Policy PM: Stärkt cyberförsvar krävs för skydd av samhället
Utmaningarna inom cyberarenan växer kontinuerligt i omfattning, frekvens och effekt. Syftet med detta
positionspapper från Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är att ge en överblick av de främsta
utmaningarna inom denna arena samt peka på ett antal åtgärder som kan leda till ett förstärkt
cyberförsvar och ökad cybersäkerhet från ett marknadsperspektiv.

Ingen annan teknologi i modern tid har på
ett så fundamentalt sätt transformerat vårt
samhälle som framstegen inom informationsoch cyberarenan. Den pågående digitaliseringen
av samhället omfattar alla branscher och
kommer att påverka allt från äldreomsorg till
transporter. Samtidigt befinner sig utvecklingen
ännu till stora delar fortfarande i sin linda trots
att vi idag har 50 miljarder sammanbundna
komponenter. När möjligheterna men även
riskerna som detta medför för bl.a. Big Data
och Internet of Things allt tydligare kommer att
utkristalliseras, kommer detta att revolutionera
vårt samhälle och hur vi lever våra liv. Det innebär
att skyddet för denna arena sannolikt är den
enskilt viktigaste komponenten för samhällets
funktionalitet. Cyber har även utvecklats till
den femte arenan för modern krigföring vid
sidan av de traditionella arenorna luft, sjö,
mark och rymd. Detta är också den arena där
västvärlden idag allra tydligast utmanas av
andra aktörer som lägger omfattande resurser
för att t.ex. utveckla offensiva cyberförmågor.
Det finns ännu inte något dokumenterat fall att
cyberangrepp har lett till fysiska skador eller
dödat människor genom att t.ex. penetrera
skyddssystem för kritisk infrastruktur som
t.ex. dammar, broar eller transportsystem.
Men det finns en lång rad fall där angreppen
har lamslagit samhällets funktionalitet.
I samband med den så kallade Bronsstatykrisen
i Estland 2007 bevittnade landet hur

samhällsviktig
verksamhet
framförallt
inom bankväsendet utsattes för omfattande
cyberattacker. När Ryssland angrep Georgien
under 2008 tillämpades liknande taktik och i
upptakten till den ryska illegala annekteringen av
Krim drabbades flera centrala aktörer i Ukraina
av cyberattacker. Attackerna visade hur sårbar
den samhällsviktiga verksamheten är, men även
hur skyddet av el-, vatten, kommunikationsnät
och annan kritisk infrastruktur utgör viktiga
komponenter i ett vidgat säkerhetsbegrepp.
Det finns således aktörer med förmåga att agera
offensivt på strategisk, operativ och taktisk nivå
mot samhällsviktiga verksamheter. Att stärka
samhällets motståndskraft och resiliens mot
denna typ av angrepp är numera en kärnuppgift
i arbetet för att uppnå högre säkerhet.
Drivkrafterna och hot
Det finns en lång rad aktörer som strävar
efter att påverka cyberarenan i subversiva
syften. För att uppnå ett högre skydd är det
viktigt att förstå dessa aktörers drivkrafter,
arbetsmetoder
och
målsättningar.
Motiven kan t.ex. vara:
•
Ekonomisk brottslighet
•
Påverkanskampanjer
•
Terrorism
•
Sabotage
•
Statskontrollerade angrepp
•
Spionage

Informations- och
hybridkrigföring

V

arken informations- eller hybridkrigföring är nya företeelser - men dess tillämpning har
vidareutvecklats och anpassats
till informationssamhällets utformning.
Detta skapar nya utmaningar i freds-,
kris- och konfliktförhållanden. Berörda
myndigheter måste ha förmågan att
tidigt kunna analysera vilket hotet är,
vem och vad som ligger bakom samt
hur motåtgärderna ska riktas – exempelvis berör detta hur man ska hantera
cyberattacker initierade av hackergrupper som är fristående men understödda
av en annan stat. En annan utmaning

är hur det psykologiska försvaret ska
utformas när information och propaganda på ett avgörande sätt påverkar
media, beslutsfattare och allmänhet i
syfte att skada förmågan att hantera
olika processer och situationer. Inte
minst är manipulation av data, såsom
urkund, ett vanligt fenomen för att
misskreditera andra aktörer och sprida
osäkerhet och förvirring. För att skapa
robusthet för totalförsvaret krävs säkra
informationssystem och kommunikationstjänster. I takt med att försvarets
system blir allt mer beroende av informationsnätverk (bl.a. för att integrera

