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Inledning
Kära läsare,
digitaliseringen och den ökande användningen av informationsteknik inom samtliga
aspekter av våra dagliga liv öppnar upp en ny värld av möjligheter. Riskerna för
enskilda personer, företag och offentliga myndigheter att drabbas av it-brottslighet
och cyberattacker har i sin tur ökat, liksom deras inverkan på samhället och ekonomin.
Inom EU ligger ansvaret för cybersäkerhet på medlemsstaterna. EU:s roll är att skapa
ett gemensamt regelverk för EU:s inre marknad och förutsättningar för
medlemsstaterna att arbeta tillsammans med ömsesidigt förtroende.
Cybersäkerhet och vår digitala autonomi har blivit en fråga av strategisk betydelse för
EU och medlemsstaterna. Svagheter i styrningen av cybersäkerheten kvarstår inom
offentlig och privat sektor i alla medlemsstater, om än på olika nivåer. Det försämrar
vår förmåga att begränsa och, vid behov, vidta åtgärder mot cyberattacker.
Desinformation, som ofta organiseras från länder utanför EU, är på uppgång, vilket än
en gång har visat sig under covid-19-pandemin detta år. Detta utgör ett hot mot den
sociala sammanhållningen i våra samhällen och mot medborgarnas tillit till våra
demokratiska system som vi inte kan bortse från.
År 2018 visade en undersökning bland de nationella revisionsorganen i EU att hälften
av dem dittills inte hade granskat cybersäkerhet. Sedan dess har de nationella
revisionsorganen intensifierat arbetet med att granska cybersäkerhet, med särskilt
fokus på dataskydd, systemberedskap mot cyberattacker och skydd av viktiga
allmännyttiga system. Givetvis kan inte alla dessa revisioner offentliggöras, eftersom
vissa kan beröra känslig information (om nationell säkerhet).
Under det här året har covid-19-krisen satt våra samhällens ekonomiska och sociala
strukturer på prov. Med tanke på hur beroende vi är av informationsteknik skulle en
”cyberkris” mycket väl kunna bli nästa pandemi. Vi måste vara förberedda och
förbättra kritiska informationssystems och digitala infrastrukturers resiliens mot
cyberattacker.
Vi hoppas att översikten i detta kompendium ytterligare ökar intresset bland offentliga
revisorer i hela unionen för detta kritiska område.

Klaus-Heiner Lehne
ordförande för Europeiska revisionsrätten
ordförande för kontaktkommittén
och projektledare
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Sammanfattning
I Cybersäkerhet och vår digitala autonomi har blivit en fråga av strategisk betydelse

för EU och medlemsstaterna, och i takt med att hotnivån ökar måste vi intensifiera
ansträngningarna för att skydda våra kritiska informationssystem och digitala
infrastrukturer mot cyberattacker. Cybersäkerhet berör inte enbart allmänna
nyttigheter, försvar eller hälso- och sjukvårdssystem – det handlar även om att skydda
personuppgifter, företagsmodeller och immateriella rättigheter. Till syvende och sist
handlar cybersäkerhet om att skydda våra demokratiska samhällen, vårt oberoende i
egenskap av européer och vårt sätt att leva tillsammans.

II I det första avsnittet av detta tredje kompendium från kontaktkommittén anges

vad cybersäkerhet innebär. Avsnittet beskriver på vilket sätt cybersäkerhet utgör en
utmaning för offentliga myndigheter, företag och enskilda personer, och lyfter fram
det nya fenomenet desinformation – ett växande hot mot den sociala
sammanhållningen i våra samhällen och demokratiska system. Avsnittet förklarar även
EU:s befogenheter, aktörer, strategi och lagstiftning inom cybersäkerhet samt den EUfinansiering som finns tillgänglig på området.

III I den andra delen av kompendiet sammanfattas resultaten av utvalda revisioner

som har utförts av de nationella revisionsorganen i tolv medlemsstater och av
Europeiska revisionsrätten. Revisionerna offentliggjordes mellan 2014 och 2020 och
behandlar viktiga aspekter av cybersäkerhet, såsom skydd av personuppgifter,
integritet hos nationella datacentraler, säkerhet hos allmännyttiga installationer samt
genomförandet av nationella cybersäkerhetsstrategier i bredare bemärkelse.

IV Den tredje delen av kompendiet innehåller detaljerade faktablad om de utvalda

revisionerna och en översikt över andra revisioner med anknytning till cybersäkerhet
som de nationella revisionsorganen har offentliggjort.
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Vad är cybersäkerhet?

01 Det finns ingen standardiserad, allmän definition av cybersäkerhet. I detta

kompendium avser cybersäkerhet verksamhet som krävs för att skydda nätverks- och
informationssystem, deras användare och övriga personer som berörs av cyberhot.
Det inbegriper förebyggande, detektering och hantering av samt återställning efter
cyberincidenter. Dessa incidenter kan vara planerade eller oplanerade och omfatta
oavsiktligt röjande av information, angrepp mot företag och kritisk infrastruktur, stöld
av personuppgifter och till och med inblandning i demokratiska processer och val. De
kan även omfatta allmänna desinformationskampanjer som syftar till att påverka den
offentliga debatten.

Cybersäkerhet påverkar alla EU-medborgares vardag

02 Cybersäkerhet påverkar vardagen för alla oss EU-medborgare varje gång vi

använder personliga it-tjänster, såsom smarttelefoner, wifi-nätverk, sociala medier och
internetbanker. År 2020 frågar vi oss inte längre om cyberattacker kommer att inträffa,
utan i högre grad än någonsin på vilket sätt och när de kommer att inträffa. Det berör
oss alla: enskilda personer, företag och offentliga myndigheter. Bild 1 visar på vilket
sätt EU stöder cybersäkerhet och det ramverk som EU har inrättat för att skydda
medborgarnas dagliga elektroniska aktiviteter från cyberattacker. Att skydda kritiska
informationssystem och digitala infrastrukturer mot cyberattacker har blivit en
strategisk utmaning.
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Bild 1 – EU stöder cybersäkerhet i EU-medborgarnas vardag

Källa: Revisionsrätten, symboler gjorda av Pixel perfect från www.flaticon.com.

Det finns många olika typer av cybersäkerhetshot

03 De olika typerna av cybersäkerhetshot som våra samhällen står inför kan
klassificeras enligt hur uppgifterna påverkas – röjande, ändring, förstörelse eller
nekad åtkomst – eller enligt de grundläggande informationssäkerhetsprinciper som
överträds (se figur 1).
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Figur 1 – Hottyper och de informationssäkerhetsprinciper som äventyras
Tillgänglighet Konfidentialitet Integritet
Obehörig åtkomst

Röjande av information

Ändring
av information

Förstörelse

Nekad åtkomst
Hänglås = säkerheten inte påverkad. Utropstecken = säkerheten utsatt för risk.
Källa: Revisionsrätten, på grundval av en studie från Europaparlamentet 1.

04 Varje gång en enhet ansluts till internet eller till andra enheter ökar den så

kallade attackytan för cybersäkerhet. Den exponentiella tillväxten av sakernas internet,
molnet och stordata samt digitaliseringen av industrin har åtföljts av ökad exponering
för säkerhetsbrister, vilket gör det möjligt för angripare att komma åt ett större antal
offer. De olika typerna av alltmer sofistikerade attacker gör det svårt att hålla jämna
steg med hoten 2. Ruta 1 visar exempel på möjliga cyberattacker.

1

Europaparlamentet, Cybersecurity in the European Union and Beyond: Exploring the Threats
and Policy Responses, studie för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt
rättsliga och inrikes frågor, september 2015.

2

Enisa, ENISA Threat Landscape Report 2017, 18 januari 2018.
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Ruta 1
Typer av cyberattacker
Sabotageprogram är utformade för att skada enheter eller nätverk. De kan
innefatta virus, trojaner, utpressningstrojaner, maskar, reklamprogram och
spionprogram (t.ex. NotPetya).
Utpressningstrojaner krypterar data och hindrar användare från att få tillgång till
sina filer tills en lösesumma betalas, vanligen i kryptovaluta, eller en åtgärd utförs.
Enligt Europol är utpressningstrojaner det slags angrepp som dominerar överlag,
och antalet typer av utpressningstrojaner har exploderat under de senaste åren
(t.ex. WannaCry 3).
DDoS-attacker (samordnade överbelastningsattacker), som gör tjänster eller
resurser otillgängliga genom att översvämma dem med fler anrop än de kan
hantera, ökar också, och en tredjedel av alla organisationer utsattes för denna typ
av angrepp 2017 4.
Webbaserade attacker är en attraktiv metod som fientliga aktörer kan utnyttja för
att lura offer genom att använda webbsystem och webbtjänster som hotvektorer.
Attackytan är omfattande, vilket till exempel gör det lättare att med hjälp av
skadliga webbadresser eller skadliga skript leda användaren eller offret till den
avsedda webbplatsen eller till att ladda ner skadligt innehåll (vattenhålsattack,
drive-by-attack) och mata in en skadlig kod i en legitim men hackad webbplats för
att stjäla information (dvs. formjacking) för ekonomisk vinning eller
informationsstöld 5.
Användare kan manipuleras till att oavsiktligt utföra en åtgärd eller röja
konfidentiell information. Det här knepet kan användas för uppgiftsstöld eller
cyberspionage och kallas social ingenjörskonst. Det finns olika sätt att uppnå
detta, men en vanlig metod är nätfiske, där e-postmeddelanden som verkar
komma från tillförlitliga källor lurar användare att röja information eller klicka på
länkar som infekterar enheter med nedladdade sabotageprogram. Mer än hälften
av medlemsstaterna rapporterade om utredningar av sådana nätverksattacker 6.
Den kanske illvilligaste hottypen är avancerade långvariga hot. Dessa hot kommer
från sofistikerade angripare som under lång tid övervakar och stjäl uppgifter,
ibland med destruktiva mål. Deras mål är att hålla sig under radarn så länge som
möjligt. Avancerade långvariga hot är ofta kopplade till stater och inriktade mot
särskilt känsliga sektorer såsom teknik, försvar och kritisk infrastruktur. Denna typ
av cyberspionage påstås utgöra minst en fjärdedel av alla cyberincidenter 7.
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Cyberattackernas ekonomiska konsekvenser är omfattande

05 Hotet från cyberattacker och it-brottslighet har blivit ett stort problem de

senaste åren. Redan 2016 hade 80 % av företagen i EU varit med om minst en
cybersäkerhetsincident 8. År 2018 angav 40 % av uppgiftslämnarna från organisationer
som använder robotteknik eller automatisering att driftsstörningar skulle vara den
allvarligaste konsekvensen av en cyberattack mot deras system. Trots medvetenheten
om störningar på grund av cyberrisker har företagen ofta inte infört något system för
att hantera dem 9.

06 Sedan dess har antalet cyberattacker, deras allvarlighetsgrad och de ekonomiska

kostnader de medför fortsatt att öka. It-brottslighet kommer, i den mån de
ekonomiska konsekvenserna kan beräknas, att kosta den globala ekonomin 6 biljoner
US-dollar om året från och med 2021. Det är en ökning från uppskattningsvis
3 biljoner US-dollar 2015 10 och kan jämföras med den uppskattade globala BNP:n som
2020 låg på 138 biljoner US-dollar. Kostnader kopplade till it-brottslighet inbegriper
skadade och förstörda data, stulna pengar, produktivitetsförlust, stöld av immateriella
rättigheter, stöld av personuppgifter och finansiella uppgifter, störningar inom den
normala verksamheten efter attacken och skadat anseende. Europeiska

3

Utpressningstrojanen WannaCry utnyttjade säkerhetsbrister i ett Microsoft Windowsprotokoll och möjliggjorde fjärråtkomst till alla datorer. Microsoft utfärdade en programfix
efter att säkerhetsbristen upptäcktes. Dock hade hundratusentals datorer ännu inte
uppdaterats och många av dem infekterades följaktligen. Källa: A. Greenberg, Hold North
Korea Accountable for WannaCry – and the NSA, Too, WIRED, 19 december 2017.

4

Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment 2018.

5

Enisa, ENISA Threat Landscape 2020 – Web-based attacks, 20 oktober 2020.

6

Europol, se ovan, 2018.

7

European Centre for Political Economy, Stealing Thunder: Will cyber espionage be allowed
to hold Europe back in the global race for industrial competitiveness?, Occasional Paper
nr 2/18, februari 2018.

8

Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment 2017.

9

PWC, Global State of Information Security Survey (GSISS), Strengthening digital society
against cyber shocks, 2017.

10

Cybersecurity Ventures, 2019 Official Annual Cybercrime Report, sponsrad av Herjavec
Group, 2019.
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systemrisknämnden (ESRB) uppskattar att den genomsnittliga kostnaden för
cyberincidenter ökade med 72 % mellan 2015 och 2020 11.

07 It-brottslighet påverkar de olika ekonomiska sektorerna på olika sätt, vilket en

aktuell studie från 2020 visar 12: It-brottslighet var det bedrägerifenomen som
medförde flest störningar inom statlig och offentlig förvaltning, teknik-, medie- och
telekommunikationssektorn samt hälso- och sjukvårdssektorn (se ruta 2). Det var även
det bedrägerifenomen som medförde näst flest störningar inom finanssektorn och
industri- och tillverkningssektorn.

Ruta 2
Finska psykoterapipatienter utpressades med hjälp av personliga
medicinska uppgifter som stulits mellan 2018 och 2019
Patienter vid en stor finsk psykoterapiklinik med filialer över hela landet blev 2020
kontaktade individuellt av en utpressare efter att deras personuppgifter hade
stulits i november 2018 (i kombination med ytterligare ett potentiellt intrång i
mars 2019). Uppgifterna tycks ha inbegripit personuppgifter och anteckningar om
vad som hade diskuterats under terapisessionerna.
Både kliniken och patienterna ombads att betala lösesummor med bitcoin till
utpressaren för att uppgifterna inte skulle offentliggöras. Incidenten ledde till att
den finska regeringen höll ett brådskande sammanträde 13.

08 År 2019 belyste Europol14 återigen hur ihållande ett antal centrala hot med

koppling till it-brottslighet var:
o

Angrepp med utpressningstrojaner är fortfarande det främsta hotet. De blir mer
och mer exakt riktade, mer lönsamma och orsakar allt större ekonomiska skador.
Så länge som utpressningstrojaner utgör ett relativt enkelt sätt för it-brottslingar

11

ESRB, Europeiska systemrisknämnden, Systemic cyber risk, februari 2020.

12

PWC, Fighting fraud: A never-ending battle PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey,
2020.

13

BBC News, Therapy patients blackmailed for cash after clinic data breach, 26 oktober 2020.

14

Europol, INTERNET organised crime threat assessment (IOCTA), 2019.
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att tjäna pengar och fortsätter att orsaka betydande skador och ekonomiska
förluster kommer de sannolikt att utgöra det främsta it-brottshotet.
o

Nätfiske och sårbara fjärrskrivbordsprotokoll är de främsta vektorerna för
infektion med sabotageprogram.

o

Data är fortfarande ett centralt mål och en central vara inom samt en
möjliggörande faktor för it-brottslighet.

09 På liknande sätt ger Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) i sin rapport
från 2020, Main incidents in the EU and worldwide 15, ett antal exempel på
cybersäkerhetsincidenter (se ruta 3).

Ruta 3
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa):
cybersäkerhetsincidenter 2019–2020
E-postplattformen verifications.io drabbades av ett stort dataintrång på grund av
en oskyddad MongoDB-databas. Uppgifter röjdes från över 800 miljoner epostmeddelanden som innehöll känslig information, bland annat
identitetsuppgifter.
Över 770 miljoner e-postadresser och 21 miljoner unika lösenord röjdes i ett
populärt forum för hackare som hystes av molntjänsten MEGA1. Det var den mest
betydande samlingen av röjda identitetsuppgifter någonsin, den så kallade
”Collection #1”.
Citrix, som tillhandahåller moln- och virtualiseringstjänster, drabbades av en riktad
cyberattack. För att få åtkomst till Citrix system utnyttjade angriparna flera kritiska
säkerhetsbrister i programvaran, till exempel CVE-2019–19781, och använde en
teknik som kallas lösenordssprejning.
iNSYNQ19, som tillhandahåller molntjänster, drabbades av ett angrepp med
utpressningstrojaner som innebar att kunderna under mer än en vecka inte hade
åtkomst till sina data utan var tvungna att använda lokala säkerhetskopior.

15

ENISA, From January 2019 to April 2020 – Main incidents in the EU and worldwide,
oktober 2020.
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10 Enligt Europol fördubblades de cyberattacker som var utformade för att orsaka

bestående skada under de första sex månaderna 2019, främst inom
tillverkningssektorn. Till skillnad från konventionella angrepp med utpressningstrojaner
består dessa angrepp av sabotagehandlingar som permanent raderar eller på annat
sätt orsakar oåterkalleliga skador på företagsdata (se ruta 4).

Ruta 4
En destruktiv utpressningstrojan – ”GermanWiper”-attackerna 2019
År 2019 identifierades en rad angrepp med utpressningstrojaner som var riktade
mot företag med verksamhet i Tyskland. Utpressningstrojanen kallas
GermanWiper och har förmågan att ersätta de infekterade filerna med nollor och
ettor, vilket gör det omöjligt att återställa dem. Utpressningstrojanen spreds med
hjälp av nätfiskekampanjer via e-post. Den var särskilt riktad mot ledande företags
HR-personal, i och med att den var inbäddad i falska platsansökningar 16.

