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Det svenska perspektivet - förändrad omvärld
& uppdaterad hot- & riskbild

Nationell
säkerhetsstrategi
• Utvecklingen i Sverige och i omvärlden
skärper kraven på vår förmåga att värna
vår säkerhet.
• Det handlar om en förändrad omvärld
som uppvisar nya sorters hot från nya
konstellationer av aktörer
• Inflytande över centrala områden och
samhällsfunktioner, som tidigare i högre
grad låg hos staten, kan i dag delas av
många.
• Som en följd av globaliseringen är
sambandet mellan inre och yttre säkerhet
mer direkt än tidigare.

Totalförsvarsinriktningen
•

•

Försvarsberedningen konstaterar att det
globala säkerhetspolitiska läget präglas
av instabilitet och oförutsägbarhet.
Utvecklingen är svårbedömd och
stundtals snabb.
Förmågan att motstå allvarliga
störningar i samhällets funktionalitet
under tre månader samt krig under del
av denna tid ska vara utgångspunkten.

Nationell strategi info& cybersäkerhet

Digitaliseringsstrategin

•

•

Samhället och människorna måste klara
av omställningen genom ny infrastruktur,
utbildning och kompetensutveckling.

•

Vi behöver möta de risker som uppstår
när allt fler saker kopplas upp och när vi
tillbringar allt mer av vår tid i digitala
miljöer som på gott och ont styrs av nya
spelregler.

•

Digitaliseringen är ett globalt fenomen
och påverkar i stort sett alla delar av vårt
samhälle. Det medför stora möjligheter,
men också risker.
Hur vi hanterar riskerna som följer av
digitaliseringen har stor betydelse för vår
förmåga att upprätthålla och stärka både
vårt välstånd och vår säkerhet.

Responsen – nya krav
& regleringar
Totalförsvar
Civilt försvar ska utgå från samhällets ordinarie kris- och beredskapssystem.
Systematiskt säkerhetsarbete är grunden för all krishantering, även vid höjd
beredskap.

Säkerhetsskyddslagen
Lagen gäller inte endast myndigheter utan också företag. Konsekvenser
för Sveriges säkerhet i fem kategorier.

NIS-lagen
Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster samt leverantörer
av digitala tjänster. Krav på systematiskt och riskbaserat
informationssäkerhetsarbete

MSB & sektoriella föreskrifter
Svenska myndigheter hanterar idag en mängd information med stor betydelse
för en rad olika samhällsfunktioner

Dataskyddslagen
Gäller all slags verksamhet och oavsett vem som utför
personuppgiftsbehandlingen. Informationssäkerheten måste uppfylla
syftet med dataskyddsförordningen.

Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen)
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Certifiering av IT produkter ur ett historiskt perspektiv
SOG-IS Mutual Recognition Agreement
•

Etablerat som svar på en uppmaning till EU Medlemsstater från EU-rådet 1992.

•

Signerat av 17 EU/EFTA länder

•

Frivilligt och icke-bindande samarbete och överenskommelse för erkännande av certifikat.

•

Avser certifieringar enligt standarden ISO/IEC 15408 ”Common Criteria”.

•

Avser certifikat på assuransnivå EAL4, samt EAL7 för smarta kort och liknande produkter.

Common Criteria Recognition Arrangement
• Etablerat 1999
• Signerat av 31 länder inom och utom EU.
• Frivilligt och icke-bindande samarbete och överenskommelse för erkännande av certifikat.
• Avser certifieringar enligt standarden ISO/IEC 15408 ”Common Criteria”.
• Avser certifieringar på assuransnivå EAL2, samt EAL4 för produkter där specifika krav utvecklats.
Alla medlemmar i SOG-IS MRA är även medlemmar i CCRA
• Certifikat från sådana medlemmar kan ha båda CCRA och SOG-IS MRA märke.

Motiv för införandet
Ø Digitaliseringen av vårt samhälle leder till ett allt större behov av cybersäkra
produkter och tjänster.
Ø Cybersäkerhetscertifiering spelar en viktig roll för att öka förtroendet för digitala produkter
och tjänster.
Ø En gemensam europeisk strategi för cybersäkerhetscertifiering är en viktig del av
den digitala inre marknaden.
Ø I cybersäkerhetsakten fastställs det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering
(the European cybersecurity certification framework).

Beståndsdelar
Cyberakten består av två huvudsakliga komponenter:
• Ett utökat mandat och mer resurser för den Europeiska Nät och Informationssäkerhetsbyrån (ENISA).
(Från: 84 > 125 personer // €11 > €23 million)
• Ett EU gemensamt certifieringsramverk med ett gemensamt regeler bestående av tekniska krav och standars.
”The EU cybersecurity certification framework”.

I vilket kontext ska Cyberakten ses? - (Fokus certifieringsramverket)
”In order to scale up EU’s response to cyber-attacks, improve cyber resilience and increase trust in the Digital
Single market.”
- Digitaliseringens möjligheter kontrasteras nu med ett tydligt hoten mot samhällsviktiga funktioner. Inom ramen
för detta är certifiering av IKT en fråga om både skydd av samhället men även skydda av egen industri. Bakom
det sist nämnda ligger såväl genuina säkerhetsintressen som ren protektionism, skydd av eget företagande.

