt med kunder som har varit oroliga för situationen och velat veta vad som 
kommer att ske och hur företaget arbetar på det. Frågorna som ställts till företaget är: ”Känner ni till 
detta säkerhetshål?, Vad behöver göras för att åtgärda det?, När kan åtgärderna vara 
implementerade?”. Informationen som tilldelats kunder är hur de kommer att arbeta med problemet för
att åtgärda det och inte mer komplicerat än så. Många av kunderna är ovetande av situationen eller helt 
enkelt okunniga inom området. Företaget känner för övrigt sig inte oroade över att bli utsatta då de 
håller sig uppdaterade om vad som händer i IT-världen och implementerar säkerhetsåtgärder 
kontinuerligt. 
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 7 Analys av resultat
I denna sektion kommer det att presenteras en sammanställning av de intervjuer som har genomförts. 
Presentationen av resultaten kommer att delas in i de teman som skapats för att besvara 
forskningsfrågan. Det utförs för att skapa en sammanställning av hur företagen som ställt upp i studien 
har blivit påverkade. 

 7.1 Prestandaförluster
Företagen har uppmärksammat att det har skett en prestandaförändring efter att uppdateringarna mot 
Spectre och Meltdown har applicerats, men det finns en variation på hur mycket de har blivit 
påverkade. Det är endast företag A som har behövt utöka sina resurser för att driva den dagliga 
verksamheten. Det ska även understrykas att denna utökning av resurser väl kan vara av anledningen 
att företaget växer hela tiden. Förlusten av prestanda som företagen har uppmärksammat är att 
användningen av CPU har ökat minimalt, men inget som har påverkat företagen i någon större 
utsträckning. Förlusterna upptäcktes på olika sätt, till exempel att det inte längre var möjligt att köra 
lika många virtuella instanser på en och samma nod. Förlusterna uppmärksammades till största del med
hjälp av övervakning på deras maskiner.

 7.2 Hantering av eventuella prestandaförluster
Ett av de medverkande företagen, företag A, har behövt utöka sina resurser för att driva den dagliga 
verksamheten. De märkte att de inte längre kunde köra lika många virtuella instanser på en och samma 
nod och behövde därför utöka kapaciteten på var och en av sina noder. För de andra företagen har 
problematiken med Spectre och Meltdown inte påverkat dem till den grad att de har varit i behov av att 
utöka sina resurser för att driva sin verksamhet vidare.

 7.3 Uppdateringsprocessens påverkan på företagen
Majoriteten av de medverkande företagen har blivit påverkade av uppdateringsprocessen. De har blivit 
påverkade på olika sätt, till exempel att det har krävts många arbetstimmar för att fokusera på att göra 
sin miljö säker mot dessa säkerhetshål. Det har även förekommit att företagen har behövt vänta på att 
sina leverantörer ska släppa uppdateringarna för att säkra upp sin miljö. Även att företagen har behövt 
dra tillbaka sina uppdateringar som har applicerats för att leverantören har dragit tillbaka dem för att de
har varit felaktiga. Företag A blev påverkade av spontana omstarter av system efter att ha applicerat 
uppdateringarna, något som de andra företag B och C har uppmärksammat men inte har upplevt på 
samma nivå. Det varierar mellan företagen om de har policies för hur liknande situationer ska hanteras, 
men de alla har ett fungerande och systematiskt arbetssätt för att hantera problemen. Företagen har alla 
varit med om liknande situationer förut där system har behövts uppdateras, men de har inte varit med 
om det till denna grad där problemen härstammar i hårdvaran. De situationer som företagen har upplevt
förut är att de har varit uppdateringar av applikationer eller tjänster. 