Medvetenheten om cybersäkerhetshot ökar i takt med att
hoten blir allt vanligare

11 Medvetenheten om dessa risker var dock fram tills nyligen relativt låg. År 2017

hade 69 % av företagen i EU ingen, eller bara grundläggande, förståelse för sin
exponering för cyberhot 17, och 60 % hade aldrig uppskattat de eventuella ekonomiska
förlusterna 18. Enligt en global undersökning från 2018 skulle dessutom en tredjedel av
organisationerna hellre betala en hackares lösesumma än investera i
informationssäkerhet 19.

16

Cybersecurity Insiders, GermanWiper Ransomware attack warning for Germany, datum
saknas.

17

Europeiska kommissionens faktablad om cybersäkerhet, september 2017.

18

Dessa förluster kan inbegripa förlorade intäkter, kostnader för att reparera skadade system,
eventuella skulder för stulna tillgångar eller stulen information, kundlojalitetsincitament,
högre försäkringspremier, ökade skyddskostnader (nya system, anställda, utbildning) och
eventuell reglering av efterlevnadskostnader eller rättstvister.

19

NTT Security, 2018 Risk:Value Report.
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12 I Eurobarometerundersökningen 2020 om européers attityder till

cybersäkerhet 20 identifieras EU-medborgarnas ökande medvetenhet och oro:
o

De internetanvändare som svarade oroade sig oftast över att någon skulle
missbruka deras personuppgifter (46 %), över säkerheten för onlinebetalningar
(41 %) och över att inte kunna kontrollera varor eller be en verklig person om råd.
En del angav även att de oroade sig över att inte erhålla de varor och tjänster som
de köper via internet (22 %).

o

Över tre fjärdedelar (76 %) av de svarande ansåg att risken för att drabbas av itbrottslighet ökar. Betydligt färre (52 %) ansåg dock att de kunde skydda sig själva i
tillräcklig mån, vilket innebar en minskning med nio procentenheter sedan 2018.

o

Lite över hälften av de svarande (52 %) ansåg ändå att de var väl informerade om
it-brottslighet, men enbart 11 % angav att de kände sig mycket välinformerade.

Cybersäkerhet är relevant för social sammanhållning och
politisk stabilitet
Ett nytt hot: cybersäkerhet och desinformation

13 Spridningen av avsiktlig, systematisk och storskalig desinformation är en akut

strategisk utmaning för våra demokratier 21. Desinformation och ”falska nyheter” har
potential att dela samhällen, skapa misstro och till och med undergräva den sociala
sammanhållningen och förtroendet för demokratiska processer (se ruta 5).

20

Europeiska kommissionen, Special Eurobarometer 499: Europeans’ attitudes towards cyber
security, januari 2020.

21

Enligt studien The Global Disinformation Order av Oxford University (september 2019) har
antalet länder med politiska desinformationskampanjer mer än fördubblats till 70 under de
senaste två åren.
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Ruta 5
Desinformation
Europeiska kommissionen definierar desinformation som skapande, presentation
och spridning av bevisligen oriktiga eller missvisande uppgifter för att uppnå
ekonomisk vinning eller avsiktligt vilseleda allmänheten, när detta kan orsaka
skada för allmänheten 22. Skada för allmänheten kan till exempel innebära att
demokratiska processer undergrävs eller att kollektiva nyttigheter som hälsa, miljö
eller säkerhet hotas.
Till skillnad från olagligt innehåll (vilket innefattar hatpropaganda, terroristinnehåll
och material med sexuella övergrepp mot barn) omfattar desinformation innehåll
som är lagligt. Det tangerar därför de grundläggande och centrala EU-värdena
yttrande- och mediefrihet. Enligt kommissionens definition omfattar
desinformation inte vilseledande reklam, felrapporterade uppgifter, satir eller
parodi, och inte heller tydligt markerade partiska nyheter och kommentarer.

14 Ny teknik och programvara gör det enkelt och relativt billigt att sprida

desinformation via sociala medier och andra medier online. Desinformation fokuserar
vanligtvis på känsliga frågor som sannolikt kommer att polarisera opinionen och väcka
känslor och därför mer sannolikt kommer att delas. Sådana frågor innefattar hälso- och
sjukvårdsfrågor (t.ex. antivaccinationskampanjer) och frågor som rör migration,
klimatförändringar och social rättvisa.

Desinformationskampanjer som genomförs av tredjeländer för att
påverka demokratiska processer

15 Desinformation syftar till att polarisera den demokratiska debatten, skapa eller

intensifiera spänningar i samhället och undergräva valsystem och har en bred inverkan
på samhällena och säkerheten i Europa. Till syvende och sist skadar desinformation
åsikts- och yttrandefriheten. Desinformation är ofta sponsrad av aktörer i tredjeländer
som vill destabilisera våra samhällen och demokratiska system. Storskaliga
desinformationskampanjer kan i detta sammanhang även inbegripa nätverkshackande.

22

Europeiska kommissionen, Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi,
COM(2018) 236.
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Ett exempel på detta är den ryska påverkanskampanjen i samband med den brittiska
folkomröstningen om att lämna Europeiska unionen (se ruta 6).

Ruta 6
Ryska desinformationskampanjer riktade mot demokratiska
beslutsprocesser 23
I mitten av 2016 lanserade aktörer från Ryssland en kampanj för att påverka
Förenade kungarikets folkomröstning i juni 2016 om att lämna EU. En analys av
tweets under de 48 timmarna före omröstningen visade att över 150 000 ryska
konton twittrade om #Brexit och lade ut över 45 000 meddelanden om
folkomröstningen. På röstdagen twittrade ryska konton 1 102 gånger med
hashtaggen #ReasonsToLeaveEU.

16 Kampen mot desinformation är en stor utmaning eftersom man måste hitta rätt

balans mellan säkerhet och våra grundläggande rättigheter och friheter samt främja
innovation och en öppen marknad. EU har vidtagit ett antal åtgärder för att bekämpa
desinformation.
o

År 2015 inrättades arbetsgruppen East StratCom inom Europeiska utrikestjänsten
för att bekämpa ryska desinformationskampanjer 24. Experter har hyllat gruppens
arbete med att främja EU:s politik, stödja oberoende medier i de europeiska
grannskapsländerna samt ta fram prognoser för, följa upp och hantera
desinformation 25.

23

Park advisors, Weapons of Mass Distraction: Foreign State-Sponsored Disinformation in the
Digital Age, Christina Nemr och William Gangware, 2019.

24

Europeiska rådets slutsatser, EUCO 11/15, 20 mars 2015. Två ytterligare arbetsgrupper har
tillkommit sedan dess, en för västra Balkan och en för södra grannskapet.

25

En rapport från Atlantic Council uppmanade EU att begära att alla medlemsstater skickar
nationella experter till arbetsgruppen. Se: D. Fried och A. Polyakova, Democratic Defense
Against Disinformation, 5 mars 2018.
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o

År 2018 utfärdade Enisa ett meddelande om att bekämpa desinformation
online 26. Åtgärderna består bland annat av att bidra till att göra innehållet mer
tillförlitligt och stödja insatser för att öka medie- och nyhetskompetensen.

o

Kommissionens gemensamma forskningscentrum har tagit fram en frivillig,
självreglerande uppförandekod som grundas på befintliga politiska instrument
och har antagits av onlineplattformar och reklambranschen 27.

o

Ett oberoende europeiskt faktagranskarnätverk har startats.

Desinformation i samband med covid-19 och EU:s motåtgärder

17 Desinformation har även utgjort ett problem i samband med covid-19hälsokrisen 28 (se ruta 7 för exempel på sådan desinformation).

26

Enisa, Strengthening Network & Information Security & Protecting against Online
Disinformation (”Fake News”), april 2018.

27

JRC, The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news,
JRC:s tekniska rapporter, JRC Digital Economy Working Paper 2018-02, april 2018.

28

Reuters Institute och University of Oxford, Types, Sources, and Claims of Covid-19
Misinformation, april 2020.
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Ruta 7
Exempel på desinformation med koppling till covid-19 som har
rapporterats av kommissionen29
Falska påståenden som att ”blekmedel eller ren alkohol
kan bota covid-19”. Att dricka blekmedel eller ren alkohol
kan tvärtom vara mycket skadligt. Belgiens
giftinformationscentral säger att antalet incidenter med
blekmedel har ökat med 15 %.

Konspirationsteorier, till exempel påståendet att
”coronaviruset har spridits av den globala eliten för att
minska befolkningsökningen”. Forskningen visar tydligt att
coronaviruset hör till en grupp virus, med bland annat sars
och mers, som ursprungligen kommer från djur.

Icke-vetenskapliga påståenden om att ”5G kan sprida
viruset”. Teorierna bygger inte på fakta och har lett till
sabotage mot master.

18 I mars 2020 utfärdade kommissionen, Enisa, CERT-EU och Europol ett gemensamt
uttalande om covid-19-relaterade hot30 där de angav att illvilliga aktörer aktivt
utnyttjade de utmanande omständigheterna under folkhälsokrisen och riktade in sig
på distansarbetare, företag och enskilda personer. Vidare har Enisa tagit fram särskilda
informationskampanjer för sektorer som är drabbade av desinformation under
covid-19-pandemin31.

29

Europeiska kommissionen, Motverka desinformation om coronaviruset, datum saknas.

30

Joint Statement European Commission, ENISA, CERT-EU and Europol, Coronavirus outbreak,
20 mars 2020.

31

Enisa, informationssidor om covid-19, 2020.
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Faktagranskning är avgörande för att bekämpa desinformation

19 EU har även intensifierat ansträngningarna för att stödja europeiska

faktagranskare och forskning om desinformation. Framför allt har EU inrättat ett
europeiskt observatorium för digitala medier för att undersöka och få bättre
förståelse för desinformationsfenomenet: relevanta aktörer, vektorer, verktyg,
metoder, spridningsdynamik, prioriterade mål och inverkan på samhället.
PROVENANCE, SocialTruth, EUNOMIA och WeVerify är andra exempel på EUfinansierade projekt som behandlar desinformation.

20 År 2018 lade EU fram en uppförandekod om desinformation32, vilket var den

första globala självreglerande uppsättningen normer för att bekämpa desinformation.
Den frivilliga uppförandekoden undertecknades av plattformar, ledande sociala
nätverk, annonsörer och reklambranschen i oktober 2018. Facebook, Twitter, Mozilla,
Google och sammanslutningar och aktörer inom reklambranschen har skrivit under.
Microsoft anslöt sig till uppförandekoden i maj 2019 och TikTok i juni 2020.

Säkrande av 2019 års val till Europaparlamentet

21 De europeiska demokratiska systemens legitimitet grundas på välinformerade

väljare som uttrycker sin demokratiska vilja genom fria och rättvisa val. Alla försök att
illvilligt och avsiktligt undergräva och manipulera folkopinionen utgör därför ett
allvarligt hot mot våra samhällen. Inblandning i val och valinfrastruktur kan syfta till att
påverka väljarnas preferenser, valdeltagandet eller själva valprocessen, inbegripet den
faktiska röstningen samt rösträkning och rapportering. Efter folkomröstningen i
Förenade kungariket ledde 2019 års val till Europaparlamentet till de första
samordnade åtgärderna mellan medlemsstaterna i syfte att skydda de demokratiska
valens integritet (valen till Europaparlamentet, men även till nationella parlament).

22 Såsom anges ovan utfärdade kommissionen meddelandet Bekämpande av

desinformation online: en EU-strategi 33 i april 2018. Det följdes av ett valpaket i
september 2018 34, som var utformat för att skydda val i EU och medlemsstaterna från
32

EU Code of Practice on Disinformation, september 2018.

33

Europeiska kommissionen, Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi,
COM(2018) 236 final.

34

Europeiska kommissionen, Tillståndet i unionen 2018, september 2018.
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desinformation och cyberattacker. Fokus i paketet låg på dataskydd, insyn i politiska
reklamkampanjer och politisk finansiering, cybersäkerhet och val samt sanktioner för
politiska partiers missbruk av dataskyddsregler. Dessutom genomfördes en gemensam
övning i syfte att testa hur ändamålsenliga medlemsstaternas och EU:s motåtgärder
och krisplaner var när det gäller att skydda valen till Europaparlamentet (se ruta 8).

Ruta 8
ELEx19 – Skydd av 2019 års val till Europaparlamentet35
ELEx19-övningen rörande motståndskraften hos det kommande valet till
Europaparlamentet syftade till att identifiera sätt att förebygga, detektera och
begränsa cybersäkerhetsincidenter som skulle kunna påverka valet 2019.
Övningen byggde på olika scenarier med cyberhot och cyberincidenter och gjorde
det möjligt för deltagarna att
—

få en översikt över graden av motståndskraft (när det gäller antagna
strategier, tillgänglig kapacitet och kompetens) hos valsystemen i hela EU,

—

stärka samarbetet mellan relevanta myndigheter på nationell nivå (däribland
valmyndigheter och andra relevanta organ och byråer),

—

testa befintliga krishanteringsplaner samt relevanta förfaranden för att
förebygga, detektera, hantera och vidta åtgärder mot cybersäkerhetsattacker
och hybridhot, däribland desinformationskampanjer,

—

förbättra det gränsöverskridande samarbetet och stärka förbindelsen med
relevanta samarbetsgrupper på EU-nivå (t.ex. nätverket för valsamarbete,
samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet och CSIRT-nätverket),

—

identifiera alla övriga potentiella brister samt lämpliga
riskreduceringsåtgärder som behövde genomföras inför valet till
Europaparlamentet.

Över 80 företrädare från EU:s medlemsstater deltog i övningen tillsammans med
observatörer från Europaparlamentet, kommissionen och Europeiska unionens
cybersäkerhetsbyrå.

35

Enisa, EU Member States test their cybersecurity preparedness for fair and free 2019 EU
elections, 5 april 2019.
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23 I december 2018 antog slutligen Europeiska rådet en åtgärdsplan mot

desinformation 36 i syfte att möjliggöra ett samordnat agerande och komplettera
nationella insatser. Åtgärdsplanen innehåller specifika åtgärder som bygger på följande
fyra pelare: förbättra EU-institutionernas förmåga att upptäcka, analysera och avslöja
desinformation, stärka samordnad och gemensam respons på desinformation,
engagera den privata sektorn i kampen mot desinformation och öka medvetenheten
och förbättra samhällets motståndskraft.

Cybersäkerhet i EU: befogenheter, aktörer, strategier och
lagstiftning
Cybersäkerhet är främst medlemsstaternas ansvar

24 Inom EU är cybersäkerhet först och främst medlemsstaternas ansvar. Detta

gäller framför allt i fråga om skydd av känslig information som berör nationell säkerhet.
Alla medlemsstater har en nationell cybersäkerhetsstrategi som ska hjälpa dem att
hantera risker som potentiellt skulle kunna undergräva cyberrymdens ekonomiska och
sociala fördelar. Men det finns fortfarande skillnader mellan medlemsstaterna när det
gäller kapacitet och åtaganden som rör cybersäkerhet.

25 EU har en roll att spela för att bygga upp ett gemensamt regelverk på EU:s inre

marknad och skapa förutsättningar för att medlemsstaterna på ett ändamålsenligt sätt
ska kunna samarbeta inom olika politikområden som berörs av cybersäkerhet,
exempelvis rättsliga och inrikes frågor, den inre marknaden, transporter, folkhälsa,
konsumentpolitik och forskning. Inom utrikespolitiken är cybersäkerhet viktigt för
diplomatin och spelar en allt viktigare roll inom EU:s framväxande försvars- och
säkerhetspolitik.

26 De främsta cybersäkerhetsaktörerna på EU-nivå beskrivs i ruta 9 nedan.

36

Europeiska kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik, Åtgärdsplan mot desinformation, JOIN(2018) 36 final. Planen fokuserar på
att förbättra EU-institutionernas kapacitet att upptäcka, analysera och avslöja
desinformation, stärka samordnad och gemensam respons, engagera den privata sektorn,
öka medvetenheten och förbättra samhällets motståndskraft.
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Ruta 9
De främsta cybersäkerhetsaktörerna på EU-nivå
Europeiska kommissionen strävar efter att stärka resurser och samverkan kring
cybersäkerheten, stärka EU som en cybersäkerhetsspelare och integrera
cybersäkerhet i övrig EU-politik.
Ett antal EU-byråer stöder kommissionen, i synnerhet Enisa, Europeiska itbrottscentrumet (EC3) och incidenthanteringsorganisationen för EU:s
institutioner och byråer (CERT-EU). Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå
(som kallas Enisa på grund av sitt ursprungliga engelska namn, dvs. European
Network and Information Security Agency) är främst ett rådgivande organ som
stöder politikutveckling, kapacitetsuppbyggnad och ökad medvetenhet. Europols
europeiska it-brottscentrum (EC3) inrättades för att stärka EU:s
brottsbekämpande insatser mot it-brottslighet. En
incidenthanteringsorganisation (CERT-EU) som stöder alla unionens institutioner,
organ och byråer drivs av kommissionen.
Europeiska utrikestjänsten har en ledande roll inom cyberförsvar, cyberdiplomati
och strategisk kommunikation samt driver underrättelse- och analyscentrum.
Europeiska försvarsbyrån (EDA) strävar efter att utveckla
cyberförsvarskapaciteten.
På EU-nivå agerar medlemsstaterna via rådet, som har flera organ för samordning
och informationsutbyte (bland annat den övergripande arbetsgruppen för
cyberfrågor). Europaparlamentet fungerar som medlagstiftare.
Organisationer i den privata sektorn, inbegripet industrin,
internetförvaltningsorgan och den akademiska världen, är bidragande parter inom
utveckling och genomförande av politiken, exempelvis genom ett avtalsbaserat
offentlig-privat partnerskap.
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EU:s cyberstrategi: cybersäkerhet har varit en viktig fråga sedan 2013

27 Cybersäkerhet har varit en viktig politisk fråga sedan åtminstone 2013, när

kommissionen antog strategin för cybersäkerhet 37. Strategin har fem huvudsakliga
mål:

o

Att stärka cyberberedskapen.

o

Att minska cyberbrottsligheten.

o

Att utforma en policy och funktioner för cyberförsvar.

o

Att utveckla industriresurser och teknologiska resurser för cybersäkerhet.

o

Att upprätta en internationell policy för cybersäkerhet som är anpassad till EU:s
kärnvärden.