Elektromagnetiska miljön och
elektronisk krigföring

D

en elektromagnetiska miljön
genomsyrar idag vår fysiska
miljö och överlappar informations- och kommunikationsmiljön när informationen passerar
genom den. Dess betydelse har blivit
tydlig i pågående konflikter där krigföring åsidosatt förmågan att kommunicera och navigera. Försvarets
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förmåga kräver att informationsnätverk, enheter, system och plattformar
är elektromagnetiskt skyddade med
god motståndskraft mot elektroniska
angrepp. Passiva och aktiva skyddsåtgärder kommer att krävas för att
försvara system från cyberattacker
som utförts, även genom den elektromagnetiska miljön. Motåtgärder

ledning, kommunikation, sensorer
och vapen), kommer cyberskydd och
resiliens att vara avgörande. För alla
riskområden utgör rätt information i
rätt tid ett genomgående behov. Sådan
information kan skapas genom informationshantering av data från sensorer,
databaser, sociala medier och liknande.
Sensorsystem för att samla kunskap
om omvärlden och ge förutsättningar
för rätt åtgärder är viktigt. Enorma
datamängder från enkla respektive mer
avancerade sensorer kommer alltmer
att samlas och här är koppling till IT
stark.

kommer att vara viktiga samtidigt
som totalförsvarets beroende av det
elektromagnetiska spektrumet måste
beaktas. I och med digitaliseringen
och den ökade uppkopplingen av allt
från telefoner, maskiner och apparater
blir samhället mer beroende och en
starkare resiliens allt viktigare.

Internet of Things – Sakernas Internet

N

är allt fler enheter blir
ansluta till nätverk, där de
kontinuerligt samlar in och
delar data genom automation skapas ”sakernas internet”. Fler
enheter leder till ökad datalagring
som skapar nyttor för fler enheter.
Kapaciteten ökar och enheterna blir

mindre i storlek. Såväl lagring som
enheter drivs av den ökande mängden
digitala data. Försvaret begränsas
således inte enbart till att förstå hur
det egna ”uppkopplade nätet” påverkas när det gäller exempelvis sårbarheter, behörigheter och säkerhet
– utan även vad samhällets beroende

innebär för totalförsvaret att ökade
viktiga tjänster hanteras på kommersiellt, uppkopplade nät. Att mycket
av informationen lagras i ”moln” på
servrar (vanligen baserade i andra
länder) kräver att även denna information betraktas som en sårbarhet för
samhällsviktig verksamhet.

Exempel på vanliga IT-attacker
• Advanced persistent threats
• Distributed denial of service (DDoS)
• External software introduction including malware and adware
• Insider data theft
• Phishing, spear phishing, and other forms of email-based
spoofing and fraud
• Social engineering and other forms of physiological manipulation
• SQL injection and other code injection techniques
• Trojan attacks
• URL redirection or parameter tampering
• Zero-day attacks

Aktiv cyberförmåga

R

iksdagen har i försvarsbeslutet uttalat att Sverige ska
bygga upp en aktiv cyberförsvarsförmåga. Syftet är att
ha förmåga till proaktiva åtgärder
för att upptäcka eller att få information om ett cyberintrång, olika

former av it-attacker, en hotande
cyberoperation, eller för att fastställa
en cyberoperations ursprung.1 En
aktiv cyberförmåga kan avskräcka
en motståndare från angrepp genom
risken för vedergällning. Men för att
den aktiva cyberförmågan ska vara

trovärdig måste det finnas en förmåga
att tidigt upptäcka och få information
om cyberattacker och dess ursprung.
Folkrättsliga aspekter som proportionalitet och diskriminering av oskyldiga behöver vid sådana situationer
dock vägas in men även förmågan till

1) Ds 2014.20 Försvaret av Sverige, Starkare försvar för en osäker tid Ds 2014.20 Försvaret av Sverige, Starkare försvar för en osäker tid

Kryptering

T

illgång till teknologi som av
särskilda sekretesskäl har ett
betydande nationellt intresse
eller skyddsvärde, såsom
kryptoteknik, berör flera olika samhällsaktörer.