Lärdomarna som företagen har tagit är varierande. Företag A har lärt sig sina egna system bättre under 
processens gång och även att det kan uppstå många olika typer av problem på virtualiseringsnivå. Det 
förekommer även lärdomar hos företag A, B och C om att inte uppdatera i ren panik utan istället vänta 
en stund för att se om uppdateringen är kontrollerad och att den fungerar som den ska. Det förekommer
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även lärdomar att det är bättre med större leverantörer av hårdvara då de även släpper uppdateringar till
äldre hårdvara. Även att företagen inte kommer vara helt säkra i framtiden med tanke på upptäckten av 
dessa säkerhetshål. Det är även en lärdom om att företagen känner sig utelämnade till sina leverantörer.

 7.4 Spectre ur ett säkerhetsperspektiv
Det varierar för företagen om de har utökat säkerheten inom företaget. Majoriteten anser att det har 
varit tillräckligt med den säkerhet och det säkerhetstänk som fanns innan denna situation inträffade. Det
vill säga att deras system anses vara tillräckligt säkra för att hantera detta problem också, förutsatt att 
de tillgängliga uppdateringarna har applicerats. Företagen anser att det inte finns mycket mer att göra 
än att applicera uppdateringarna för sina system i dagsläget. Företag A och B har dock valt att utöka sin
säkerhet ytterligare med lite mer specificerad mönsterövervakning för just Spectre. I sin helhet är 
företagen på samma spår med att det egentliga skyddet är att uppdatera sig.
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 8 Slutsats
Denna studie har haft som mål att visa hur företagen har påverkats av uppdateringarna för Meltdown 
och Spectre. Studien har genomförts genom att använda sig av en kvalitativ metod för att intervjua tre 
företag fysiskt och ett företag över E-post. Intervjuerna stod för studiens datainsamling och 
analyserades för att skapa en bild över hur företagen har påverkats på olika sätt av denna process. Målet
av denna studie är att i slutändan besvara på forskningsfrågan: Hur har svenska hostingföretag 
påverkats av Meltdown och Spectre? 

Det intervjuerna har visat är att företagen har till vis mån blivit påverkade prestandamässigt efter att 
uppdateringarna för Meltdown och Spectre har applicerats. Företagen har upptäckt dessa 
prestandaförluster med hjälp av övervakning. Företag A är det företag som har drabbats mest enligt 
denna studie med tanke på att de är ensamma om att utöka sina resurser på sina noder. Det för att 
fortsätta köra lika många virtuella instanser på en nod. Samtidigt påpekar alla de andra företagen att de 
har sett en ökning av resurser men inte i någon större utsträckning.

Företagen har ett fungerande arbetssätt för att hantera liknande situationer. Ett fynd är att det endast är 
företag D som inte har några policies för hur liknande situationer ska hanteras, utan de förlitar sig på 
deras fungerade arbetssätt är tillräckligt i dagsläget. De påpekar dock att arbetssättet i framtiden 
kommer att övergå till policies. 

Det varierar hur arbetet med Spectre har gått tillväga. Alla företagen är överens om att det egentliga 
sättet att skydda sig mot det är att applicera uppdateringarna. Både företag A och B har utökat sin 
övervakning för att leta efter mönster som Spectre avger. Företag C påstår dock att om övervakningen 
och skyddet som användes innan Meltdown och Spectre upptäcktes inte räcker till nu, räckte 
förmodligen inte skyddet förut heller. Företagen känner en viss oro över hur framtiden ser ut med tanke
på vad som kan hända nu när säkerhetshålen har upptäckts. Det är enbart företag D som inte känner av 
en större oro i denna situation då det händer liknande saker hela tiden. 

För företagen har uppdateringsprocessen varit den del som påverkat dem till största del. Med tanke på 
att det har lagts ner många timmar för att uppdatera sina system och säkerställa skyddet mot 
säkerhetshålen. Det har förekommit att företagen har behövt uppdatera sina system för att sedan ta 
tillbaka dem igen för att leverantören dragit tillbaka dem. Tillbakarullningen av uppdateringarna beror 
på att de första versionerna inte var kompletta och orsakade spontana omstarter av systemen. Företag D
är det enda företaget som inte har upplevt några problem under uppdateringsprocessen. Ett fynd 
gällande uppdateringsprocessen är att alla företagen känner sig lite utelämnade till sina leverantörer. 
Det vill säga att de måste förlita sig på sina leverantörer att en uppdatering för liknande situationer 
släpps i tid och inte för sent.