Under de efterföljande åren har cybersäkerhetsfrågan även behandlats inom ramen
för andra EU-strategier (se ruta 10).

37

Europeiska kommissionen, EU:s strategi för cybersäkerhet: En öppen, säker och trygg
cyberrymd, JOIN(2013) 1 final, 7 februari 2013.
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Ruta 10
Ytterligare EU-strategier som behandlar frågan om cybersäkerhet
o

Den europeiska säkerhetsagendan (2015), som syftade till att förbättra
brottsbekämpning och rättsliga åtgärder mot it-brottslighet, främst genom att
förnya och uppdatera befintlig politik och lagstiftning38.

o

Strategin för en inre digital marknad (2015)39, som syftade till att förbättra
tillgången till digitala varor och tjänster: stärkt säkerhet, tillit och delaktighet
online är avgörande för att uppnå detta.

o

EU:s globala strategi (2016) 40, som innehöll ett antal initiativ för att stärka
EU:s roll i världen. Cybersäkerhet, och motverkande av desinformation genom
strategisk kommunikation, utgjorde en central del av strategin.

28 År 2017 utfärdade Europeiska kommissionen och unionens höga representant för

utrikes frågor och säkerhetspolitik ett gemensamt meddelande till Europaparlamentet
och rådet om cybersäkerhet i EU 41. I meddelandet efterlyste de mer robusta och
effektiva strukturer för att främja cybersäkerhet och hantera cyberangrepp i
medlemsstaterna, men även inom EU:s egna institutioner, byråer och organ.

29 I juli 2020 uppdaterade Europeiska kommissionen agendan från 2015 och antog

strategin för EU:s säkerhetsunion 42 2020–2025, där cybersäkerhet identifieras som en
fråga av strategisk betydelse. I strategin lyfter kommissionen särskilt fram det som
kallas hybridhot och innefattar både cyberattacker och desinformationskampanjer där

38

Europeiska kommissionen, Europeiska säkerhetsagendan, COM(2015) 185 final, 28.4.2015.

39

Europeiska kommissionen, En strategi för en inre digital marknad i Europa, COM(2015) 192
final, 6.5.2015.

40

Europeiska utrikestjänsten, Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare Europa. En
global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik, juni 2016.

41

Gemensamt meddelande från Europeiska kommissionen och unionens höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Resiliens, avskräckning och försvar: ett starkt
cyberförsvar för EU, JOIN(2017) 450, 13.9.2017.

42

Europeiska kommissionen, Strategi för EU:s säkerhetsunion, COM(2020) 605 final,
24.7.2020.
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statliga och icke-statliga aktörer från tredjeländer agerar i samförstånd i syfte att
manipulera informationsmiljön och attackera central infrastruktur.

EU:s lagstiftning om cybersäkerhet: nätverks- och
informationssäkerhetsdirektivet, dataskyddsförordningen,
cybersäkerhetsakten och en ny sanktionsmekanism

30 Den viktigaste pelaren i strategin för cybersäkerhet från 2013 är nätverks- och

informationssäkerhetsdirektivet (NIS-direktivet) 43 från 2016, den första EUomfattande lagstiftningen om cybersäkerhet. Direktivet syftar till att uppnå en minsta
nivå av harmoniserad kapacitet genom att ålägga medlemsstaterna att anta nationella
NIS-strategier och skapa gemensamma kontaktpunkter och it-incidentcentrum (CSIRTenheter)44. Det fastställer också säkerhets- och rapporteringskrav för leverantörer av
samhällsviktiga tjänster i kritiska sektorer och för leverantörer av digitala tjänster.

31 Medlemsstaterna var skyldiga att införliva NIS-direktivet i nationell lagstiftning

senast i maj 2018. De var även skyldiga att identifiera så kallade ”leverantörer av
samhällsviktiga tjänster” senast i november 2018. Europeiska kommissionen är skyldig
att med jämna mellanrum se över hur väl direktivet fungerar. Som en del av det
politiska målet att göra ”Europa rustat för den digitala tidsåldern” och i linje med
målen för säkerhetsunionen anordnade kommissionen från juli till oktober 2020 ett
samråd. Resultaten kommer att användas i samband med den första utvärderingen
och efterhandsbedömningen av NIS-direktivet.

32 Samtidigt trädde den allmänna dataskyddsförordningen45 i kraft 2016 och

började tillämpas i maj 2018. Syftet med förordningen är att skydda de europeiska

43

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för
en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.

44

Dessa är integrerade i kooperativa strukturer som inrättas genom direktivet, CSIRTnätverket (ett nätverk bestående av EU-medlemsstaternas utsedda CSIRT-enheter och
CERT-EU och vars sekretariat förvaltas av Enisa) och samarbetsgruppen (som stöder och
underlättar det strategiska samarbetet och informationsutbytet mellan medlemsstaterna
och vars sekretariat förvaltas av kommissionen).

45

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
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medborgarnas personuppgifter genom att upprätta regler för behandling och spridning
av dessa. Den ger registrerade vissa rättigheter och ålägger personuppgiftsansvariga
(leverantörer av digitala tjänster) skyldigheter avseende användning och överföring av
information.

33 Genom EU:s cybersäkerhetsakt46 införs vidare för första gången ett EU-

omfattande ramverk för cybersäkerhetscertifiering av IKT-produkter, IKT-tjänster och
IKT-processer. Det innebär att företag som gör affärer i EU endast kommer att behöva
certifiera sina IKT-produkter, IKT-processer och IKT-tjänster en gång för att få
certifikaten erkända i hela EU. Genom EU:s cybersäkerhetsakt inrättades även
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa, som efterföljer den tidigare
europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet). Byrån har i uppdrag att stärka
det operativa samarbetet på EU-nivå genom att hjälpa de EU-medlemsstater som så
begär att hantera cyberincidenter och stödja EU:s samordning i händelse av storskaliga
och gränsöverskridande cyberattacker och cyberkriser.

34 Slutligen inrättade rådet i maj 2019 ett rättsligt instrument som gör det möjligt

för EU att vidta riktade restriktiva åtgärder för att avskräcka från och reagera på de
cyberattacker som utgör ett yttre hot mot EU eller medlemsstaterna 47. Till följd av
detta har EU rättsliga befogenheter att införa sanktioner mot personer eller enheter
som
o

är ansvariga för cyberattacker eller försök till cyberattacker,

o

tillhandahåller finansiellt, tekniskt eller materiellt stöd till eller på annat sätt är
inblandade i cyberattacker eller försök till cyberattacker.

I juli 2020 utnyttjade rådet för första gången dessa nya befogenheter (se ruta 11).

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).
46

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa
(Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av
informations- och kommunikationsteknik.

47

Rådets beslut (Gusp) 2019/797 av den 17 maj 2019 om restriktiva åtgärder mot
cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater.

DEL I – Cybersäkerhet i ett europeiskt sammanhang

30

Ruta 11
Kraftfullare åtgärder – EU inför för första gången någonsin
sanktioner mot cyberattacker48
I juli 2020 införde rådet restriktiva åtgärder mot sex personer och tre enheter som
bar ansvaret för eller var inblandade i olika cyberattacker. Det handlar bland annat
om försöket till cyberattack mot Organisationen för förbud mot kemiska vapen
och de attacker som är allmänt kända som ”WannaCry”, ”NotPetya” och
”Operation Cloud Hopper”.
Bland sanktionerna återfinns ett reseförbud och en frysning av tillgångar.
Dessutom förbjuds personer och enheter i EU att göra medel tillgängliga för
personer och enheter som är uppförda på förteckningen.

Cybersäkerhet och cyberförsvar

35 Under de senaste åren har cyberrymden blivit alltmer militariserad49 och används

allt oftare som vapen 50. Den betraktas numera som det femte krigföringsområdet,
utöver land, hav, luft och rymden. En ram för EU:s politik för it-försvar antogs 2014
och uppdaterades 2018 51. I uppdateringen år 2018 identifieras sex prioriteringar,
inbegripet utveckling av it-försvarskapacitet samt skydd av kommunikations- och
informationsnätverken för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). It-

48

Rådets beslut (CFSP) 2020/1127 av den 30 juli 2020 om ändring av beslut (Gusp) 2019/797
om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater.

49

Centre for European Policy Studies, Strengthening the EU’s Cyber Defence Capabilities –
Report of a CEPS Task Force, november 2018.

50

Sabotageprogrammet bakom angreppen med utpressningstrojanen WannaCry, som
Förenta staterna, Förenade kungariket och Australien tillskrev Nordkorea, utvecklades och
sparades ursprungligen av Förenta staternas nationella säkerhetsmyndighet för att utnyttja
säkerhetsbrister i Windows.
Källa: A. Greenberg, WIRED, 19 december 2017. Efter angreppen fördömde Microsoft det
faktum att regeringar sparar säkerhetsbrister i programvaror och upprepade sitt krav på en
digital Genèvekonvention.

51

Ram för EU:s politik för it-försvar (uppdatering 2018), 14413/18, 19 november 2018.
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försvar utgör också en del av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och
EU-Nato-samarbetet.

36 Det har blivit vanligt att cyberrymden används för politiska ändamål och för att

aggressivt testa och penetrera EU:s och medlemsstaternas cybersäkerhet. Dessa
cyberspionage- och hackningsverksamheter – riktade mot nationella regeringar,
politiska enheter och EU:s institutioner i syfte att hämta och samla
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter – tyder på att sofistikerade operationer för
cyberspionage och manipulation av data utförs mot EU och medlemsstaterna. EU:s
gemensamma ram för att motverka hybridhot (2016) är inriktad på cyberhot mot
både kritisk infrastruktur och privata användare och lyfter fram att cyberattacker även
kan genomföras genom desinformationskampanjer på sociala medier 52. I ramen
noteras också behovet av att öka medvetenheten och stärka samarbetet mellan EU
och Nato, vilket specificerades i de gemensamma förklaringarna från EU och Nato 2016
och 2018 53.

Utgifterna med anknytning till cybersäkerhet i EU är spridda
och släpar efter
Utgifterna för cybersäkerhet i EU-27 är lägre än i USA

37 Det är svårt att uppskatta de offentliga utgifterna för cybersäkerhet på grund av
dess övergripande karaktär och eftersom cybersäkerhet och allmänna it-utgifter ofta

52

Europeiska kommissionen/Europeiska utrikestjänsten, Gemensam ram för att motverka
hybridhot – Europeiska unionens insatser, JOIN(2016) 18 final, 6.4.2016.

53

Gemensam förklaring från Europeiska rådets ordförande, Europeiska kommissionens
ordförande och Nordatlantiska fördragsorganisationens generalsekreterare, 8 juli 2016 och
10 juli 2018.
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inte kan särskiljas54. Tillgängliga uppgifter tyder dock på att de offentliga utgifterna för
cybersäkerhet i EU har legat på en jämförelsevis låg nivå:
o

År 2020 uppgick enbart USA:s federala regerings budget för cybersäkerhet till
omkring 17,4 miljarder US-dollar 55.

o

Som jämförelse har kommissionen bedömt att de offentliga utgifterna för
cybersäkerhet uppgår till mellan en och två miljarder euro per år för samtliga EUmedlemsstater (som tillsammans har nästan samma BNP som USA) 56.

o

I många medlemsstater uppskattas de offentliga utgifterna för cybersäkerhet i
procent av BNP utgöra en tiondel av motsvarande nivå i USA, eller ännu lägre 57.

2014–2020: EU:s finansiering av cybersäkerhet är fördelad mellan flera
olika instrument

38 Enligt kommissionen58 finns det åtminstone tio olika instrument inom ramen för

EU:s allmänna budget som kan finansiera åtgärder med koppling till cybersäkerhet
(se ruta 12 för de huvudsakliga programmen i ekonomiska termer). Under
perioden 2014–2020 uppgick EU:s totala finansiering av icke-militär cybersäkerhet till
mindre än 200 miljoner euro per år. Det finns heller inget EU-omfattande
finansieringsinstrument som stöder medlemsstaterna i arbetet med att samordna
cybersäkerhetsinsatserna.

54

Europeiska kommissionen, COM(2018) 630 final, 12.9.2018.

55

Vita huset, Cybersecurity budget fiscal year 2020.

56

Europeiska kommissionen, arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Impact
Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period
2021–2027, SWD(2018) 305 final, 6.6.2018.

57

The Hague Centre for Strategic Studies, Dutch investments in ICT and cybersecurity: putting
it in perspective, december 2016.

58

Europeiska kommissionen, Impact assessment Accompanying the document Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European
Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of
National Coordination Centres, SWD(2018) 403 final, 12.9.2018.
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Ruta 12
EU-program som stöder cybersäkerhetsprojekt (2014–2020)
o

EU:s forskningsprogram Horisont 2020 anslog omkring 600 miljoner euro till
projekt om cybersäkerhet och it-brottslighet under perioden 2014–2020. Det
innefattade 450 miljoner euro till det avtalsbaserade offentlig-privata
partnerskapet för cybersäkerhet 2017–2020, och målet var att uppbåda
ytterligare 1,8 miljarder euro från den privata sektorn.

o

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) bidrog
med upp till 400 miljoner euro till medlemsstaters investeringar i
cybersäkerhet fram till slutet av 2020.

o

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) finansierade investeringar på
omkring 30 miljoner euro per år. Det inbegrep samfinansiering av de
nationella incidenthanteringsorganisationer som medlemsstaterna är skyldiga
att inrätta enligt NIS-direktivet för omkring 13 miljoner euro per år (2016–
2018)59.

o

Fonden för inre säkerhet – Polisdelen (ISF-P) stöder studier, expertmöten
och kommunikationsinsatser. Mellan 2014 och 2017 uppgick stödet till
nästan 62 miljoner euro. Medlemsstaterna kan även få bidrag för utrustning,
utbildning, forskning och datainsamling inom ramen för delad förvaltning. 19
medlemsstater har fått sådana bidrag på sammanlagt 42 miljoner euro.

o

Programmet Rättsliga frågor tillhandahöll 9 miljoner euro till stöd för
rättsligt samarbete och avtal om ömsesidig rättslig hjälp, med särskilt fokus
på utbyte av elektroniska data och finansiell information.

39 Vidare har 500 miljoner euro anslagits från EU:s budget till det europeiska

försvarsindustriella utvecklingsprogrammet under 2019 och 2020 60. Programmet
fokuserar på att förbättra samordningen och effektiviteten i medlemsstaternas
59

Artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela
unionen (NIS-direktivet).

60

Europeiska kommissionen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1092 av
den 18 juli 2018 om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram
som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationsförmågan inom unionens
försvarsindustri (EUT L 200, 7.8.2018, s. 30).
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försvarsutgifter genom incitament till gemensam utveckling. Det syftar till att generera
en försvarskapacitetsinvestering på sammanlagt 13 miljarder euro efter 2020 genom
Europeiska försvarsfonden, som till viss del kommer att omfatta cyberförsvar. Slutligen
ska Europeiska investeringsbanken, inom ramen för det europeiska
säkerhetsinitiativet, tillhandahålla 6 miljarder euro till finansiering av teknik med
dubbla användningsområden (forskning och utveckling/cybersäkerhet och civil
säkerhet) mellan 2018 och 2020 61.

2021–2027: det nya programmet för ett digitalt Europa

40 I slutsatserna från juli 2020 om den nya fleråriga budgetramen 2021–2027

beslutade rådet att programmet för ett digitalt Europa62 skulle investera i viktig,
strategisk digital kapacitet, exempelvis högpresterande datorsystem, artificiell
intelligens och cybersäkerhet i EU. Programmet kommer att komplettera andra
instrument, i synnerhet Horisont Europa och Fonden för ett sammanlänkat Europa, när
det gäller stöd till Europas digitala omvandling.

41 Rådet har även beslutat att anslå 6,8 miljarder euro till programmet för ett

digitalt Europa under perioden 2021–2027, eller omkring 970 miljoner euro per år. Det
är en väsentlig ökning jämfört med 2014–2020, men fortfarande mindre än vad som
ursprungligen föreslogs av kommissionen (8,2 miljarder euro för samma period, med
2 miljarder euro avsatta till att stärka EU:s cybersäkerhetsindustri och allmänna
samhällsskydd, t.ex. genom att stödja genomförandet av NIS-direktivet).

61

Europeiska investeringsbanken, The EIB Group Operating Framework and Operational
Plan 2018, 12 december 2017.

62

Europeiska kommissionen, Europe investing in digital: the Digital Europe Programme,
september 2020.
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Inledning

42 Cybersäkerhet och vår digitala autonomi har blivit en fråga av strategisk

betydelse för EU och medlemsstaterna. Svagheter i styrningen av cybersäkerheten
kvarstår inom offentlig och privat sektor i alla medlemsstater, om än på olika nivåer.
Det försämrar vår förmåga att begränsa och, vid behov, vidta åtgärder mot
cyberattacker.

43 Trots det visade en undersökning 2018 bland de nationella revisionsorganen i EU
att omkring hälften av dem aldrig hade granskat cybersäkerhetsområdet. Sedan dess
har de nationella revisionsorganen intensifierat arbetet med att granska
cybersäkerhet, med särskilt fokus på dataskydd, systemberedskap mot cyberattacker
och skydd av viktiga allmännyttiga system. De har även granskat andra mycket
relevanta frågor. Givetvis kan inte alla dessa revisioner offentliggöras, eftersom vissa
kan beröra känslig information (om nationell säkerhet).