Bevakning

E

fterfrågan på funktionen som
ökar möjligheten till bevakning med en kombination av
flera olika sensorer i ett allt
större antal ökar, inte minst erbjuder prisutveckling och funktionalitet
att de nyttjas aktivt/passivt för olika
ändamål. Detta får konsekvenser för

operativ säkerhet och kontraövervakningsteknik. Förmågan att övervaka
olika områden nyttjas genom att även
kombinera sensorer med annan data.
Sensorer integreras även alltmer med
vapenplattformar, främst för att följa
mål.
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Växande datamängder – meta data

F

örmågan att samla in och
snabbt analysera en stor
mängd information har
blivit allt viktigare. Inte bara
stater, utan även icke-statliga aktörer, agerar för att dra fördel av den
stora mängden information. I Ukraina
används analys av mobildatamönster
för eldledning av artilleri och analys
av sociala medier är viktigt för att

undvika potentiella terrorhot. Genom
att upptäcka mönster och korrelationer kan prognoser skapas. Det
finns egentligen få begränsningar i
hur analys av data kan användas; allt
från språkbehandling till att upptäcka
avvikelser eller visualisera aktiviteter
och trender. Avancerade angrepp involverar oftast organiserade kriminella
nätverk. För att förutse och stoppa

Mjukvaruutveckling

Kvantteknik

M

jukvaruutveckling utgör en
allt viktigare beståndsdel i
produkter, produktionsapparater och i tjänsteutbud.
Effektiv mjukvaruutveckling med hög
kvalitet, produktivitet och kommersiell
träffsäkerhet är avgörande för konkurrenskraft. Sverige har goda förutsättningar att stärka sin position inom
mjukvaruutveckling. Dess betydelse
för säkerheten är naturlig.

Ä

ven om ett tekniskt genombrott
ännu inte skett, kommer sannolikt kvantteknik inom några
år att erbjuda en förmåga att
bearbeta betydligt större mängder
data, vilket särskilt har betydelse för
kodning och kryptering av känsliga
meddelanden och för att analysera
signaler. En avsevärt större förmåga
att bearbeta information kommer erbjuda nya funktioner såsom identifie-

Spektrumtilldelning

B

andbredd är en begränsad
resurs. Tillgång till spektrumet delas med kommersiella
aktörer som vill expandera
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spektrumen för att öka erbjudandena
till samhället. Samtidigt har försvaret
blivit mer beroende av kommersiella
nät, vilket ökar Sveriges sårbarhet –

incidenter innan de inträffar krävs
sofistikerade lösningar inom nätverksanalys. Nätverksanalysen avslöjar
onormala beteenden och kopplar ihop
personer, platser, objekt och händelser vilket är betydligt svårare att
undgå för en angripare jämfört med de
traditionella säkerhets- och identifieringssystemen. Utmaningen ligger i
ständigt ökade mängder nätverksdata

ring och visualisering av objekt, vilket
bl.a. påverkar förmågan till skydd
och smygteknik. Men det finns även
andra möjligheter, såsom att förbättra
tidsberäkningar för kommunikation
och positionering. Kvanttekniken visar
även på hur viktigt det är att följa och
bevaka ny disruptiv teknik som snabbt
kan förändra cybersäkerheten.

inte minst vid elektronisk krigföring.

Utmaningar för en effektiv marknad

D

et finns idag politiska, kulturella och organisatoriska
utmaningar hos de offentliga
aktörerna som hämmar en
effektiv utveckling av nya produkter.
Marknaden är till stora delar fragmenterad. De upphandlade funktionerna
är ofta decentraliserade och okoordinerade. Det begränsar förutsättningarna för att uppnå skalfördelar, intraoperabilitet och ytterst en innovativ
och kostnadseffektiv marknad. Vidare
utmanar kunden sällan leverantörerna genom innovativa upphandlingar
och saknar ofta tillräcklig beställarkompetens. Standarder och öppna

standardsystemarkitekturer för
framtida plattformar och integration
för befintliga plattformar är underutvecklade. En framgångsfaktor i
cybersäkerhetsarbetet är att tillämpa
ett vedertaget ramverk eller process
som strukturerar arbetet och fångar
rätt saker samt ger ett helhetsperspektiv över uppgiften. Informationssystem utvecklas idag främst av den
kommersiella sektorn. Om Sverige
ska ha en avancerad förmåga att
bemöta cyberangrepp måste tekniken
och förmågan utvecklas. Enheter och
nätverk äventyras genom att skadlig
programvara penetrerar och skadar