Den slutsats som går att dra är att företagen har blivit påverkade av Meltdown och Spectre. De har 
blivit påverkade prestandamässigt men inte till den grad att den dagliga verksamheten har påverkats. 
Den stora påverkan på företagen är själva uppdateringsprocessen för att skydda sig. Då det har lagts ner
många timmar för att uppdatera sina system, speciellt med tanke på att problemet inte är något som de 
själva har orsakat. Det tar tid att planera, undersöka och genomföra en sådan här förändring av system. 
Inte minst tar det lång tid att studera och läsa på om problemet för att få sig en bra uppfattning. För att 
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studera och implementera lösningarna för att skydda sig har det krävts en hel del tid av företagen, som i
sin tur kan påverka företagen ur ett ekonomiskt perspektiv. Det som har observerats är att företagen är 
kunniga inom området och använder sig av effektiva arbetssätt eller policies för att anta sig utmaningar 
som denna.  

 8.1 Framtida arbete
Studien som har genomförts har varit en kvalitativ intervjustudie där företag har ställt upp och svarat på
frågor om deras miljö. Resultaten som framkommit visar att hostingföretagen har påverkats av 
Meltdown och Spectre på olika sätt. Det kan vara av intresse att undersöka hur företagen ser ut längre 
fram i tiden för att se om problemet har upphört eller om de har utvecklat sig, då det med sannolikhet 
kommer att komma fler uppdateringar för säkerhetshålen. Det kan även vara möjligt att genomföra en 
liknande studie fast med fler deltagande eller inom ett annat område istället för specifikt hosting.

Det är även möjligt att genomföra en studie på de nya säkerhetshålen som hittats. Då de det finns åtta 
stycken nya varianter av Spectre kan det vara av intresse att undersöka hur dessa ytterligare 
säkerhetshål hanterats och påverkats inom en organisation (Hardcastle, 2018).

Det som även skulle vara möjligt är att undersöka företag som har köpt in den nya hårdvaran för att 
eliminera dessa problem för att se om den genererar några komplikationer för företaget.

25



 9 Diskussion
I denna sektion kommer det att diskuteras olika aspekter av arbetet som har genomförts.

 9.1 Val av metod
Metoden som användes för att besvara forskningsfrågan är en kvalitativ intervjustudie. Den 
intervjuteknik som valdes för att genomföra intervjuerna var semi-strukturerad intervjuer för att inte 
behöva följa en mall fullt ut och för att få mer detaljerade svar. Frågorna konstruerades efter den 
tematiska kodning som användes på de delfrågor som tagits fram för att besvara forskningsfrågan. 
Frågorna som ställdes under intervjuerna var inte ledande och öppnade för längre konversationer.

Något som kunde utföras bättre är själva utförandet av intervjuerna. Det var rätt typ av intervjuteknik 
som användes, men det hade gått att ställa fler följdfrågor av det som sades under intervjuerna för att få
del av mer information. Under intervjuerna hade det även gått att tänka på att deltagarna kanske inte till
förstod frågan och att den borde ha ställts igen eller exemplifierats. En annan punkt som hade gått att 
utföra bättre är valet av tillvägagångssätt för att komma i kontakt med företagen. Istället för att E-post 
utskick skulle stå för uppsamling av deltagere hade det möjligtvis blivit fler deltagare om den första 
kontakten hade skett över telefon. Då telefonkontakt kan ses som mer personlig.

Informationen som har tilldelats under intervjuerna stämmer överens med vad det förväntade resultatet 
av studien. Företagen har blivit påverkade av dessa uppdateringar som erhållits från olika leverantörer. 
Det förväntade resultatet om att prestandaskillnaden skulle vara minimal så att den inte har påverkat 
företagets verksamhet något allvarligt stämmer överens med det som företagen berättar. Med tanke på 
det som berättats har uppdateringsprocessen varit det som påverkat företagen mest i nuläget.