44 Kontaktkommittén beslutade att ägna detta års revisionskompendium åt

cybersäkerhet, med tanke på hur viktigt det är för att våra samhällen och politiska
institutioner ska fungera. I del II sammanfattas resultaten av utvalda revisioner som
utförts av de nationella revisionsorganen i tolv medlemsstater och av Europeiska
revisionsrätten på cybersäkerhetsområdet. Varje deltagande nationellt revisionsorgan
har bidragit med en utvald granskningsrapport som sammanfattas närmare i del III.
Många andra revisioner har utförts på området, vilket framgår av de ytterligare
rapporter som de deltagande nationella revisionsorganen har angett.

Revisionsmetod och frågor som behandlats

45 De flesta av de nationella revisionsorgan som bidragit med de

granskningsrapporter som sammanfattas i detta kompendium utförde revisioner av
cybersäkerhetsrelaterade ämnen av typen effektivitetsrevision. Två av
revisionsorganen (det polska och det ungerska) utförde regelefterlevnadsrevisioner,
och ett (revisionsrätten) en översikt.

46 När de nationella revisionsorganen fattade beslut om revisionsmetod valde de
flesta av dem att utforma revisionerna så att de inbegrep åtminstone två sätt att
bedöma granskningstemat. Det kunde exempelvis vara en granskning av strategiska
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dokument eller fastställda strategier på hög nivå (t.ex. nationell nivå), en granskning av
förfaranden för att bedöma deras överensstämmelse med den etablerade Cobitmetoden (se ruta 13) eller en granskning av ändamålsenligheten i befintliga ithanteringssystem. Ett nationellt revisionsorgan (det nederländska) använde sig till och
med av white hat-hackare för att testa ändamålsenligheten hos cybersäkerhetssystem
inom gränskontroll och kritiska vattenanläggningar. I ruta 14 sammanfattar vi
schematiskt de metoder och tekniker som de olika nationella revisionsorganen
använde för sina revisioner.

Ruta 13
Vad är Cobit?
”Control Objectives for Information and Related Technology” (Cobit) är ett
ramverk för erkänd bästa praxis och förfaranden för it-förvaltning och it-styrning.
Det har fastställts av ISACA – Information Systems Audit and Control Association.
Ramverket hjälper en organisation att uppnå strategiska mål genom att använda
tillgängliga resurser på ett ändamålsenligt sätt och minimera it-risker. Cobit
sammanlänkar företagsstyrning och it-styrning. Det sker genom att man
sammankopplar affärsmål och it-mål, fastställer mått och mognadsmodeller för
att mäta måluppfyllelse och definierar ansvarsområden för dem som äger affärsoch it-processer.

47 De frågor som behandlades i samband med revisionerna av cybersäkerhet

varierade stort. Vissa nationella revisionsorgan granskade mycket specifika områden
av allmänintresse. Det nederländska revisionsorganet granskade till exempel
cybersäkerheten när det gäller de ytterst viktiga skyddsvallarna mot havet och
systemen för vattenförvaltning. Andra nationella revisionsorgan, såsom det irländska
och ungerska, behandlade mer övergripande frågor, exempelvis genomförandet av
den nationella strategin för cybersäkerhet och skydd av personuppgifter och nationella
datatillgångar. Samtliga nationella revisionsorgan behandlade dock frågor som kan ha
en negativ inverkan på offentliga tjänster eller infrastruktur.

48 De estländska och litauiska revisionsorganen lyfte fram den strategiska

betydelsen av nationella datatillgångar, vilka är av yttersta vikt inom nationell
säkerhet, och skyddet av deras integritet mot yttre cyberattacker. Det danska
revisionsorganet ägnade en revision specifikt åt att bedöma säkerheten hos fyra
offentliga organ med avseende på angrepp med utpressningstrojaner. De

DEL II – Översikt över de nationella revisionsorganens
arbete

38

nederländska, polska och portugisiska revisionsorganen granskade
ändamålsenligheten hos olika it-system till stöd för gränskontroller (vid Schipholflygplatsen, gränsbevakningen och inrikes- och förvaltningsministeriet i Polen och de
portugisiska gränserna), och därmed behandlades även säkerheten inom EU.

Granskningsperiod

49 De utvalda granskningsrapporter som ingår i detta kompendium offentliggjordes
mellan 2014 och 2020. De flesta revisionerna omfattade en granskningsperiod på
två år eller mer, men fyra av dem (Danmark, Estland, Frankrike och Portugal)
omfattade en granskningsperiod på ett år.

Revisionsmål

50 De olika nationella revisionsorgan som bidrog till detta kompendium behandlade

en mängd olika risker i samband med revisionsarbetet. De risker som behandlas i deras
bidrag är följande: Hot mot enskilda EU-medborgares rättigheter på grund av felaktig
hantering av personuppgifter, risk för att institutioner inte ska kunna tillhandahålla en
viktig offentlig tjänst eller för att deras verksamhet ska begränsas, allvarliga
konsekvenser för den allmänna säkerheten, välfärden och ekonomin i
medlemsstaterna samt cybersäkerhet inom EU. Åtminstone fyra av de nationella
revisionsorganen (det estniska, ungerska, nederländska och portugisiska) behandlade
tre eller fler av nämnda frågor i de granskningsrapporter som ingår i kompendiet.

51 Cybersäkerhet är fortfarande medlemsstaternas ansvar. Men EU:s lagstiftning har
blivit mer omfattande och specifik över tid, och de flesta av de institutioner och organ
som granskades av de nationella revisionsorganen bidrar redan till att uppnå EU:s
strategiska mål på cybersäkerhetsområdet, om än i olika utsträckning. Irländska Office
of the Comptroller and Auditor General granskade till exempel genomförandet av EU:s
nätverks- och informationssäkerhetsdirektiv, som syftar till att förbättra resiliensen
hos viktiga nätverks- och informationssystem, och lämnade råd om hur det kan
förbättras. På liknande sätt behandlade det ungerska revisionsorganet i sin revision
efterlevnaden av befintliga EU-direktiv.

52 I ruta 14 anges även om revisionernas utfall bidrog till att stärka

revisionsobjektens cyberresiliens eller till att minska it-brottsligheten, eller om det
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skulle bidra till att utveckla it-försvarspolitiken och stärka kompetensen, förbättra
teknikutvecklingen och stärka samarbetet på internationell nivå, det vill säga de
främsta målen med EU:s strategi för cybersäkerhet. De nationella revisionsorganens
rekommendationer behandlade i de allra flesta fallen mer än två strategiska mål som
EU strävar efter att uppnå.

53 I samband med de nationella revisionsorganens granskningar identifierades

dessutom säkerhets- och genomförandebrister som krävde ytterligare ansträngningar
från de granskade institutionernas sida. Till exempel började fyra institutioner som
granskades i Danmark redan under revisionsarbetet att införa flera av de
framåtblickande säkerhetskontrollerna för att kraftigt öka skyddsnivån mot angrepp
med utpressningstrojaner, utveckla försvarskapaciteten och stärka cyberresiliensen,
för att på så vis minska exponeringen för it-brottslighet i framtiden.

54 Vi noterar även att rekommendationerna i revisionerna lämnades till olika

förvaltnings- och ansvarsnivåer och riktades till statsförvaltningen, ministerier och
byråer på operativ nivå samt it-systemägare.
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De viktigaste granskningsiakttagelserna

55 De nationella revisionsorganens viktigaste granskningsiakttagelser sammanfattas
i följande avsnitt.

Effektivitetsrevisioner

56 Danska Rigsrevisionen bedömde om utvalda centrala statliga institutioner hade

ett tillfredsställande skydd mot utpressningstrojaner. Statliga institutioner drabbas
ofta av cyberattacker, och utpressningstrojaner är för närvarande ett av de största
hoten mot cybersäkerheten. Revisionen berörde Sundhedsdatastyrelsen,
utrikesministeriet, Banedanmark (det danska järnvägsnätet) och Beredskabsstyrelsen.
Dessa fyra institutioner valdes ut på grund av att de ansvarar för att tillhandahålla
samhällsviktiga tjänster inom hälso- och sjukvård, utrikesfrågor, transport och
krisberedskap där det kan vara av kritisk betydelse att säkerställa åtkomst till data. I
samband med revisionen konstaterades att de fyra institutionerna inte hade ett
tillfredsställande skydd mot utpressningstrojaner. Revisionen visade att de fyra
institutionerna inte hade infört flera allmänna säkerhetskontroller för att begränsa
attacker. Revisorerna drog slutsatsen att det var viktigt för institutionerna att överväga
att införa framåtblickande säkerhetskontroller i syfte att öka resiliensen mot angrepp
med utpressningstrojaner.

57 Estniska Riigikontroll konstaterade att för att bevara Estlands självständighet

krävs både fysiskt försvar av territoriet och skydd av digitala tillgångar som har central
betydelse för staten. De digitala tillgångar som behöver mest skydd är data som rör
medborgarna, territoriet och lagstiftningen. Data som rör estniska invånares
egendomar, fastigheter och rättigheter måste också säkras. Estlands revisionsorgan
bedömde sannolikheten för cyberhot i händelse av eskalerande säkerhetsproblem.
Sådana riskscenarier och en ökning av antalet informationssäkerhetsincidenter, såsom
cyberattacker och dataläckor, skulle kunna äventyra de data och databaser som är av
störst vikt för staten. Därför undersökte revisorerna hur staten fastställde vilka data
och databaser som var kritiska för att garantera den nationella säkerheten. Trots att
statliga myndigheter är skyldiga att införa Iske 63, ett grundsäkerhetssystem med tre
63

Iske är en informationssäkerhetsstandard som har tagits fram för den estniska offentliga
sektorn. Iske är obligatoriskt för statliga och lokala offentliga organ som hanterar
databaser/register.
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nivåer, konstaterade revisorerna betydande brister när det gällde att garantera
informationssäkerhet i flera kritiska databaser.

58 Irländska Office of the Comptroller and Auditor General granskade de framsteg

som gjorts med cybersäkerhetsåtgärder sedan det irländska nationella
cybersäkerhetscentrumet inrättades. Centrumet drivs av departementet för
kommunikation, klimatpolitik och miljö och inrättades 2011. Dess fokus ligger främst
på att säkra regeringsnätverk, bistå näringslivet och enskilda personer i att skydda
deras system och säkra kritisk nationell infrastruktur. Revisorerna drog slutsatsen att
det nationella cybersäkerhetscentrumet fullgjorde en kritisk funktion, men att det
under de första fyra åren hade betydligt färre resurser än vad som ursprungligen hade
planerats och att dess strategiska ledning saknade strategisk plan. Dessutom krävdes
större tydlighet avseende rollerna för de olika organ som deltar i utredning av
cyberbrott och nationella säkerhetsincidenter. Kraven i EU:s nätverks- och
informationssäkerhetsdirektiv när det gäller antagandet av en nationell strategi hade
ännu inte uppfyllts.

59 Franska Cour des comptes granskade Parcoursup, en ny digital plattform som

fungerar som informationskälla om tillgängliga universitetskurser och antagningskrav.
Syftet med plattformen är att förbättra matchningen mellan gymnasieelevers
lämplighet och studieresultat och innehållet i högre utbildningskurser. Revisorerna
konstaterade att regeringen framgångsrikt hade centraliserat tillgången till all
eftergymnasial utbildning genom den digitala plattformen för att hantera utvidgningen
av högre utbildning. Det tidigare systemet hade dock omarbetats i all hast till det nya
Parcoursup utan att några väsentliga strukturella förändringar hade gjorts. Därför
åtgärdades inte informationssystemets brister avseende säkerhet, prestanda och
stabilitet. Plattformen påverkas fortfarande av betydande risker avseende kvaliteten
och kontinuiteten för offentliga tjänster och skydd av personuppgifter.

60 Lettiska Valsts Kontrole genomförde en effektivitetsrevision av den offentliga

infrastrukturen för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Syftet med
revisionen var att kontrollera om den offentliga förvaltningen hade en enhetlig strategi
för effektiv förvaltning av IKT-infrastrukturen och om institutionerna hade bedömt
fördelarna med centralisering. Revisorerna konstaterade att myndigheternas ovilja att
förvalta IKT-infrastruktur på central nivå hade lett till att ett antal serverrum inrättats,
vilket medförde en kraftig ökning av underhållskostnaderna. Säkerhetshot förekom i
de flesta av serverrummen, och datacentralerna var inte tillräckligt skyddade mot
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risker för fysisk åtkomst eller miljörisker. Dessutom hade institutionerna inte infört
någon praxis för att regelbundet utvärdera om det skulle vara billigare att underhålla
IKT-infrastrukturen internt, samarbeta med en annan institution eller utkontraktera
IKT-underhållet. Revisorerna rekommenderade ett system för regelbunden
övervakning som skulle göra det möjligt att utvärdera hela den offentliga förvaltningen
som ett enda system.

61 Litauiska Valstybės kontrolė konstaterade betydelsen av att införa kritiska

elektroniska och statliga informationsresurser, såsom förvaltning av offentliga finanser,
skatteförvaltning och hälso- och sjukvård. Förlust av kritisk information och oåtkomliga
tillhörande informationssystem skulle kunna få allvarliga konsekvenser för den
allmänna säkerheten, välfärden och ekonomin. Revisionen syftade till att utvärdera
förvaltningen av (den allmänna kontrollen) och mognadsgraden för kritiska statliga
informationsresurser. I samband med revisionen identifierades systemomfattande
problem, både när det gällde utformningen och genomförandet av den statliga
strategin för informationsresurser och när det gällde mekanismen för att förvalta dem.
Revisorerna drog slutsatsen att en låg mognadsgrad för kritiska statliga
informationsresurser tydde på brister i utformningen och genomförandet av den
statliga strategin för informationsresurser, vilket gjorde dessa resurser mer sårbara.
Förvaltningsmekanismen behövde förbättras för att öka säkerheten för de statliga
informationsresurserna.

62 År 2018 beslutade nederländska Court of Audit att genomföra revisioner av

cybersäkerhet inom sektorer som är kritiska för samhället. De två första sektorerna
som granskades var vattenförvaltning och automatiserade gränskontroller.
Vattenförvaltning granskades eftersom det är väsentligt för en nation som till stor del
är belägen under havsnivån, och automatiserade gränskontroller eftersom Amsterdam
Schiphol-flygplatsen är ett internationellt nav och en väg in i landet. Infrastruktur- och
vattenförvaltningsministern har utsett ett antal vattenanläggningar som förvaltas av
generaldirektoratet för offentliga arbeten och vattenförvaltning (revisionsobjektet) till
”kritiska delar” inom vattenförvaltningssektorn. Många av de datorsystem som
används för att driva de kritiska vattenanläggningarna är från 1980- och 1990-talet, en
tid då man vanligtvis inte tog hänsyn till cybersäkerhet. Försvarsministern och
justitieministern samt ministern för säkerhetsfrågor delar ansvaret för de
gränskontroller som genomförs av gränskontrolltjänstemännen vid Schipholflygplatsen. Båda ministerierna äger it-system som gränskontrolltjänstemännen
använder. Systemen är kritiska för flygplatsdriften och används för att behandla
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mycket känsliga uppgifter. Det gör dem till ett intressant mål för cyberattacker som
syftar till sabotage, spionage eller manipulation av gränskontroller. Revisorerna
undersökte om revisionsobjekten var förberedda för att hantera cyberhot och om
detta gjordes på ett ändamålsenligt sätt. När det gällde vattenanläggningar behövde
revisionsobjektet fortfarande göra mer i fråga om såväl detektering som motåtgärder
för att nå de egna cybersäkerhetsmålen. I fråga om gränskontroller konstaterade man
att cybersäkerhetsåtgärderna varken var lämpliga eller framtidssäkrade.

63 Portugisiska Tribunal de Contas granskade informationssystem som stöder

beviljande, utfärdande och användning av portugisiska elektroniska pass (PEP), särskilt
när det gäller automatiserad kontroll av passagerare med hjälp av avläsning av
biometriska uppgifter vid Portugals gränser. Revisorerna kontrollerade efterlevnaden
av EU-rätten, nationell lagstiftning och internationella normer och riktlinjer för att
bevilja, utfärda och använda e-pass samt hur lämpligt det nationella regelverket var.
De granskade ändamålsenligheten när det gäller centrala processer med koppling till epassens livscykel, särskilt processer för beviljande, utfärdande och användning av epass. Revisorerna granskade även kritiska aspekter av informationssystemens
prestation, särskilt uppfyllelsen av säkerhetskraven när det gäller
informationssystemen för de portugisiska e-passen (Sipep).

64 Finska Statens revisionsverk undersökte om cyberskyddet i statsförvaltningen

hade organiserats så ändamålsenligt och kostnadseffektivt som möjligt. Fokus i
revisionen låg på hur statsförvaltningens cybersäkerhet förvaltades. De enheter som
granskades var statliga myndigheter som styr cyberskyddet (statsrådets kansli,
finansministeriet och kommunikationsministeriet) och som sköter centraliserade
cyberskyddsuppgifter och it-tjänster i statsförvaltningen. Ansvaret för cyberskydd i den
finska regeringen är decentraliserat, vilket innebär att varje ämbetsverk ansvarar för
sitt eget cyberskydd. Revisorerna rekommenderade att finansministeriet skulle
fastställa och genomföra en operativ hanterings- och ledningsmodell för IKT-tjänster
inom statsförvaltningen avseende omfattande cyberstörningar. Finansministeriet bör
även utreda hur cyberskydd av tjänsterna bör beaktas i finansieringen av dem under
hela livscykeln och förbättra den operativa lägesbilden genom att instruera
myndigheterna att anmäla cyberangrepp till Cybersäkerhetscentret.

