
Cybercrime och ett väldigt sårbart samhälle

En farlig kombination



Imaging IT Business Innovation Secure Communication

Sectras affärsområden



Sectra är världsledande inom datasäkerhet

▪ Också ett av Europas och EUs mest kända 

aktörer:

▪ TOP SECRET High speed encryption 

devices

▪ NATO and EU SECRET 

Secure mobile phones and Workplaces

▪ Contract with EU for all european union 

countries’ top ministers with secure 

desktop and mobile phones



Förtroende från mycket krävande kunder

EU in Brussels NATO Governments

Swedish 

Defence Forces

EU Battlegroups Critical 

Infrastrucutre

Missions

Automotive 

Industry



Dan Browns new book: Inferno



Att skydda kritisk infrastruktur



Vi har byggt ett oerhört 
känsligt samhälle

» Men verkar inte ha förstått vad vi 

byggde.

» I det här fallet vill vi INTE höra 

våra politiker säga:

”Vi har varit naiva” 

eller 

”Vi såg det inte komma”. 

» Detta är allvar!



Exempel

» Elförsörjning och Eldistribution

» Betalsystemet (!)

» Kommunikationer och Internet

» Avlopp och Vatten

» Sjukvård, läkemedel, mat…



Några dyra exempel (få blir kända, och många går inte att 
mäta i pengar)



Man kan i dessa Covid-19 tider jämföra
Immunsystemet och Cyber security



Immunsystemet och IT skydd

Människokroppen:

▪ Handsprit, hud, slemhinnor och magens

saltsyra ger grundläggande intrångsskydd.

▪ Vi måste ha syre och mat. 

Virus och bakterier följer med in i våra kroppar.

▪ Vårt immunförsvar reagerar på anomalier. 

“Larmar” och mäter in angriparens biologiska

signatur

▪ Produktion av T-celler och antikroppar som är

“targeted” mot angriparens biologiska signatur

startar och driver ut angriparen

▪ Kroppen kommer “ihåg” angreppet så det går

ännu bättre nästa gång

IT system

▪ Fysiskt skydd, brandväggar, accesskontroll, 

krypterade länkar

▪ IT-system alltmer beroende av extern information för

att leverera värde eller funktion. 

Oönskade saker följer med

▪ OT eller IT nätövervakning reagerar på anomalier i 

trafiken. Larmar och försöker identifiera typ av hot. 

▪ Larmet resulterar i automatiska och/eller manuella

åtgärder för att driva ut angriparen

▪ Post-attack analys, RCAer och åtgärder för att

förhindra liknande angrepp framöver. 



Inte en statisk situation

» Bakterier och Virus muterar och nya varianter uppstår ständigt

» Människans immunsystem är därför adaptivt

» Grunden (metodiken) är medfödd, men inte aktiviteter och responser

» Systemsäkerhet måste likna detta system

» Nya hot dyker ständigt upp

» En statisk lösning eller produkt är aldrig säker



Ständiga förändringar av 

yttre hot och interna risker 

Hur hanterar vi det nya normalläget?



En ny digital verklighet

Våra digitala fotavtryck blir
allt större och komplexiteten
ökar

Hot är det nya normalläget



Hoten utvecklas

» Attackerna blir allt smartare

» Utnyttjar mänskliga svagheter
och beteende

» Får allt större konsekvenser



Risker i det nya normalläget

Mänsklig faktor Insider Yttre hot 



Vad krävs

» Kravställning av säkerhet

» Ständig medvetenhet och 

utbildning

» Monitorering, uppföljning och 

kontinuerlig förbättring



2020 - Här och nu

» Leverantörer
» Systemägare är i händerna på leverantörers hantering av säkerhet.

» Data som leverantörer samlar på sig har ett stort värde. 

» Upphandlingar
» Allvarliga brister vid upphandlingar avsesende kravställning av säkerhet.

» Uppföljning av säkerhet saknas ofta.

» Vi behöver agera
» Monitorera leverantörer avseende sårbarheter och säkerhetsrisker.

» Hantera risk för informationsläckage från IT-system och leverantörer.

» Säkerställ tillgänglighet avseende kritiska system som SCADA.



Vanliga fallgropar

» “Det händer inte oss”

» “Jag tar det i morgon”

» Inga tester eller övningar

genomförs
» Sveriges 50Hz elnät är ett

obehagligt exempel



Tid

Kostnad

Reaktiv säkerhet – agera på konsekvenser

Upptäckt

Cyberattacken mot Norsk Hydro kostade 300 MNOK den första veckan



Proaktiv säkerhet – agera på intrång

Tid

Kostnad

Upptäckt

Cyberattacken mot elnätet i Ukraina startade i Juni

och konsekvensen/avbrottet skedde i December



Adaptiv säkerhet – agera på risk 

Tid

Kostnad

ReaktivProaktivAdaptiv

Hot, risk Attack Konsekvens

Upptäckt



Olika aktörer

» Hackers som vill visa att de kan (minskar)

» Hackers som vill tjäna pengar på ransomware, datastöld mm (ökar svagt)

» Organiserad cybermaffia som kör en cybercrime-industri  (ökar kraftigt)

» Terrorister (än så länge tack och lov ovanligt)

» Fientliga stater som vill orsaka kaos av militära eller semi-militära skäl

» Billigare än en militär attack, och mindre riskfyllt. 

Den angripna vet inte ens vem som angrep men är ändå utslagen

» Vad är fred? Vad är krig? Gränserna suddas ut. 



Fyra viktiga åtgärder

» Tänk kända och okända hot

» Identifiera vad som är mest skyddsvärt

» Gör en sannolikhet/konsekvens matris

» Prioritera åtgärder efter den

» 20%/80% regeln gäller även här! 

» Öva på incidenter

» Öva “Det fungerar bara delvis och läget ändrar sig hela tiden”….

» Öva kaos! 



Tack för uppmärksamheten



Torbjörn Kronander, VD och koncernchef

Mail: torbjorn.kronander@sectra.com

mailto:lasse.larsson@sectra.com