 9.2 Urval
Intervjustudien som genomförts har varit i behov av att komma i kontakt med företag inom en specifik 
bransch, men även att komma i kontakt med de personer som haft ansvar för, eller varit delaktiga i 
arbetet med Meltdown och Spectre. 

Ett problem med denna studie är att det har varit svårt att få företag att vara delaktiga, det vill säga att 
de helt enkelt inte funnit intresse för att vara delaktiga eller att tidsbrist har funnits för de kunniga 
personerna som efterfrågats. Hade möjligheten funnits att utföra fler intervjuer hade det genomförts. 
Totalt kontaktades 59 olika företag, varav fyra av dessa medverkade i studien. De resterande företagen 
tackade nej på grund av olika anledningar, till exempel att det inte fanns tid nog för att medverka i en 
intervju eller att det inte var aktuellt för dem att medverka. En del av de företagen som kontaktades 
svarade inte alls. Anledningen till att företagen valt att inte ställa upp kan vara många. En av 
anledningarna kan vara att de inte känner sig tillräckligt säkra inom området för att svara på några 
frågor. En annan anledning kan vara att företagen inte har koll på uppdateringarna och där med inte vill
ställa upp med risken för att bli blottade till allmänheten. Företagen som har varit delaktiga har olika 
stora kundbaser, men alla har känt av en påverkan på ett eller annat sätt.

Det alternativ som finns för att öka mängden företag som bidrog i studien hade som det tidigare nämnts
varit att ändra tillvägagångssättet för att komma i kontakt med företag. Företagen hade förmodligen 
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tagit det mer personligt och valt att ställa upp på en intervju om kontakten skedde över telefon istället 
för att använda sig av E-post. Dessutom hade det varit snabbare att få ett direkt svar om de skulle tänka 
sig att ställa upp om det togs över telefon. 

 9.3 Etiska aspekter
De deltagande företagen i studien har blivit underrättade om syftet till varför studien genomförts. 
Företagen som har blivit intervjuade har fått samma förutsättningar vad gällande tid och frågor med 
undantaget på den intervju som genomfördes över E-post. Frågorna som har ställts har till största del 
inte varit ledande utan fokuserat på att låta deltagaren tänka fritt. Det ska även uppmärksammas att 
deltagarna har fått prata utan att bli avbrutna under en mening för att få tillgång till mer information. 
Svaren från intervjuerna med de olika företagen har varit liknande varandra men med några få saker 
som skiljer sig åt. Intervjusvaren indikerar på att alla företagen är överens om att det egentligen inte 
finns några tillägg att applicera utöver uppdateringarna för att hålla sig skyddade i detta fall. 

I detta fall är den etiska aspekten ifall informationen som har tilldelats under intervjuerna går att koppla
till de olika företagen. Till exempel om något som finns i intervjusvaren inte är tillräckligt anonymt och
kan kopplas direkt till ett företaget eller personen. Företaget kan få ett försämrat rykte och förlora 
kunder på grund av känslig information inte anonymiserats. Även att informationen kan kopplas till en 
specifik person och personen i fråga delar med sig av information som den egentligen inte får. I 
slutändan kan detta också vara orsaken till att flera företag avstod från att vara delaktiga i studien, även 
fast de har utlovats full anonymitet. 