65 Svenska Riksrevisionen granskade förekomsten av föråldrade it-system i

statsförvaltningen i syfte att bedöma om regeringen och myndigheterna har vidtagit
lämpliga åtgärder för att dessa system inte ska utgöra ett hinder för en effektiv
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digitalisering. Revisorerna identifierade föråldrade it-system vid ett stort antal
myndigheter. Hos många av de granskade myndigheterna var ett eller flera
verksamhetskritiska it-system föråldrade, och en stor del av de undersökta
myndigheterna arbetade inte på rätt sätt med utveckling och förvaltning av it-stödet.
En stor andel av de granskade myndigheterna saknade en övergripande beskrivning av
hur strategier, verksamhetsprocesser och system hänger ihop. Den övergripande
slutsatsen var att flertalet myndigheter inte hanterar de problem som föråldrade itsystem innebär på ett ändamålsenligt sätt. Riksrevisionen menar att problemet är så
allvarligt och utbrett att det innebär ett hinder för en fortsatt effektiv digitalisering av
statsförvaltningen.

Regelefterlevnadsrevisioner av cybersäkerhet

66 Ungerska State Audit Office konstaterade att säkerheten för nationella

datatillgångar är av grundläggande intresse för samhället, för att bevara och skydda
nationella värden. Att garantera en ökad säkerhet för personuppgifter och offentliga
uppgifter i Ungerns nationella datatillgångar är mycket viktigt för att stärka
medborgarnas förtroende för staten och säkerställa att den offentliga förvaltningen
fungerar kontinuerligt och smidigt. Syftet med regelefterlevnadsrevisionen av
dataskydd var att bedöma om den rättsliga och operativa ramen för dataskydd hade
upprättats i Ungern och om de organisationer som hanterar en stor mängd data
uppfyllde kraven för säker datahantering och utkontraktering av databehandling.
Revisorernas slutsats var att de interna reglerna avseende datahanteringsverksamhet
vid de organisationer som hanterar data hade säkerställt skydd av de nationella
datatillgångarna som en del av de nationella tillgångarna, i enlighet med de
bestämmelser som gällde 2011–2015. Personuppgiftsansvariga hade tillämpat kraven
korrekt, och överföringen av data till tredje parter hade genomförts på lämpligt sätt.

67 Polska Najwyższa Izba Kontroli bedömde om de data som samlades in i system

avsedda för att genomföra viktiga offentliga uppgifter var säkra. Revisionen omfattade
sex utvalda institutioner som genomförde betydande offentliga uppgifter.
Informationssäkerhetssystemets förberedelse- och genomförandegrad gav inte någon
godtagbar säkerhetsnivå för de data som samlades in i de it-system som användes för
att utföra viktiga offentliga uppgifter. Informationssäkerhetsprocesserna genomfördes
på ett oordnat och – i avsaknad av förfaranden – intuitivt sätt. Endast en av de sex
granskade enheterna hade infört informationssäkerhetssystemet, och det bör noteras
att driften av systemet vid denna enhet hade påverkats av betydande brister.
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Revisorerna drog slutsatsen att allmänna rekommendationer och krav rörande itsäkerhet behövde tas fram och genomföras på central nivå samt vara tillämpliga på
samtliga offentliga enheter.

Översikt över cybersäkerhet

68 Europeiska revisionsrätten granskade EU:s cybersäkerhetspolitiska landskap och

identifierade de största utmaningarna för att uppnå ändamålsenliga politiska resultat.
Översikten omfattade nät- och informationssäkerhet, it-brottslighet, it-försvar och
desinformation. I översikten identifierades ett antal luckor i EU:s lagstiftning om
cybersäkerhet, och det noterades att den befintliga lagstiftningen inte hade införlivats
konsekvent av medlemsstaterna. Slutligen uppmärksammade översikten faktumet att
tillförlitliga data om cyberincidenter på EU-nivå saknades och att det inte fanns någon
tydlig översikt över EU:s och medlemsstaternas utgifter för cybersäkerhet. I översikten
noterades även begränsade resurser för EU:s byråer med cyberrelaterad verksamhet,
inbegripet svårigheter att attrahera och behålla talanger. En annan utmaning rörde
bristande överrensstämmelse mellan finansieringen av cybersäkerhet och EU:s
strategiska mål.

48
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Danmark
Rigsrevisionen

Skydd mot angrepp med utpressningstrojaner
Offentliggjordes:

2017

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

effektivitetsrevision

Granskad period:

april–september 2017

Sammanfattning av rapporten
Revisionsområde
I rapporten undersöktes om utvalda centrala statliga institutioner hade ett
tillfredsställande skydd mot utpressningstrojaner.
Statliga institutioner drabbas ofta av cyberattacker, och utpressningstrojaner är för
närvarande ett av de största hoten mot cybersäkerheten. Utpressningstrojaner är
sabotageprogram som blockerar åtkomst till data. De krypterar vanligtvis data och
förhindrar åtkomst för de institutioner som attackeras. Hackarna begär en lösesumma
för att dekryptera data och göra det möjligt för institutionerna att få åtkomst igen.
Utpressningstrojaner utgör följaktligen ett särskilt hot mot datas tillgänglighet.
Om data plötsligt blir oåtkomliga kan det bli svårt för institutioner att tillhandahålla
viktiga tjänster eller att tillhandahålla tjänsterna helt och hållet. Institutioner som
drabbas av ett angrepp med utpressningstrojaner tvingas vanligtvis stänga ner delar av
eller hela it-nätverket för att utreda hur omfattande angreppet är. Angrepp med
utpressningstrojaner kan få betydande ekonomiska konsekvenser i och med att
institutionerna riskerar att drabbas av produktionsbortfall, exempelvis om de hindras
från åtkomst till det egna it-nätverket eller om data som har samlats in och behandlats
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under en längre tid går förlorade. År 2017 ledde ett angrepp med utpressningstrojaner
mot den brittiska nationella hälso- och sjukvården till att 19 000 operationer och besök
ställdes in och avbokades. Institutionernas ledning bör därför fokusera på riskerna när
det gäller angrepp med utpressningstrojaner och införa de säkerhetskontroller som är
nödvändiga för att skydda mot utpressningstrojaner och minska inverkan av ett
potentiellt angrepp.
Studien omfattade Sundhedsdatastyrelsen, utrikesministeriet, Banedanmark (det
danska järnvägsnätet) och Beredskabsstyrelsen. Dessa fyra institutioner valdes ut på
grund av att de ansvarar för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster inom hälso- och
sjukvård, utrikesfrågor, transport och krisberedskap där åtkomst till data kan vara av
kritisk betydelse. Sundhedsdatastyrelsen tillhandahåller även centraliserade it-tjänster
till större delen av de myndighetsorgan som tillhör hälsovårdsministeriet.
Syftet med studien var att bedöma om de fyra institutionerna hade ett
tillfredsställande skydd mot e-postbaserade angrepp med utpressningstrojaner.
Rigsrevisionen granskade därför 20 allmänna säkerhetskontroller som ger
grundläggande skydd mot utpressningstrojaner. Dessutom granskade Rigsrevisionen
fem säkerhetskontroller som institutionerna bör överväga i samband med framtida
riskbedömningar. Framåtblickande kontroller inbegriper bland annat ny teknik som
kan minska antalet falska e-postmeddelanden som kommer till en institution eller
detektera och skicka varningar om ovanlig aktivitet på datorer. Rigsrevisionen tog själv
initiativ till studien och grundade iakttagelserna på fyra it-revisioner som utfördes
mellan april och september 2017. Studien ger en ögonblicksbild av hur väl
institutionerna var skyddade mot utpressningstrojaner. Efter att it-revisionerna hade
slutförts hade institutionerna möjlighet att införa de 20 allmänna
säkerhetskontrollerna. Studiens resultat rör därför enbart institutionernas skydd mot
utpressningstrojaner vid den tidpunkt då de fyra it-revisionerna genomfördes. Studien
ger en överblick över de fyra institutionernas resultat, men innehåller inte någon
jämförande analys eller rangordning av institutionernas prestation sinsemellan.

Iakttagelser och slutsatser
Rigsrevisionen konstaterade att de fyra institutionerna inte hade ett tillfredsställande
skydd mot utpressningstrojaner. Studien visade att flera allmänna säkerhetskontroller
för att begränsa attacker inte hade införts av de fyra institutionerna. Framför allt fanns
det stora brister inom Sundhedsdatastyrelsens och Banedanmarks säkerhet. Det
innebar att samtliga fyra institutioner var exponerande för en ökad risk för e-
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postbaserade angrepp med utpressningstrojaner, vilket skulle göra det omöjligt för
dem att tillhandahålla tjänster under en kortare eller längre period. Samtliga fyra
institutioner har informerat Rigsrevisionen om att de sedan studien slutfördes har
arbetat med att införa flera av säkerhetskontrollerna för att öka nivån på skyddet mot
utpressningstrojaner.
Institutionernas förebyggande av angrepp med utpressningstrojaner, däribland både
interna och yttre hot, var otillräckligt. Särskilt oroväckande var att ingen av
institutionerna säkerställde att säkerhetsprogramfixarna var uppdaterade och att tre
av institutionerna inte hade genomfört vitlistning för att förhindra att personal kör
sabotageprogram. Det ökar risken för att utpressningstrojaner infekterar delar av eller
hela it-nätverket och sprids.
Vid tre av institutionerna lade ledningen inte tillräckligt fokus på hotet från
utpressningstrojaner, och de riskbedömningar som genomfördes av ledningen vid
Sundhedsdatastyrelsen och Banedanmark omfattade inte alla relevanta aspekter. Det
innebar att institutionerna inte hade någon aktuell bedömning av hotet från
utpressningstrojaner och därför befann sig i underläge när det gällde att förebygga nya
angrepp och minska inverkan av framtida angrepp. Sundhedsdatastyrelsens och
Banedanmarks ledning hade inte lagt tillräckligt fokus på riskbedömning, och itsäkerheten vid de två institutionerna grundades därför inte på prioriteringar som var
fastställda av ledningen.
Tre av institutionerna hade inga lämpliga planer för incidenthantering, för att hjälpa
dem att återställa verksamheten efter ett angrepp med utpressningstrojaner. Det är
särskilt anmärkningsvärt att tre av institutionerna inte genomförde några regelbundna
tester av om de skulle kunna återställa data och drabbade system efter ett angrepp
med utpressningstrojaner. Det ökar risken för att de data som dessa institutioner
innehar går förlorade i samband med angrepp med utpressningstrojaner och för att
institutionerna inte ska kunna tillhandahålla tjänster under en längre tidsperiod.
I och med att riskscenarierna konstant förändras är det viktigt att institutionerna
överväger att införa framåtblickande säkerhetskontroller i syfte att öka
motståndskraften mot angrepp med utpressningstrojaner, det vill säga kontroller som
gör det möjligt att verifiera e-postavsändares identitet och detektera och filtrera bort
potentiellt skadliga e-postmeddelanden. Alla fyra institutioner arbetar för närvarande
med vissa av de framåtblickande säkerhetskontroller som kan bidra till att stärka
skyddet mot angrepp med utpressningstrojaner.
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Ytterligare rapporter på detta område
Rapportens titel:

Rapport om skydd av forskningsdata vid danska universitet

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)

Offentliggjordes:

2019

Rapportens titel:

Rapport om skyddet av it-system och hälsouppgifter i tre
danska regioner

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)

Offentliggjordes:

2017

Rapportens titel:

Rapport om hantering av it-säkerhet i system som
utlokaliserats till externa leverantörer

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)

Offentliggjordes:

2016

Rapportens titel:

Rapport om åtkomst till it-system som stöder leveransen av
samhällsviktiga tjänster i Danmark

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)

Offentliggjordes:

2015
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Estland
Riigikontroll

Garantera säkerheten för och bevarandet av kritiska statliga
databaser i Estland
Offentliggjordes:

maj 2018

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)
rapporten (estnisk version)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

effektivitetsrevision

Granskad period:

2017

Sammanfattning av rapporten
Revisionsområde
För att bevara Estlands självständighet krävs både fysiskt försvar av landets territorium
och skydd av digitala tillgångar som har central betydelse för staten när det gäller de
händelser som utgör det största hotet. De digitala tillgångar som behöver mest skydd
är data som rör medborgarna, territoriet och lagstiftningen. Data som rör estniska
invånares egendomar, fastigheter och rättigheter måste också säkras.
Det nationella revisionsorganet undersökte hur staten hade bedömt vilka data och
databaser som var kritiska för att garantera den nationella säkerheten. Man
undersökte hur säkerheten och kontinuiteten för dessa data och databaser skyddades,
bland annat genom att se över de verktyg som används för skyddet.
Estland är numera medlem i Nato och Europeiska unionen, vilket innebär att landets
fysiska säkerhet garanteras på ett bättre sätt än innan det anslöt sig till dessa nätverk.
Estland måste dock bedöma sannolikheten för cyberhot i händelse av eskalerande
säkerhetsproblem. Sådana riskscenarier och en ökning av antalet
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informationssäkerhetsincidenter, såsom cyberattacker och dataläckor, skulle även
kunna äventyra de data och databaser som är av störst vikt för staten. Om data av
grundläggande betydelse för staten skulle ändras utan tillstånd, läcka eller gå
förlorade, skulle staten inte längre kunna fullgöra nödvändiga uppgifter, däribland att
garantera folkets säkerhet, tillgodose grundläggande behov, skapa den miljö som krävs
för företag och mycket mer. Estland planerar inledningsvis att avsätta omkring en
miljon euro till att lagra kritiska data utomlands.

Revisionsfrågor
o

Har ministerierna identifierat samtliga kritiska databaser och hanteringskrav?

o

Är de kritiska databaserna och registren säkrade?

o

Garanteras den långsiktiga kontinuiteten för kritiska data och databaser?

Iakttagelser
Det nationella revisionsorganet gjorde följande iakttagelser om de kritiska databaser
som granskades:
o

Varken handlingsplan eller krav hade fastställts för tillämpningen av begreppet
kritiska databaser. Villkoren för att välja ut kritiska databaser hade inte fastställts,
och det var osäkert om alla nödvändiga databaser inbegreps i processen. Det
kompletterande skyddet för databaser hade organiserats informellt och var inte
obligatoriskt för databasägare, vilket var anledningen till att data i de fem kritiska
databaserna inte säkerhetskopierades utomlands.

o

Inga ytterligare regler för informationssäkerhet hade fastställts för de kritiska
databaserna. Varken informationssäkerhetssystemet Iske (en standard för
informationssäkerhet som tagits fram för den estniska offentliga sektorn och är
obligatorisk för statliga och lokala offentliga organ som hanterar
databaser/register) eller någon rättsakt eller standard innefattade ytterligare krav
för kritiska databaser, exempelvis att säkerhetskopiera data utanför Estland.
Säkerhetskopior av de granskade databaserna togs utomlands, men man hade
inte testat om uppgifterna i informationssystemen kunde återställas.

o

Genomförandet av Iske och tillhörande granskning var ett problem med avseende
på kritiska databaser. Vid tidpunkten för revisionen hade inga Iske-granskningar
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genomförts för två av de tio databaserna, och granskningarna hade organiserats
först i slutet av revisionen (30 november 2017). Enbart två kritiska databaser hade
granskats så ofta som krävs enligt lagstiftningen. Det förekom också fall där de
problem som lyftes fram av revisorerna inte hade lösts under tiden mellan de två
Iske-granskningarna (två–tre år).
o

I samband med revisionen konstaterade det nationella revisionsorganet att vissa
viktiga informationssäkerhetsåtgärder inte hade vidtagits när det gällde vissa
kritiska databaser. Kraven på regelbunden bedömning av säkerhetsbrister i
informationssystem hade till exempel inte fastställts i riktlinjerna för
informationssäkerhet, regelbundna kontroller eller analyser av händelseloggar
hade inte genomförts, det fanns inga utbildningsplaner för informationssäkerhet
eller analyser av medvetenheten om informationssäkerhet hos de offentliga
enheter som ansvarar för sådana utbildningsplaner, filernas integritet
kontrollerades inte i vissa fall och inga externa penetrationstester genomfördes.

Slutsatser och rekommendationer
Trots införandet av det grundsäkerhetssystem med tre nivåer, Iske, som är
obligatoriskt för statliga myndigheter och som de måste använda i samband med sina
revisioner, visade revisionen på betydande brister när det gällde att garantera
informationssäkerhet i flera kritiska databaser, till exempel analys av loggar,
penetrationstester och skydd av mobila enheter. De särskilda villkor som krävs för att
skydda kritiska data hade ännu inte fastställts.
Ekonomi- och kommunikationsministeriet hade inlett de första åtgärderna som
krävdes för att skydda kritiska data, men projektet för kritiska databaser befann sig i
ett skede där det skulle krävas en rättsligt bindande uppsättning regler. Det fanns
heller ingen detaljerad riskanalys eller handlingsplan för framtiden.
Säkerhetskopior av fem kritiska databaser förvarades vid ambassader utomlands, men
om datacentralerna i Estland skulle förstöras fysiskt var det inte säkert att kritiska data
i de återstående fem databaserna skulle bevaras.
Följande två allmänna rekommendationer lämnades:
o

Fastställ reglerna för kompletterande skydd av kritiska databaser (däribland de
kritiska databaserna i urvalet), behandling av data i dessa databaser och
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säkerhetskopiering av de data som är kritiska för staten samt bedöm hur
ytterligare finansiering ska tillhandahållas till dessa verksamheter.
o

Analysera de olika etapperna för att upprätta databaser, både när det gäller
finansiell planering och informationssäkerhet, och tillämpa bästa praxis för
projektledning när dessa etapper genomförs.
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Irland
Office of the Comptroller and
Auditor General

Åtgärder kopplade till den nationella cybersäkerheten
Offentliggjordes:

september 2018

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

effektivitetsrevision

Granskad period:

2011–2018

Sammanfattning av rapporten
Revisionsområde
Ministeriet för kommunikation, klimatpolitik och miljö ansvarar för
cybersäkerhetspolitiken i Irland. Ministeriet ansvarar även, genom det nationella
cybersäkerhetscentrumet, för att samordna den statliga katastrofberedskapen för alla
cybersäkerhetsincidenter på nationell nivå.
Det nationella cybersäkerhetscentrumet inrättades 2011. Centrumets fokus ligger
främst på att säkra regeringsnätverk, bistå näringslivet och enskilda personer i att
skydda deras system och säkra kritisk nationell infrastruktur.