Övergripande om ramverket
Certifieringsramverket är ett grundläggande nytt steg i EU: s säkerhetsarbete, och den kommer att få
en djupgående inverkan inte bara den offentliga sektorn utan även mer på företag inom och utanför
unionen, och särskilt för kritiska infrastrukturproducenter och operatörer.
Ramverket möjliggör skapandet av skräddarsydda, frivilliga europeiska
cybersäkerhetscertifieringsscheman för IKT-produkter, tjänster och processer.
Ett ramverk, många scheman.
ENISA har en betydande roll i hanteringen av certifieringsordningen.
Certifieringsramverket kommer att tillhandahålla ett EU-omfattande certifieringssystem omfattande en
uppsättning regler, tekniska krav, standarder och förfaranden. Detta kommer att baseras på en
överenskommelse på EU-nivå för utvärdering av säkerhetsegenskaperna för en specifik IKT-baserad
produkt eller tjänst, t.ex. smarta kort.
Det producerade certifikatet kommer att erkännas i alla medlemsstater, vilket gör det lättare för
företagen att handla över gränserna och för köpare att förstå säkerhetsfunktionerna för produkten
eller tjänsten.
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Vissa detaljer i ramverket
• Certifieringsordningen ska styras av tydliga säkerhetsmålsättningar
• Ramverket ska möjliggöra skapandet av skräddarsydda certifieringssystem
för för cybersäkra IKT-produkter, tjänster och processer
• Ett ramverk, många scheman
• Certifieringen ska vara frivillig, om inte annat anges i EU-lag eller i lagstiftning i en
medlemsstat
• Tre nivåer av certifiering: Basic, Substantial, High
• Ett europeiskt certifikat som utfärdats ska erkännas i alla medlemsstater
• Om ett europeiskt certifieringschemat kräver en "hög” assurance nivå, ska certifieringen
enligt detta ramverk endast kunna utfärdas av ett nationell certifieringsorgan

Vilka certifieringsordningar behövs?
Kommissionen har redan bett ENISA att
- Utveckla ett schema för IT-säkerhetsprodukter baserat på Common Criteria.
- Säkra molntjänster (Cloud)
- Certifiering av delar av 5G

Kommissionen ”förbereder” även schemor för
- IoT
- Industriautomation

Kommissionen inbjuder EU:s medlemsstater att föreslå andra prioriterade
schemor.
Vilka schemor behöver Sverige?

En avslutande reflektioner kring
certifiering
Det är viktigt att framhålla att certifiering av produkter inte ensamt är svaret på
säkerhetsutmaningarna. Vi måste nu få till ett helt annat förhållningssätt när
det gäller ICT utveckling - Mer Security by designe (bygga in säkerhet från
början) och Security by implementation (Säker kod/Safe Code) - Detta
måste reflekteras i vilka schemor som utvecklas och prioriteras.

Sverige och genomförande: EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande
nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering
– Utredare Nils Cederstierna, Lagman Eskilstuna tingsrätt
– 20-tal sakkunniga och experter
Uppdraget

Sammanfattning delbetänkande

- undersöka vilka kompletterande nationella
föreskrifter, exempelvis processuella
bestämmelser och bestämmelser om
sanktioner, som förordningen kräver eller
Sverige bör införa,

- Lag och förordning Ikraft 28 juni 2021
- Försvarets materielverk föreslås som nationell
myndighet för cybersäkerhetscertifiering.
- Tillsynsansvar
- Sanktionsavgifter

- föreslå̊ vilken befintlig myndighet som ska
få i uppdrag att vara tillsynsmyndighet,
- analysera om, och i så fall föreslå vilka
kompletterande bestämmelser som bör
införas dels om självbedömning av
överensstämmelse med de krav som ställs
i certifieringsordningar och dels om organ
för bedömning av överensstämmelse i den
svenska regleringen,

Nästa steg för delbetänkandet
- Lagrådsremiss

Nästa steg för utredningen - Uppdraget att överväga om det bör införas krav
på certifiering och godkännande till skydd för Sveriges säkerhet
I detta ska utredaren bedöma om det bör införas krav på certifiering och godkännande av vissa
produkter, tjänster och processer som ska användas i verksamheter som är av betydelse för Sveriges
säkerhet och föreslå hur ett sådant system skulle kunna utformas – 30 Juni 2021.
Utredaren ska därför:
- bedöma om det finns anledning att införa särskilda krav på att produkter, tjänster och processer som
ingår i ett nätverks- och informations- system som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet, ska
vara certifierade enligt särskilda certifieringsordningar utformade för säkerhetskänslig verksamhet,
- överväga om det finns anledning att införa krav på godkännande från en myndighet för att sådana
produkter, tjänster och processer ska få tas i drift i viss eller all säkerhetskänslig verksamhet, /.../
- lämna förslag, förenliga med EU-rätten, på hur ett sådant regelverk skulle kunna se ut, inklusive
vilken eller vilka myndigheter som skulle ansvara för uppgiften och vilka sanktioner en sådan reglering
bör förenas med,
- lämna nödvändiga författningsförslag som behövs och är lämpliga.
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