 9.4 Samhälleliga aspekter
Studien visar hur svenska hostingföretag har påverkats av uppdateringarna för att lindra säkerhetshålen 
Meltdown och Spectre. Resultatet av denna studie kan användas av olika sektioner i samhället för att 
underlätta ifall en liknande situation skulle uppstå igen. Till exempel kan IT i offentlig sektor se hur 
den här sortens säkerhetshål kan påverka en organisation både prestandamässigt med även hur det kan 
påverka organisationens arbetssätt och därmed användas som underlag för hur de ska gå till väga vid en
liknande situation. Till exempel att det är viktigt att ha ett fungerande arbetssätt eller strikta 
instruktioner samt policies för hur arbetet med en liknande incident ska utföras. Användning av policies
eller ett fungerande arbetssätt underlättar för de olika organen vid hanteringen av en liknande situation. 
Vidare påvisar studien som helhet att det kan uppstå oförutsägbara säkerhetsproblem med stora 
konsekvenser, där de nödvändiga åtgärderna ligger utanför den egna organisationens kontroll. Detta 
visar att alla organisationer behöver ha rutiner för hur kritisk data hanteras och lagras för att denna ska 
hållas säker även om den typ av säkerhetsbrister som behandlas i denna studie uppstår.

I dagens samhälle som blir allt mer digitaliserat och där användningen av IT infrastrukturer ökar är det 
viktigt att säkerheten tas på allvar och för att undvika stora monetära konsekvenser, som i fallet med 
Maersk (Cimpanu, 2018). De monetära konsekvenserna uppstod på grund av att säkerheten inom 
organisationen inte var tillräckligt genomtänkt. Resultaten av denna studie kan därmed användas som 
underlag för organisationer att säkerheten ska beaktas för att undvika de monetära konsekvenserna, 
men även att dataläckage till obehöriga kan förekomma och bör undvikas. 

De uppmärksammade säkerhetshålen i denna studie drabbar bevisligen inte enbart en leverantör av 
processorer utan alla. Studien påvisar att företagen känner sig utlämnade till sina leverantörer med 
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tanke på att det är omöjligt att säkra sina system utan att applicera uppdateringarna. Företagen i studien 
påpekar att de måste vänta på en uppdatering från sina leverantörer, men även att de måste applicera 
uppdateringar som inte är fungerande. Företagen blir då beroende av sina leverantörer även om 
uppdateringarna inte är fungerande. Med tanke på att denna incident drabbar alla tillverkare av 
processorer skapar det ett dilemma där det inte finns en lösning på problemet, mer än att uppdatera sina
system med det som finns tillgängligt. Företagen kan inte byta leverantör av hårdvara för att 
åstadkomma en hållbar lösning. Detta stärker det argument som förts om att de känner sig utelämnade, 
då de bevisligen inte kan göra något annat än att vänta på en täckande uppdatering.

 9.5 Bidrag
Det denna studie visar är att företagen har blivit påverkade av uppdateringarna för både Meltdown och 
Spectre. Företagen har blivit påverkade av uppdateringarna prestandamässigt, men inte till den grad 
som det har spekulerats om (Bright, 2018). Då säkerhet är en viktig del inom IT-världen har de tvingats
att uppdatera sina system med uppdateringar som inte har varit fullt kontrollerade eller fungerande. 
Samt att själva processen för uppdaterandet av systemen i mild grad har varit kämpigt för företagen. 
Med tanke på det som har berättats av företagen under intervjuerna behöver de förlita sig helt på sina 
leverantörer när såna här incidenter sker. Det visar att företagen i mångt och mycket kan känna sig 
maktlösa i väntan på en uppdatering för att säkra sina system mot något som de själva inte har orsakat. 
Delvis visar studien att företagen känner en viss oro över säkerheten inför framtiden med tanke på vad 
som kan hända när dessa säkerhetshål är till kännedom för allmänheten. 