Revisionsfrågor
Revisorerna granskade de framsteg som gjorts med cybersäkerhetsåtgärder sedan det
nationella cybersäkerhetscentrumet inrättades. Framför allt behandlades frågor med
anknytning till
o

centrumets uppdrag och resurser,
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o

den nationella strategin för cybersäkerhet (2015–2017),

o

genomförandet av EU:s nätverks- och informationssäkerhetsdirektiv,

o

förvaltnings- och tillsynsarrangemangen.

58

Iakttagelser och slutsatser
Genom regeringens beslut om att inrätta det nationella cybersäkerhetscentrumet
godkändes årlig finansiering på 800 000 euro, men den faktiska årliga finansieringen av
cybersäkerhet 2012–2015 uppgick till mindre än en tredjedel av det beloppet. År 2017
ökade anslaget till 1,95 miljoner euro. Personalstyrkan vid centrumet fördubblades
nästan under 2017, till 14,5 heltidsekvivalenter. Anställning av ytterligare
16 personalmedlemmar godkändes 2018.
I den nationella strategin för cybersäkerhet (2015–2017) angavs tolv åtgärder som
skulle genomföras under den tid som strategin gällde. I maj 2018 hade fyra åtgärder
slutförts, fyra delvis genomförts och fyra inte genomförts alls.
EU:s nätverks- och informationssäkerhetsdirektiv syftar till att förbättra resiliensen hos
viktiga nätverks- och informationssystem. I samband med bedömningen av Irlands
framsteg inom var och en av direktivets tre pelare konstaterades följande:
o

Pelare 1 – Förbättra EU-medlemsstaternas cybersäkerhetskapacitet. Delvis
genomförd – strukturella krav har behandlats, men brister kvarstår inom
strategisk planering.

o

Pelare 2 – Främja samarbetet kring cybersäkerhet mellan EU:s medlemsstater.
Genomförd.

o

Pelare 3 – Inför krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering för viktiga
sektorer. Delvis genomförd – arbete kvarstår för att kartlägga kritiska nätverksoch informationssystem, formellt utse enheter till leverantörer av samhällsviktiga
tjänster och hanteringen av leverantörer av digitala tjänster.

Genom regeringens beslut (juli 2011) om godkännande av inrättandet av det nationella
cybersäkerhetscentrumet godkändes även inrättandet av en interministeriell kommitté
som skulle fastställa och genomföra strategier för att ta itu med
cybersäkerhetsutmaningar i Irland. Gruppen träffades fem gånger mellan 2013 och
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2015, men det fanns endast protokoll från ett möte tillgängligt för granskning.
Kommittén har inte sammanträtt sedan 2015.
Genomförandeplanen för den nationella cybersäkerhetsstrategin fastställer att en
årsrapport ska offentliggöras och att en formell konsekvensbedömning av centrumets
arbete skulle genomföras i slutet av 2017. Detta har ännu inte gjorts, men
huvuddragen för centrumets arbete anges i ministeriets årsrapport.
En bedömning av centrumets prestation begärdes formellt av ministeriet. Det
lämnades inga bevis för att en sådan bedömning ska ha genomförts. Ministeriet angav
att bedömningen av det nationella cybersäkerhetscentrumets prestation ingick i
ministeriets ordinarie prestations- och verksamhetsstyrning.
Revisorerna drog följande slutsatser:
o

Det nationella cybersäkerhetscentrumet fullgör en kritisk funktion, men det hade
under de första fyra åren betydligt färre resurser än vad som ursprungligen hade
planerats.

o

Centrumets övergripande strategi är otydlig och det finns för närvarande inte
någon strategisk plan.

o

Större tydlighet krävs avseende rollerna för de olika organ som deltar i utredning
av cyberbrott och nationella säkerhetsincidenter.

o

Kraven i EU:s nätverks- och informationssäkerhetsdirektiv när det gäller
antagandet av en nationell strategi har ännu inte uppfyllts.

o

Ledningsstrukturer har fastställts, men det är oklart på vilket sätt
ledningsarrangemangen fungerar i praktiken.

Insynen brister när det gäller tillgängligheten till och kostnader för resurser avsedda
för cybersäkerhet.
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Frankrike
Cour des comptes

Tillgång till högre utbildning: en första bedömning av lagen om
studievägledning och studieframgångar
Offentliggjordes:

februari 2020

Länk till rapporten:

rapporten (fransk version)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

effektivitetsrevision

Granskad period:

2019–2020

Sammanfattning av rapporten
Revisionsområde
Syftet med 2018 års lag om studievägledning och studieframgångar (loi relative à
l’orientation et à la réussite des étudiants, ORE-lagen) var att förbättra de tre
grundläggande stegen för ungdomar som påbörjar högre utbildning: vägledning och
stöd till gymnasielever, val av kurser och framgångar under de första studieåren.
Genom lagen infördes Parcoursup, en ny digital plattform som fungerar som
informationskälla om tillgängliga kurser och antagningskrav. Syftet med plattformen
var att förbättra matchningen mellan gymnasieelevers lämplighet och resultat och
innehållet i högre utbildningskurser.
Under de två första åren med ORE-lagen togs det första steget mot att omvandla
tillgången till högre utbildning. Trots flera begränsningar gick utbyggnaden av
Parcoursup smidigt, fastän säkerhets- och hållbarhetsgarantier fortfarande saknades
och data skulle ha kunnat utnyttjas på bättre sätt, med tanke på dess betydelse.
ORE-lagen antogs för att lösa två stora problem inom utbildningspolitiken. Det första
var den höga andelen studieavbrott bland universitetsstuderande. Det andra var att
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den gamla digitala plattformen hade gett upphov till djupt missnöje, eftersom urvalet i
den sista etappen var slumpmässigt.
ORE-reformen beviljades finansiering på 867 miljoner euro under fem år. Den
grundades på idén om ett ”-3/+3”-kontinuum, med den underliggande principen att ju
bättre kännedom gymnasieeleverna har om innehållet i högre utbildningskurser, desto
större är deras chanser att klara examen, eftersom de kommer att välja kurser som
bäst motsvarar deras lämplighet och ambitioner. ORE-lagen syftade till att avhjälpa
bristen på vägledning för gymnasieelever och på så vis minska kursbyten, vilket
revisionsorganet uppskattade kostar nästan 550 miljoner euro per år för enbart det
första året av högre utbildning.
Revisorerna genomförde en första bedömning av tillgången till högre utbildning i
samband med ORE-lagen, och undersökte de it-säkerhetsfrågor som plattformen hade
gett upphov till.
Informationssystemet kännetecknades av en ökning av antalet belastningsfaktorer
(år 2020 införlivades samtliga högre utbildningskurser och antalet användare ökade
snabbt under bara några få år). Detta speglade den snabba övergång från den tidigare
plattformen till Parcoursup som skedde utan att arkitekturen ändrades, vilket
medförde betydande risker avseende kvalitet, kontinuitet, anpassbarhet och
vidareutveckling av tjänsten. Systemets brister inom områdena säkerhet, prestanda
och stabilitet hade inte avhjälpts. Parcoursup kunde upprättas snabbt eftersom
plattformen hanterades i betaform av en begränsad grupp mycket kvalificerade och
motiverade personer, men denna strategi innebar att det saknades strategisk ledning
och tillräcklig styrning.
Revisorerna bedömde informationssystemets kvalitet och prestandan hos den nya
plattformen Parcoursup. Parcoursup upprättades i enlighet med ORE-lagen i syfte att
förbättra kvaliteten på antagningen till högre utbildningskurser och på så vis öka
andelen studerande som tar examen.

Iakttagelser
Parcoursup fungerade tillfredsställande, men plattformen exponerades för it-risker
som behövde minskas. Garantier behövdes avseende plattformens säkerhet och
hållbarhet, och uppgifterna skulle ha kunnat utnyttjas bättre.
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Ett gammalt informationssystem
Det fanns inte mycket nytt i Parcoursup, som hade ärvt den tidigare plattformens
(Admission Post-Bac [APB]) otymplighet och sårbarhet samt många oåtgärdade risker.
De informationssystem som utgjorde den strukturella grunden för Parcoursup togs
direkt från den tidigare plattformen. Plattformen beskrevs som ett nytt
antagningsverktyg, men informationssystemets kärna hade bara ändrats lite grand
jämfört med APB. Faktum är att över 72 % av informationsinfrastrukturen var
oförändrad och att bara lite mindre än 30 % av APB-koden hade skrivits om.
Plattformens it-grundstruktur utformades i början av 2000-talet för att hantera
omkring en miljon ansökningar och omkring 100 000 studieplatser varje år, men
informationssystemet utvidgades för att hantera ett årligt inflöde på cirka tio miljoner
ansökningar till omkring en miljon studieplatser. Parcoursup framstod som ett
gammalt verktyg med ett nytt namn. Den ökade belastningen väckte frågor om
plattformens kapacitet att tillgodose det avsedda ändamålet.
Ett dåligt dokumenterat informationssystem
Trots ministeriets insatser för öppenhet var källkoden för Parcoursup fortfarande
stängd till 99 %. Det lilla som offentliggjordes var av begränsat intresse för att förstå,
bedöma och utvärdera processen för att anta sökande till kurser.
Liksom sin föregångare var Parcoursup ett dåligt dokumenterat operativt
informationssystem. Kodgranskningens resultat tydde på att applikationen var av låg
kvalitet och förknippad med hög risk, och i samband med revisionen identifierades
flera kritiska överträdelser. Systemet var av sämre kvalitet än annan programvara av
liknande ålder, och löpte hög risk att krascha.
Parcoursup använde både öppen och stängd källkod. Den öppna koden uppvisade en
mycket högre andel kritiska överträdelser än den stängda koden, vilket innebar att det
fanns risk för driftsstörningar. Plattformen var heller inte hackersäker
(säkerhetsgranskning av källkoden i juli 2018). I slutet av 2019 meddelade dock
ministeriet att ett certifieringsförfarande hade inletts för koden i Parcoursup.
Den källkodsdokumentation som fanns att tillgå var varken sammanhängande eller
uttömmande. Koden i Parcoursup var ovanligt komplex. Revisorerna ansåg att
källkoden borde omstruktureras i syfte att minska antalet komplexa komponenter.
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Arkitekturen i Parcoursup-informationssystemet var förenad med hög risk. Databasen
hanterades omodernt, på manuell väg. Systemet är sårbart på grund av att det i hög
grad är beroende av tillgängliga och vaksamma operatörer. Ministeriet erkände att det
fanns stora risker förknippade med Parcoursup-arkitekturen och att dessa inte kunde
avhjälpas utan att vidareutveckla applikationen.
Parcoursup-informationssystemet var dåligt dokumenterat, och man förlitade sig i
huvudsak på sakkunskapen hos personalen vid det nationella statliga organet (Service
à Compétence Nationale, SCN). Genom dokumentation skrevs kommentarer i
databasen i systemets kärna, vilket gjorde det svårt att underhålla och utveckla
informationssystemet samt utnyttja data. Användarinformation på plattformen kunde
inte hämtas eller utvärderas på något enkelt sätt utan djupgående utredning. Eftersom
det saknades strukturerad teknisk dokumentation var SCN:s förmåga att utföra
strategiska uppgifter helt och hållet beroende av chefen för it-centrumet.
Säkerhetsstrategi – förbättringar krävs
Med tanke på hur känsliga personuppgifterna i systemet är utgör Parcoursup en verklig
säkerhetsutmaning. I princip måste alla organisationer som förvaltar ett
informationssystem ha en formell och skriftlig säkerhetspolicy för informationssystem.
Parcoursup saknade säkerhetspolicy för informationssystem, trots att
premiärministern hade konstaterat att det är en viktig tjänsteleverantör. Omedelbara
åtgärder krävdes för att införa en sådan policy.
Varje Parcoursup-grupp hade en säkerhetsansvarig för informationssystemen knuten
till it-centrumet. Det hade varit god praxis att koppla de säkerhetsansvariga för
informationssystemen direkt till SCN:s direktör, för att garantera deras oberoende.
I mitten av 2019 arbetade man fortfarande med att se till att Parcoursup var förenligt
med dataskyddsförordningen. Vissa åtgärder hade ännu inte genomförts – framför allt
behövde man fortfarande formellt fastställa de olika förfaranden som användes för
behandling. Säkerheten för personuppgifter var fortfarande otillräcklig, och för mycket
uttömmande personuppgifter lagrades.
Parcoursup-enheten rapporterade både till Parcoursup-projektledaren, som hade
utsetts av ministerns kansli, och till avdelningen för utbildningsstrategi och
studentrelaterade frågor vid generaldirektoratet för högre utbildning och integration i
arbetslivet, vilket ledde till delad lojalitet. Praktiska frågor med anknytning till
Parcoursup-informationssystemet hanterades i samband med veckovisa möten.
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Fördelen med denna typ av organisation var snabba reaktionstider när det gällde
daglig hantering av studentflöden, men det innebar även att Parcoursup saknade
strategisk styrning.
Slutligen var systemet inte tillräckligt insynsvänligt. Det gick inte att utnyttja data på
plattformen på bästa sätt, trots den enorma potentialen. Genom att ta tillvara på den
potentialen skulle man säkerligen ha erhållit prestationsvinster.

Slutsatser och rekommendationer
Regeringen hade på ett framgångsrikt sätt centraliserat tillgången till eftergymnasial
utbildning genom en digital plattform som omfattar alla utbildningsprogram i syfte att
göra högre utbildning mer allmänt tillgänglig. Det tidigare systemet hade omarbetats i
all hast till Parcoursup, men inga väsentliga strukturella förändringar hade gjorts.
Informationssystemets brister avseende säkerhet, prestanda och stabilitet hade därför
inte avhjälpts, trots att belastningen ofrånkomligt skulle fortsätta att öka med tanke på
det slutliga målet att inbegripa all högre utbildning på grundnivå. Systemet var även
dåligt dokumenterat, med en något amatörmässig hållning när det gällde it-utveckling,
och det faktum att det var ovanligt komplext ökade riskerna för felaktigheter i
händelse av operativa förändringar. Plattformen var därför förenad med betydande
risker avseende kvaliteten och kontinuiteten inom offentlig förvaltning och skydd av
personuppgifter.
Cour des comptes lämnade följande rekommendationer:
o

SCN:s it-team bör ha mer personalresurser, och ORE-finansieringen bör
omfördelas för att stärka de mänskliga och ekonomiska resurserna vid
underdirektoratet för informationssystem och statistisk forskning.

o

Informationssystemet bör framtidssäkras genom att man korrigerar systemets
mest akuta brister, moderniserar eller omarbetar arkitekturen och dokumenterar
de främsta databaserna i både det gamla systemet och Parcoursup på ett
systematiskt och strukturerat sätt.

o

En säkerhetspolicy bör upprättas för Parcoursup-informationssystemet.
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Ett gemensamt styrorgan bör inrättas för ministeriet för utbildning och
ungdomsfrågor och ministeriet för högre utbildning, forskning och innovation i
syfte att övervaka plattformen Parcoursup, och resurser bör omfördelas från OREfinansieringen för vägledningsverksamhet.
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Lettland
Valsts Kontrole

Har den offentliga förvaltningen utnyttjat alla möjligheter till
effektiv förvaltning av IKT-infrastruktur?
Offentliggjordes:

juni 2019

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

effektivitetsrevision

Granskad period:

2017–2019

Sammanfattning av rapporten:
Revisionsområde
Det lettiska nationella revisionsorganet utförde en effektivitetsrevision av den
offentliga IKT-infrastrukturen. Syftet med revisionen var att kontrollera om den
offentliga förvaltningen hade en enhetlig strategi för effektiv förvaltning av IKTinfrastruktur och om institutionerna hade bedömt fördelarna med centralisering.
Datacentralernas säkerhet identifierades vidare som en viktig fråga när möjligheter till
ytterligare optimeringsplanering utvärderades.
Myndigheternas ovilja att förvalta IKT-infrastruktur centralt, åtminstone på
ministerienivå, ledde till att ett antal serverrum inrättades, och följaktligen ökade
underhållskostnaderna kraftigt. De 22 underenheterna vid de fyra ministerier som
granskades konstaterades använda 38 datacentraler. Under revisionen bevittnade det
nationella revisionsorganet situationer där informationssystem av stor, till och med
nationell, betydelse var belägna på platser med otillräcklig säkerhet. En optimering av
antalet serverrum skulle göra det möjligt att både minska IKT-utgifterna och
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tillhandahålla en tillräcklig säkerhetsnivå till lägre kostnad. Samtidigt fanns serverrum
med hög säkerhet redan tillgängliga vid institutionerna, men de användes inte fullt ut.