datasystem eller genom att korrumpera data. Detta kan resultera i system
som inte fungerar, som är osäkra –
eller som inte ens registrerar när en
cyberattack har inträffat. Likväl är ofta
den mänskliga faktorn och aningslösheten i det dagliga arbetet som är
det största hotet mot cybersäkerheten. Det handlar dels hur information
över nätet delas till andra men även
hur systemen används och tillämpas.
Cyberförsvar handlar alltså även om
människor, inte enbart teknik och
organisation.

Slutsatser och vägen framåt

H
1

Hur kan cybersäkerheten
öka i Sverige? SOFF vill här
lyfta fram åtta förslag ur ett
marknadsperspektiv.

Det är viktigt att det sker ett
strukturerat arbete, både bland
myndigheter och företag, med
att dela kunskap om vilka hot,
risker och sårbarheter som finns inom
cyberarenan. Det vore önskvärt med
ett tydligare strategiskt partnerskap
mellan företag och den offentliga sektorn på detta område. Företagen har i
allmänhet goda insikter om ny teknik
samt forskning och utveckling.
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I syfte att minska problemen
med marknadens fragmentering och beställarkompetens
behöver det upprättas en systematiserad dialog mellan de offentliga aktörerna och marknadens aktörer
inom cyberförsvar. Denna dialog
behöver bl.a. omfatta en kontinuerlig
omvärldsanalys i syfte att uppnå en
gemensam lägesbild om de hot, risker
och sårbarheter som föreligger på
cyberarenan.
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Ett begränsat antal pilotprojekt
med innovationsupphandlingar
bör utformas där de offentliga
aktörerna och företagen tidigt
påbörjar en dialog om systemens
utformning.
Sverige bör utveckla en aktiv
cyberförmåga då de flesta
andra avancerade IT-nationer redan tillämpar detta och
utvecklingen påverkas starkt av den
snabba teknikutvecklingen. Om det
finns ett behov av att ha en nationell
förmåga på detta område bör förmågan rimligen utvecklas i dialog med
marknadens aktörer.
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De tekniska delarna av cybersäkerheten är viktiga, men
även den mänskliga faktorn
har betydelse liksom tydliga
processer för hur information och
system hanteras. Det måste därför
finnas en förståelse för att ett angrepp inte enbart handlar om teknisk
penetration av olika system, utan att
det är människor som många gånger
är den svagaste länken. Vikten av att
medvetandegöra kring och utbilda
människor kan inte nog understrykas.
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För att förstå och maximera
nyttan av molntjänster bör staten engagera sig med företagen
tidigt och tillsammans med
branschen ta fram positiva fallstudier
där användningen av molntjänster levererar verksamhetsnyttan i en säker
miljö. Det är även viktigt att främja
en kultur som visar på fördelarna av
hur offentlig verksamhet kan utveckla
organisationen och optimera samt
förnya sin verksamhet med stöd av
molntjänster.
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Innovationslabb och olika typer
av testbäddar och demonstratorer där nya lösningar kan testas är av avgörande betydelse
för innovation och ytterst ökad säkerhet. Dessa innovationslabb kan vara
småskaliga piloter med unik kapacitet
och kompetens eller för utveckling av
en ny process.
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En nationell plan bör utvecklas för hur denna teknik och
kompetens inom krypteringsområdet särskilt ska utvecklas
och nyttjas.

5

SOFF

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en
branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningens syfte är att skapa
bästa möjliga konkurrensförutsättningar för
medlemsföretagen genom att främja deras
marknadstillträde och handelsutbyte.

Föreningen har närmare 80 medlemsföretag
där närmare hälften är verksamma med produkter och tjänster med koppling till beskriva
områden inom cyberförsvar. Detta speglar
beroendet av kommunikation och information,
utvecklingen mot mer avancerade vapensystem
med stort IT-innehåll, tillkomsten av nya arenor
med ny, mer komplex, hotbild. inom egen organi-
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Figur 1: Kategorisering av verksamhetsområden inom cyberförsvar hos medlemsföretagen