Denna studie bidrar till att ge en bild på hur Meltdown och Spectre har påverkat hostingföretagen både 
prestandamässigt men även hur de påverkats av arbetsprocessen. Resultatet som framkommit i studien 
kan användas av andra företag för att få en bättre bild på hur saker ska hanteras när det sker saker i den 
här skalan. Studien bidrar även till att visa den känsla som företagen har av att vara utlämnade till sina 
leverantörer med tanke på att det kan ta lång tid för dem att släppa en pålitlig uppdatering. De måste 
lita på att sina leverantörer släpper de uppdateringar som behövs innan någonting sker och i detta fallet 
finns det inte mycket att göra mer än att vänta på en fungerande uppdatering. I särskild åtanke i de 
fallen där uppdateringar har släppts av leverantörerna, men som sedan har dragits tillbaka för att den 
inte har varit komplett och fungerat som den ska. Det kan bidra till att företag kan ha detta i åtanke när 
valet av leverantör still sina system ska fattas, som menar att studien kan användas som riktdokument.

 9.6 Diskussion av slutsats
I denna studie deltog fyra företag av de 59 som kontaktades och med tanke på antalet medverkande 
företag är få är det möjligt att tänka i andra banor när det gäller vilka de medverkande företagen är. 
Studiens syfte var att undersöka ifall företagen har blivit påverkade av säkerhetshålen, och som det 
framkommit har företagen blivit påverkade både prestandamässigt och arbetsmässigt av 
uppdateringsprocessen. Dock, framgår det inte i studien vilka företag detta är. De delaktiga företagen 
kan vara de som är minst påverkade av säkerhetshålen och att det finns andra företag som har fått värre 
konsekvenser. Det är också fullt möjligt att de delaktiga företagen är de som har blivit drabbade mest 
men att det inte är trovärdigt med tanke på hur lite de egentligen blivit drabbade och baserat på den 
fakta som finns tillgänglig.

Lewis (Lewis, 2018) nämner i sin artikel att hostingföretag är de mest utsatta av denna incident. Han 
påstår att det är väldigt viktigt att uppdateringarna appliceras i tid eftersom det krävs hög säkerhet inom
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en sådan miljö och att många företag har panikuppdaterat med tanke på den följd av konsekvenser som 
kan uppstå utan applicerad uppdatering. Det Lewis nämner understryker den information som 
tillhandahållits under intervjuerna och förstärker slutsatsen med att arbetsprocessen har varit en 
utmaning för företagen.

Newman (Newman, 2018) nämner i sin artikel problem som uppstod efter att uppdateringarna 
applicerats. Problemen som Newman nämner innefattar prestandaförluster och spontana omstarter av 
system. I artikeln nämns det även den problematik med uppdateringsprocessen för att skydda sina 
system mot sårbarheterna. Det blir en utmaning för företag att hantera uppdateringsprocessen med 
tanke på dess storlek och att det är både mjuvaruuppdateringar och firmwareuppdateringar som måste 
genomföras och appliceras. Det som nämns i artikeln stärker slutsatsen att arbetsprocessen har varit en 
belastning för företagen.

Afifisabet (Afifisabet, 2018) nämner i sin artikel 25 procent av processorns prestanda kan gå förlorad 
efter att uppdateringarna applicerats. I artikeln framhävs även att detta är processorer som används 
inom datacenter, som kan ge konsekvenser för företagen. Artikeln framhäver även att företag som 
hanterar känslig data inte kan vänta med att uppdatera även om det skulle ge en prestandaförlust. 
Afifasabet’s artikel stärker det argument som har förts genom studien. Att företag tvingas uppdatera 
sina system trots konsekvenser.
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Bilaga A – Intervjufrågor

Fet kursiv text representerar delfrågorna för att besvara forskningsfrågan.

 1 Hur har uppdateringar mot Meltdown och Spectre påverkat företagen med 
avseende på prestanda?
 1.1 Har ni uppmärksammat några prestandaförluster? Vilka?
 1.2 Hur upptäcktes dessa förluster? Tester? Eller övervakning?

 2 Hur har prestandaförluster hanterats?
 2.1 Har ni utökat resurser till maskiner / system? Inköp av resurser?
 2.2 Har ni system som är försedda med mycket resurser för att förhindra 

liknande situationer som dessa?
 3 Hur har uppdateringsprocessen påverkat företagen?