Huvudsakligt granskningstema
Revisionen syftade till att kontrollera att alla nödvändiga förutsättningar för en
enhetlig förvaltning av IKT-infrastrukturen hade skapats och genomförts, till exempel
att främja mer effektiv och säker användning av IKT-resurser.

Iakttagelser och slutsatser
Styrning och optimering av IKT
o

Det fanns ingen långsiktig vision för utveckling och optimering av IKT, varken på
nationell nivå eller vid ministerierna. Ministerierna och deras underenheter
optimerade IKT-infrastrukturen efter sin förståelse och förmåga.

Mellan 2011 och 2017 ökade de totala underhållskostnaderna för IKT vid de granskade
institutionerna från 17 till 20 miljoner euro per år. Institutionerna hade inte infört
någon praxis för att regelbundet utvärdera om det skulle vara billigare att underhålla
IKT-infrastrukturen själva, samarbeta med en annan institution eller utkontraktera IKTunderhållet. Vare sig IKT-centralisering eller IKT-decentralisering betraktas som ett mål
i sig, men en analys av specifika situationer och alternativ krävs för att tydliggöra
befintliga kostnader och möjliga alternativ.
IKT-säkerhet
o

Den rättsliga ramen gav ingen tydlig definition av säkerhetskraven för IKTinfrastrukturen i ett logiskt system utifrån relevansen hos den information som
ska behandlas. Det fanns inga detaljerade tekniska krav för skydd av IKTdatacentraler.

o

Bristande säkerhetskrav ledde till kostsamt skydd eller, omvänt, till att skyddet av
information av nationell betydelse inte säkerställdes. Viktiga informationssystem
hystes till och med i datacentraler med låg säkerhet.
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Säkerhetshot förekom i de flesta av serverrummen – datacentralerna var inte
tillräckligt skyddade mot risker för fysisk åtkomst eller miljörisker. Det krävdes
åtminstone 247 000–765 000 euro för att förebygga säkerhetshot, beroende på
vilken strategi som valdes. Strategierna omfattade bland annat 1) förbättring av
serverrum med viktigare informationssystem och säkerställande av lagring av
betydande IKT-resurser i datacentraler med högre säkerhet eller 2) förbättring av
alla befintliga serverrum. Detta skulle dock kräva ett investeringsbelopp som
revisorerna inte kunde motivera, såvida inte antalet datacentraler minimerades.

Den rättsliga ramen var ofullständig, eftersom det inte fanns några detaljerade
säkerhetskrav för IKT-infrastruktur. Det fanns exempelvis krav på olika kriterier för
logisk säkerhet, men inga kriterier för infrastrukturens fysiska och miljörelaterade
säkerhet, som också påverkar systemens tillgänglighet och dataskyddet. Trots att
offentliga politiska planeringsdokument lyfte fram vikten av säkerhet för IKTinfrastruktur och behovet av att stärka den hade ingen planerat särskilda åtgärder på
detta område. Bristen på tydlig, spårbar och logisk åtskillnad av säkerhetskraven
medförde en risk för att säkerhetskraven för behandling av information av likvärdig
betydelse och vikt kunde variera runtom i landet.
Säkerheten i det digitala utrymmet övervakades centralt av staten, och staten vidtog
åtgärder mot incidenter som ägde rum där, men ansvaret för genomförandet av itinfrastruktursäkerheten låg på varje institutionschef. Därför rådde stor variation bland
institutionerna när det gällde deras förståelse av IKT-säkerhetsfrågor, deras
bedömning av den behandlade informationens betydelse och deras tillgängliga
resurser för att hantera IKT-säkerhetsfrågor.
Det behövdes ett regelrätt övervakningssystem för dessa processer för att på ett
oberoende sätt utvärdera hela den offentliga förvaltningen som ett enda system med
hjälp av standardkriterier, identifiera avvikande strategier och förhindra dem genom
att identifiera gemensamma risker samt planera förebyggande åtgärder för att minska
dessa risker.
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Litauen
Valstybės Kontrolė
Hantering av kritiska statliga informationsresurser
Offentliggjordes:

juni 2018

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)
rapporten (litauisk version)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

effektivitetsrevision

Granskad period:

2014–2017

Sammanfattning av rapporten
Revisionsområde
Kritiska statliga informationsresurser – kritisk elektronisk information – används i
samband med utförandet av viktiga statliga funktioner, såsom förvaltning av offentliga
finanser, skatteförvaltning och hälso- och sjukvård. Alla förluster av kritisk information
och oåtkomliga tillhörande informationssystem skulle kunna få allvarliga konsekvenser
för den allmänna säkerheten, välfärden och ekonomin. De bedömningar av allmän itkontroll som Litauens nationella revisionsorgan utförde från 2006 till 2016 avslöjade
återkommande problem inom it-förvaltning (planering, utformning av
informationsarkitekturen, organisationsstruktur, förändringar, säkerställande av
verksamhetskontinuitet, datasäkerhet samt övervakning och utvärdering av itförvaltningen). Revisionsorganet utförde en revision av kritiska statliga
informationsresurser för att bedöma deras förvaltning och säkerhet och föreslå
förbättringsåtgärder.
Revisionen syftade till att utvärdera förvaltningen av (den allmänna kontrollen) och
mognadsgraden för kritiska, statliga informationsresurser och identifiera
systemomfattande problem.
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Revisionsorganet bedömde mognadsgraden hos it-förvaltningen inom tolv
organisationer i offentlig sektor 64 som förvaltar 44 statliga informationssystem i
klass ett. Revisionen utfördes i enlighet med kraven för offentliga revisioner och de
internationella standarderna för högre revisionsorgan. Bedömningen gjordes enligt
Cobit-metoden 65 inom följande mest riskfyllda områden: strategisk it-planering,
utformning av informationsarkitektur, riskhantering inom it, förändringshantering,
säkerställande av kontinuerligt tillhandahållande av tjänster, systemsäkerhet,
datahantering, övervakning och utvärdering av it-verksamheter och säker itförvaltning. Processutvärderingen omfattade både organisatorisk och nationell itförvaltning och samverkan mellan dessa förvaltningsnivåer.

Granskningsresultat
Tendenserna när det gällde förändringar av mognadsgrader för kritiska statliga
informationsresurser var positiva. Men med tanke på den ökande cyberhotsnivån gick
framstegen för långsamt och säkerheten för dessa resurser behövde stärkas. Detta
berodde på följande brister:
o

Systemet för att kartlägga kritiska statliga informationsresurser var inte tillräckligt
ändamålsenligt för att göra det möjligt att införa säkerhetslösningar som
tillgodosåg faktiska behov.
—

Bedömningar som var utformade för att styrka hur kritiska de statliga
informationsresurserna är brast i objektivitet, förändringar utvärderades inte
alltid i samband med förnyade bedömningar, processen övervakades inte på
nationell nivå och riktlinjerna för att bedöma den kritiska nivån säkerställde
inte ett ändamålsenligt genomförande.

64

Nationella skatteinspektionen, det statliga företaget för register, avdelningen för
informationsteknik och kommunikation, styrelsen för statens socialförsäkringskassa, det
statliga företaget för jordbruksinformation och landsbygdsverksamhet, tullförvaltningens
informationscentrum, den statliga livsmedels- och veterinärtjänsten, Republiken Litauens
parlament (Seimas), finansministeriet, kommittén för utveckling av informationssamhället,
den statliga patientfonden och den statliga skogsvårdsmyndigheten.

65

Cobit (Control Objectives for Information and Related Technologies) är en standard som har
utfärdats av den internationella organisationen ISACA. Standarden fastställer bästa praxis
för it-förvaltning.
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—

Systemet för att kartlägga kritiska statliga informationsresurser och kritisk
informationsinfrastruktur var inte standardiserat. Resurser och infrastruktur
kartlades på olika sätt utifrån hur viktiga uppgifterna och tjänsterna var,
vilket komplicerade kartläggningsprocessen.

—

Ingen nationell informationsarkitektur hade tagits fram för att illustrera de
statliga informationssystemen och hur de hänger ihop, visa omfattningen av
de kritiska statliga informationsresurserna och möjliggöra välgrundade beslut
rörande vikten av dessa resurser.

Förvaltningen av statliga informationsresurser behövde ligga mer i linje med bästa
praxis och standarder för it-förvaltning för att uppnå den integrerade förbättring
inom it-området som skulle bidra till större framsteg inom förvaltningen av
kritiska statliga informationsresurser.
—

It-planeringen var inte hållbar: de planerade it-verktygen lades fram i olika
dokument, och på grund av den allt för stora mängden strategiska dokument
saknades en systematisk strategi, vilket gjorde det svårt att fastställa viktiga
prioriteringar och fördela resurser för att hantera de största hoten.

—

It-övervakningen säkerställde inte att organisationerna bedömde itverksamhetens effektivitet eller att granskningar som utfördes av cheferna
för kritiska statliga informationsresurser visade it-förvaltningens faktiska
mognad. Statens it-förvaltning granskades inte närmare på nationell nivå,
och it-förvaltningsfrågor analyserades inte systematiskt. Ett system för att
övervaka de statliga informationsresursernas förenlighet med kraven på
elektronisk informationssäkerhet hade inrättats enbart i syfte att underlätta
övervakningen av om säkerhetskraven uppfylldes, men funktionen användes
inte i tillräcklig utsträckning.

Åtgärderna för att säkerställa de kritiska informationsresursernas motståndskraft i
förhållande till cyberhotsnivån var inte tillräckligt ändamålsenliga. Därför fanns
det fortfarande en risk för att resurserna skulle vara sårbara.
—

Bedömningen av it-säkerhetsrisker behövde bli mer ändamålsenlig eftersom
inte alla relevanta risker identifierades och bedömningsmetoden inte var
förenlig med senaste praxis för it-förvaltning. Det säkerställdes inte att
oacceptabla risker åtgärdades i tid.
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Organisatoriska säkerhetsåtgärder som kan minska cyberhoten användes
inte systematiskt. Otillräcklig testning av säkerheten, ofullständig utbildning
av personalen i samband med utveckling, uppgradering och ändring av
informationssystem, ej hanterade säkra konfigurationer och uppdateringar
av programvara, oriktig hantering av kontinuitet i it-verksamheten och
säkerhetskopierade filer hotade återställningen av fortsatt drift.
Prestationsbedömningar av säkerheten var otillräckliga och bidrog inte till att
stärka säkerheten.

Slutsatser
Hos de enheter i offentlig sektor som granskats under de senaste tio åren uppnådde itförvaltningen i genomsnitt den första mognadsgraden av fem 66 och låg i skrivande
stund på nivån 1,7. Den låga mognadsgraden för kritiska statliga informationsresurser
tydde på brister i utformningen och genomförandet av den statliga strategin för
informationsresurser, vilket gjorde dessa resurser mer sårbara. För att öka säkerheten
för de statliga informationsresurserna måste förvaltningsmekanismen förbättras så att
den i största möjliga mån överensstämmer med bästa praxis. Revisorerna noterade
även att åtgärder för att garantera kritiska informationssystems motståndskraft mot
cyberhot inte var tillräckligt ändamålsenliga. Därför måste bedömningen av itsäkerhetsrisker göras på ett mer ändamålsenligt sätt, genom att större tonvikt läggs på
säkerhetstestning när informationssystem skapas och moderniseras samt på
personalutbildning.

66

I enlighet med Cobit-metoden.
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Ytterligare rapporter på detta område
Rapportens titel:

Bekämpas cyberbrottslighet på ett ändamålsenligt sätt?

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)
rapporten (litauisk version)

Offentliggjordes:

2020

Rapportens titel:

Cybersäkerhetsmiljön i Litauen

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)
rapporten (litauisk version)

Offentliggjordes:

2015
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Ungern
State Audit Office

Revision av dataskydd – Revision av den inhemska ramen för
dataskydd och vissa prioriterade dataregister inom ramen för
internationellt samarbete
Offentliggjordes:

mars 2017

Länk till rapporten:

rapporten (ungersk version)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

regelefterlevnadsrevision

Granskad period:

2011–2015

Sammanfattning av rapporten
Revisionsområde
Säkerheten för nationella datatillgångar är av grundläggande intresse för samhället i
varje land, för att bevara och skydda nationella värden. Att garantera en ökad säkerhet
för personuppgifter och offentliga uppgifter i Ungerns nationella datatillgångar är
därmed väsentligt för att stärka medborgarnas förtroende för staten och säkerställa
kontinuerlig och smidig verksamhet i den offentliga förvaltningen. Därför är det
dataskydd och det säkerhetsnät som garanteras genom den rättsliga ramen för
genomdrivande av säkerheten för nationella datatillgångar av central betydelse för
samhället.
På området dataskydd spelar den offentliga förvaltningen en central roll när det gäller
förvaltningen av de största och mest känsliga dataregister som tillhör nationella
datatillgångar. Registrens personuppgiftsansvariga utför sina uppgifter i nära
samarbete med varandra. De överför regelbundet register som innehåller stora
datamängder och måste ta hänsyn till de lagstadgade dataskyddskraven. Nuförtiden är
det viktigt att använda elektroniska informationssystem för att hantera och behandla
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data, vilket innebär att det krävs korrekt utformade och fungerande kontroller för att
garantera att systemen fungerar ordentligt och är tillförlitliga.
Ungerns nationella revisionsorgan lägger stor vikt vid dataskydd i samband med sina
revisioner. Det nationella revisionsorganet genomförde omfattande revisioner av
dataskydd mellan 2011 och 2015 och offentliggjorde sin rapport under första kvartalet
2017. Revisionen omfattade även delar av parallella internationella revisioner som
genomfördes i samarbete med Eurosais it-arbetsgrupp och som främst behandlade
efterlevnad av gällande EU-direktiv.
Syftet med regelefterlevnadsrevisionen av dataskydd i Ungern var att bedöma om den
rättsliga och operativa ramen för dataskydd hade upprättats i Ungern och om de
organisationer som hanterar en stor mängd data uppfyllde kraven för säker
datahantering och utkontraktering av databehandling. Revisionen var särskilt inriktad
på skydd av personuppgifter och nationella datatillgångar.
I samband med revisionen utvärderade det nationella revisionsorganet
datahanteringen vid sex organisationer som hanterar data (t.ex. skattemyndigheten,
statskassan, sjukförsäkring, pensionsutbetalningar, utbildningsförvaltningen, personoch adressuppgifter, fordons- och reseuppgifter samt administrativa byråer för
hantering av brottsuppgifter) samt verksamheten vid dataskyddsmyndigheten och
informationssäkerhetsmyndigheten.
I revisionen lades särskild vikt vid mandatet för organisationer som hanterar data, i
synnerhet när det gäller dataöverföring till tredje part. Under revisionen av interna
kontroller för datahantering och databehandling utvärderades förekomsten av
uppdaterade regelverk om uppgifter, ansvarsområden och befogenheter,
personaladministration och processer.
När det gäller de elektroniska system som användes för datahantering bedömde det
nationella revisionsorganet tillhörande säkerhetsåtgärder, däribland på områdena
fysiskt skydd, åtkomsträttigheter, loggning, förfaranden för säkerhetsbedömning,
system- och kommunikationssäkerhet och iakttagande av säkerhetsklassificeringen för
organisationen som helhet.
Utkontrakteringen av databehandling granskades på grundval av de slutna avtalen, och
man undersökte huruvida de organisationer som hanterar data krävde att
databehandlingsorganisationerna uppfyller de lagstadgade kraven för
databehandlingsverksamhet.
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Iakttagelser och slutsatser
På grundval av revisionen konstaterade Ungerns nationella revisionsorgan att de
interna reglerna avseende datahanteringsverksamhet vid de organisationer som
hanterar data hade säkerställt skydd av de nationella datatillgångarna som en del av de
nationella tillgångarna, i enlighet med de bestämmelser som gällde 2011–2015. De
personuppgiftsansvariga hade i praktiken tillämpat kraven på säker datahantering och
utkontraktering av databehandling på korrekt sätt. Dataöverföringen till tredje parter
genomfördes med lämpligt mandat och en tydlig beskrivning av ansvarsområden och
befogenheter.
För vissa personuppgiftsansvariga konstaterades att säkerhetsklassificeringen av
elektroniska system och organiseringen som helhet inte alltid var förenlig med de
rättsliga kraven, men bristernas omfattning påverkade inte i någon större utsträckning
säkerheten för de data som behandlades. På grundval av rekommendationerna i
granskningsrapporten åtgärdades bristerna av de organisationer som hanterade data,
inom ramen för åtgärdsplaner som godkänts av det nationella revisionsorganet.
I samband med den parallella internationella revision som utfördes i samarbete med
Eurosais it-arbetsgrupp konstaterade det nationella revisionsorganet att den ungerska
dataskyddslagstiftningen var förenlig med gällande EU-direktiv.
Genom att granska dataskydd bidrog Ungerns nationella revisionsorgan
sammanfattningsvis till god styrning och skydd av nationella datatillgångar.