 3.1 Hur hanterades denna panikuppdatering av systemen?
 3.2 Har ni som företag policys / riktlinjer för hur liknande situationer ska 

hanteras?
 3.3 Om det inte finns några policys / riktlinjer, är det något ni strävar efter? 

Varför/Varför inte?
 3.4 Har företaget varit med om liknande situationer förut? Vad för något?
 3.5 Har företaget tagit några lärdomar av denna situationen? Vad för något?

 4 Hur har Spectre hanterats ur ett säkerhetsperspektiv?
 4.1 Har ni i någon form behövt utöka säkerheten? Varför gjordes detta 

beslut?
 4.2 Känner ni mer utsatta för intrång eller dylikt nu när dessa säkerhetshål 

upptäcks? Varför?

 5 Allmänna frågor
 5.1 Har era kunder (om möjligt) funderat och kontaktat er med frågan om 

dessa säkerhetshål och hur de har hanterats?
 5.2 Ifall de har varit i kontakt m ed er, vad var deras fråga?
 5.3 Hur har ni ställt er mot dessa säkerhetshot, känner ni er oroade för att bli utsatta?



Bilaga B – Validitetshot

Validitetshot Hantering av 
validitetshot

Område

Low statistical power  (för få 
intervjuer)

Kontakta en mängd utvalda 
företag

Sammanfattningsvaliditet

Pålitlighet av resultat Analys av resultat ska 
genomföras enligt tematiskt 
kodning (följa metoden)

Fishing and the error rate  
(leta efter specifikt resultat)

Följa metoden och inte leta 
efter ett specifikt resultat 
under analysen

Sammanfattningsvaliditet

Reliability of measures 
(Pålitlighet av intervju)

Företagen ska ha samma 
förutsättningar när det gäller 
tid och frågor

Sammanfattningsvaliditet

Selection Personerna som intervjuas 
skall ha rätt kunskap inom 
området

Internvaliditet

Maturation Handlar om att deltagarna 
blir uttråkade under 
intervjun. Behandlas av att 
visa intresse och inte ha en 
för lång intervju

Internvaliditet

Interaction of history and 
treatment 

Något har skett en speciell 
dag eller tidpunkt. 
Behandlingen av denna 
validitet är att hålla 
intervjuerna nära varandra

Externvaliditet

Evaluation apprehension Människor är rädda för att 
blir utvärderade och kan 
därmed förändra saker. 
Ingen personlig information 
samlades in

Konstrueradvaliditet



Bilaga C – E-post

* - Tilltalsnamn på person eller företagsnamn

Hej *,

Mitt namn är Viktor Ärnekvist och jag håller på med mitt kandidatexamensarbete inom inriktningen
Nätverk- och Systemadministration på Högskolan i Skövde. Det ämne som mitt arbete kommer att 
inrikta sig på är Meltdown och Spectre och syftet är att ta reda på hur det har påverkat en 
hostingmijö. Meltdown och Spectre är säkerhetshål som utnyttjar kritiska sårbarheter i moderna 
processorer.

Det jag önskar att göra är en intervju med er inom kort med övergripande frågor om Meltdown och 
Spectre. Intervjun går bra att genomföra över Skype eller att även genomföra den fysiskt. Intervjun 
kommer att handla om tekniska frågor, det är därför bra att personen som ska intervjuas har en 
teknisk bakgrund eller har genomfört arbetet med Meltdown och Spectre. Intervjun i sig kommer att
spelas in för att fokusera på att få en gynnande intervju, men ni kommer att vara helt anonyma i 
studien. Denna intervju är beräknad att ta högst en halvtimme, eventuellt något längre för att inte ta 
upp för mycket av eran tid.

Skulle detta vara av intresse för er att delta kan vi boka ett fysiskt möte eller ett möte över Skype 
inom kort.

Jag hoppas att jag kan få möjligheten att göra dessa intervju med er då det skulle gynna mig i mitt 
arbete.

Tack på förhand,
Viktor Ärnekvist
0706654457
a15vikar@student.his.se
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