Ytterligare rapporter på detta område
Rapportens titel:

Rapport – Uppföljningsrevision – Revision av dataskydd –
Revision av den inhemska ramen för dataskydd och vissa
viktiga dataregister inom ramen för internationellt samarbete

Länk till rapporten:

rapporten (ungersk version)

Offentliggjordes:

2020
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Nederländerna
Court of Audit

Cybersäkerhet vid kritiska anläggningar för vattenförvaltning
och gränskontroller i Nederländerna
Offentliggjordes:

mars 2019 och april 2020

Länk till rapporterna:

sammanfattning av rapporten om cybersäkerhet och kritiska
vattenanläggningar (engelsk version)
sammanfattning av rapporten om cybersäkerhet och
automatiserade gränskontroller (engelsk version)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

effektivitetsrevisioner

Granskad period:

2018–2020

Sammanfattning av rapporterna
Revisionsområde
År 2018 beslutade nederländska Court of Audit att genomföra revisioner av
cybersäkerhet inom sektorer som är kritiska för samhället. Utifrån Court of Audits
långa erfarenhet av att granska statens iakttagande av informationssäkerhet såg
revisionsorganet ett mervärde i att granska politikens och åtgärdernas prestation i
praktiken. De två första sektorerna som granskades var vattenförvaltning och
automatiserade gränskontroller. Vattenförvaltning granskades eftersom det är
väsentligt för en nation som till stor del är belägen under havsnivån, och
automatiserade gränskontroller eftersom Amsterdam Schiphol-flygplatsen är ett
internationellt nav och en väg in i landet.
Infrastruktur- och vattenförvaltningsministern har utsett ett antal vattenanläggningar
som förvaltas av generaldirektoratet för offentliga arbeten och vattenförvaltning
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(revisionsobjektet) till ”kritiska delar” inom vattenförvaltningssektorn. Många av de
datorsystem som används för att driva de kritiska vattenanläggningarna är från 1980och 1990-talet, en tid då man vanligtvis inte tog hänsyn till cybersäkerhet. Dessa
system utformades ursprungligen för fristående drift men har gradvis sammankopplats
med större datornätverk i syfte att exempelvis underlätta fjärrstyrd drift. Denna trend
har gjort systemen mer sårbara för cyberhot.
Försvarsministern och justitieministern samt ministern för säkerhetsfrågor delar
ansvaret för de gränskontroller som utförs av gränskontrolltjänstemännen vid
Schiphol-flygplatsen. Båda ministerierna (revisionsobjekten) äger it-system som
gränskontrolltjänstemännen använder. Systemen är kritiska för flygplatsdriften och
används för att behandla mycket känsliga uppgifter. Det gör dem till ett intressant mål
för cyberattacker som syftar till sabotage, spionage eller manipulation av
gränskontroller.
Revisorerna undersökte på vilket sätt revisionsobjekten var förberedda för att hantera
cyberhot och om detta gjordes på ett ändamålsenligt sätt.
o

Syftet med revisionen var att få svar på följande frågor: På vilket sätt skyddar
revisionsobjekten systemen från cyberhot, och på vilket sätt förebygger de
cyberattacker?

o

På vilket sätt detekterar revisionsobjekten cyberhot och cyberattacker?

o

På vilket sätt reagerar revisionsobjekten i en situation då en cyberattack äger
rum?

I båda revisionerna lades särskilt fokus på ändamålsenlighet. White hat-hackare
arbetade med kritiska vattenanläggningar och ett av gränskontrollsystemen, i nära
samarbete med revisionsobjekten. Givetvis vidtogs åtgärder utifrån testresultaten
innan rapporterna offentliggjordes, och inga tekniska detaljer avslöjades.
Den främsta skillnaden mellan de två revisionerna var att fokus i revisionen av
vattenanläggningar låg på att uppfylla revisionsobjektets mål, medan revisionen av
gränskontroller grundades på cybersäkerhetsramen NIST.
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Iakttagelser
För det första konstaterades vid båda revisionerna att revisionsobjekten var medvetna
om cyberhot och höll på att införa ett professionellt sätt att gripa sig an problemet.
Men när det gällde vattenanläggningar behövde revisionsobjektet fortfarande göra
mer i fråga om såväl detektering som motåtgärder för att nå de egna
cybersäkerhetsmålen. Revisionsobjektet inrättade ett säkerhetscentrum för att
detektera och åtgärda cyberattacker. Det mål som hade fastställts för slutet av 2017,
det vill säga att omedelbart detektera eventuella cyberattacker riktade mot kritiska
vattenanläggningar, hade dock inte uppnåtts hösten 2018. Det innebar att det fanns en
risk för att cyberattacker riktade mot en kritisk vattenanläggning inte skulle detekteras,
eller att de skulle detekteras för sent. Dessutom visade det test som utfördes vid en av
de kritiska vattenanläggningarna att det var möjligt att få fysisk åtkomst till den.
Hackarna hade tillträde till kontrollrummen och befann sig där ensamma med
osäkrade arbetsstationer. Slutligen hade revisionsobjektet inte tagit fram något
scenario för en kris orsakad av en cyberattack, och information om motåtgärder
saknades eller var inte uppdaterad. Uppdaterad information kan vara avgörande för
att kunna vidta snabba och ändamålsenliga åtgärder i en krissituation.
När det gäller gränskontroller var cybersäkerhetsåtgärderna varken lämpliga eller
framtidssäkrade. För det första behövde viktiga gränskontrollsystem godkännas
formellt innan de togs i drift, för att säkerställa att alla cybersäkerhetsåtgärder hade
genomförts. Det konstaterades att två av de tre systemen var i drift utan
godkännande, vilket innebar att det inte fanns någon garanti för att nödvändiga
säkerhetsåtgärder hade införts. För det andra var ett säkerhetscentrum i drift, men
inga av systemen var direkt anslutna till det. Allmän infrastruktur var kopplad till
säkerhetscentrumet, men det fanns fortfarande en risk för att cyberattacker inte skulle
detekteras eller detekteras för sent. För det tredje utfördes inte säkerhetstester
regelbundet. Faktum var att enbart ett av de tre systemen hade testats tidigare och
enbart i begränsad utsträckning. Slutligen konstaterades det, precis som i den första
revisionen, att inget specifikt scenario för en kris orsakad av en cyberattack hade tagits
fram.
I samband med säkerhetstestet av ett av de system som aldrig tidigare hade testats
hittade white hat-hackare ett antal säkerhetsbrister. Säkerhetsbristerna skulle ha
kunnat utnyttjas i kombination med en illvillig, obehörig person på insidan för att
genomföra en cyberattack i syfte att få åtkomst till, kopiera och till och med

DEL III – Sammanfattning av de nationella
revisionsorganens rapporter

80

manipulera information i systemet. Resultaten visar hur viktiga regelbundna
säkerhetstester är.
Iakttagelserna är oroväckande med tanke på den pågående automatiseringen av
gränsförfaranden. Inom en snar framtid kommer ett växande antal
gränskontrollsystem att behandla mer och mer data med hjälp av ett allt större antal
anslutningar. Det ökar risken för cyberattacker och innebär att den strategi som
användes inte var framtidssäkrad.

Slutsatser
När det gäller vattenanläggningar var det vissa centrala faktorer som hindrade
revisionsobjektet från att vidta de sista cybersäkerhetsåtgärderna. Det var till exempel
oklart vilken hotnivå det rörde sig om, vilket gjorde det svårt att bedöma om de
vidtagna åtgärderna och budgetanslagen var tillräckliga eller inte. Vidare hade inte den
centrala avdelningen med ansvar för cybersäkerhet befogenhet att genomföra
nödvändiga cybersäkerhetsåtgärder vid de decentraliserade vattenanläggningarna.
Rekommendationerna i revisionen följdes i detta avseende och hjälpte organisationen
att gå vidare.
När det gäller gränskontroller fanns det ingen tydlig orsak till den otillräckliga
cybersäkerheten. I samband med revisionen konstaterades fullständiga och
detaljerade cybersäkerhetsförfaranden och cybersäkerhetsstrategier liksom tillräcklig
sakkunskap och kompetent personal. Fokus i rekommendationerna låg därför främst
på att säkerställa att alla möjliga åtgärder faktiskt vidtogs.
Båda revisionerna fick stor uppmärksamhet i parlamentet och medierna. Revisionerna
ökade medvetenheten om cybersäkerhet i förhållande till väsentlig infrastruktur och
gav revisionsobjekten insikt i hur de kunde förbättra cybersäkerheten. Ett nära
samarbete med revisionsobjekten var avgörande för att till fullo förstå deras situation
och hantera riskerna med att undersöka och testa cybersäkerhet.
Det planeras även en tredje revision. Informationssäkerhetsnivån inom
Nederländernas nationella regering är vidare en central faktor i den årliga
regelefterlevnadsrevisionscykeln. Under årens lopp har det nederländska
revisionsorganet konstaterat att många ministerier släpar efter när det gäller
informationssäkerhetsåtgärder. Det nationella revisionsorganet utnyttjar för
närvarande de erfarenheter som gjorts i samband med cybersäkerhetsrevisionerna för
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att vidga perspektivet när det gäller revision av informationssäkerhet genom att titta
på mer än dokument och strategier och testa åtgärdernas faktiska ändamålsenlighet.

Ytterligare rapporter på detta område
Rapportens titel:

kapitel 3 i Staat van de rijksverantwoording 2019

Länk till rapporten:

rapport (nederländsk version)

Offentliggjordes:

2020

Rapportens titel:

Fokus på digitalt distansarbete

Länk till rapporten:

rapport (nederländsk version)

Offentliggjordes:

2020
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Polen
Najwyższa Izba Kontroli

Säkerställa driftssäkerheten för it-system som används för
offentliga uppgifter
Offentliggjordes:

2016

Länk till rapporten:

rapport (polsk version)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

regelefterlevnadsrevision

Granskad period:

2014–2015

Sammanfattning av rapporten
Revisionsområde
Syftet med revisionen var att bedöma om de data som de granskade enheterna
samlade in i system avsedda för att genomföra viktiga offentliga uppgifter var säkra.
Revisionen omfattade sex utvalda institutioner som utförde viktiga offentliga
uppgifter. Efter analys valdes ett väsentligt it-system ut vid var och en av
institutionerna. Systemen granskades sedan i detalj. Version 4.1 av Cobit-metoden
(Control Objectives for Information and related Technology) tillämpades för
revisionen.
Revisionen genomfördes med anledning av en revision från 2015 av offentliga organs
utförande av cybersäkerhetsuppgifter i Polen 67, där iakttagelserna pekade på
systemomfattande problem. Revisionen 2016 visade bland annat att statsförvaltningen
dittills inte hade vidtagit åtgärder för att säkerställa it-säkerheten på nationell nivå.
Slutsatsen blev att offentliga organs verksamhet avseende skydd av cyberrymden hade
genomförts på ett fragmenterat sätt och att det saknades en systematisk strategi. I
67

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/
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avsaknad av centrala arrangemang för att säkerställa konkreta säkerhetsvillkor för
specifika it-system som är väsentliga för den statliga verksamheten syftade revisionen
till att granska huruvida institutioner som förvaltar it-system som används för att
genomföra viktiga offentliga uppgifter säkerställde att dessa uppgifter kunde
genomföras på ett säkert sätt.
En annan cybersäkerhetsrelaterad systemrevision om cybersäkerhet och
informationssäkerhet i Polen godkändes 2019, men resultatet är konfidentiellt.

Revisionsfrågor
Delmålen delades upp på två granskningsområden i syfte att få svar på specifika frågor.
På området stöd till it-säkerhet granskade revisorerna, på organisationsnivå, bland
annat följande:
o

Om it-säkerhetsarbete utfördes.

o

Om planer för att säkerställa it-säkerheten genomfördes.

o

Om it-säkerheten testades, kontrollerades och övervakades.

o

Om it-säkerhetsincidenter definierades.

o

Om it hanterades med hjälp av krypteringsnycklar.

o

Om skydd mot och detektering av sabotageprogram och programfixar
genomfördes.

o

Om nätverkssäkerheten säkerställdes.

På området säkerhetsstöd granskade revisorerna, i de utvalda systemen, bland annat
följande:
o

Om användares identiteter och konton hanterades.

o

Om säkerhetsteknik och känsliga uppgifter skyddades.
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Iakttagelser och slutsatser
Informationssäkerhetssystemets förberedelse- och genomförandegrad gav inte någon
godtagbar säkerhetsnivå för de data som samlades in i de it-system som var avsedda
för att utföra viktiga offentliga uppgifter. Informationssäkerhetsprocesserna
genomfördes på ett oordnat och – i avsaknad av förfaranden – intuitivt sätt. Endast en
av de sex granskade enheterna hade infört informationssäkerhetssystemet, och det
bör noteras att driften av systemet vid denna enhet hade påverkats av betydande
brister. Ingen utom en av de granskade enheterna hade uppnått en lämplig nivå på
arbetet för att säkerställa lämpliga säkerhetsvillkor för den information som
behandlades i it-systemen eftersom detta arbete hade inletts nyligen och befann sig i
inledningsskedet, vilket även innefattade att upprätta nödvändiga formella grunder.
Fram till dess hade arbetet grundats på förenklade eller informella arrangemang som
byggde på god praxis eller it-personalens erfarenhet.
Mätt enligt version 4.1 av Cobit-metoden varierade mognadsgraden avseende
processen för att hantera informationssäkerhet vid de olika granskade enheterna
mellan 1 (initial/ad hoc) och 3 (definierad), på en skala från noll till fem där fem är
högst.
Ansvaret för att säkerställa it-säkerheten vid de granskade enheterna låg på
säkerhetssamordnaren, som dock i praktiken inte hade befogenhet att styra hela
processen. De berörda uppgifterna genomfördes dessutom ofta av en enda person.
Trots att specialistgrupper hade utsetts och avtal slutits med externa uppdragstagare
hade inte den analys utförts som krävdes för att fastställa om de tillhandahållna
tjänsterna tillgodosåg enhetens säkerhetsbehov. De granskade enheternas förståelse
av behovet av att säkerställa it-säkerhet var fragmenterad och begränsad.
Datasäkerhet betraktades främst vara it-avdelningens ansvar och område, och inte
något som gällde alla organisatoriska enheter med lagstadgade uppgifter, vilket till stor
del hindrade utvecklingen av enhetliga system för it-säkerhetshantering inom hela
institutionen.
När man jämförde kvaliteten på hur skyldigheter att säkerställa
informationssäkerheten uppfylldes, både i organisationerna som helhet och i de
utvalda systemen, var det tydligt att kvaliteten på genomförandet var högre i
systemen. Det kan bero på att praktiska kunskaper och engagemanget från teknisk
personal på mellannivå hade påverkat säkerställandet av säkerheten eller att den
offentliga förvaltningen i allt högre grad använde kommersiella it-system baserade på
marknadsstandarder och avancerade säkerhetslösningar. Genom att tillämpa sådana
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lösningar, tidigare erfarenhet och god praxis var det möjligt att upprätthålla en viss
säkerhetsnivå i driften av de olika systemen med begränsade resurser, organisatoriska
brister och ”icke-fungerande” regelverk. Detta kan dock inte vara den ideala lösningen
eftersom it-systemens säkerhet, i tider då hotnivån ökar dynamiskt, inte kan grundas
på åtgärder som genomförs på ett oordnat sätt och enbart är inriktade på att avhjälpa
omedelbara svårigheter.
Revisionsslutsatser
Allmänna rekommendationer och krav rörande it-säkerhet som är tillämpliga på
samtliga offentliga enheter måste tas fram och genomföras på central nivå. Det krävs
en systemomfattande lösning för att förmedla resultaten från it-säkerhetsrevisioner på
ett sätt så att medborgare får tillgång till information om offentliga enheters
verksamhet, samtidigt som tillgången till information om de åtgärder och metoder som
används för att garantera säkerheten för den behandlade informationen begränsas.

Ytterligare rapporter på detta område
Rapportens titel:

Regionala myndigheters hantering av informationssäkerhet

Länk till rapporten:

rapporten (polsk version)

Offentliggjordes:

2019

Rapportens titel:

Cybersäkerhet i Polen (säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter)

Länk till rapporten:

ej offentligt tillgänglig

Datum för godkännande:

2019

Rapportens titel:

Regionala myndigheters säkerställande av it-systemens
säkerhet i Podlasiens vojvodskap

Länk till rapporten:

rapporten (polsk version)

Offentliggjordes:

2018

Rapportens titel:

Förebygga och bekämpa nätmobbning bland barn och
ungdomar

Länk till rapporten:

rapporten (polsk version)

Offentliggjordes:

2017
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Rapportens titel:

Offentliga organs utförande av cybersäkerhetsuppgifter i Polen

Länk till rapporten:

rapporten (polsk version)

Offentliggjordes:

2015

Rapportens titel:

Genomförande av utvalda krav för informationssystem,
elektroniskt informationsutbyte och det nationella ramverket
för driftskompatibilitet på grundval av exempel hämtade från
vissa kommunstyrelser och städer med distrikträttigheter

Länk till rapporten:

rapporten (polsk version)

Offentliggjordes:

2015
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Portugal
Tribunal de Contas

Revision av det portugisiska elektroniska passet
Offentliggjordes:

2014

Länk till rapporten:

rapporten (portugisisk version)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

effektivitetsrevision

Granskad period:

2013

Sammanfattning av rapporten
Revisionsområde
Effektivitetsrevisionen av det portugisiska elektroniska passet (PEP) var inriktad på
ändamålsenligheten i de informationssystem som stöder beviljande, utfärdande och
användning av passet, särskilt automatiserad kontroll av passagerare genom avläsning
av biometriska uppgifter vid Portugals gränser 68. De främsta revisionsmålen var
följande::
o

Att kontrollera efterlevnaden av EU-rätten, nationell lagstiftning och
internationella normer och riktlinjer för att bevilja, utfärda och använda e-pass
samt hur lämpligt det nationella regelverket är.

o

Att granska ändamålsenligheten när det gäller centrala processer med koppling
till e-passens livscykel, särskilt processer för beviljande, utfärdande och
användning av e-pass.

68

Vi avser system för automatiserad gränskontroll inom ramen för Frontex (Europeiska gränsoch kustbevakningsbyrån).
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Att granska kritiska aspekter av informationssystemens prestation, särskilt
uppfyllelsen av säkerhetskraven när det gäller informationssystemen för de
portugisiska e-passen (Sipep).

De främsta riskområdena inbegrep följande:
o

Förlust/stöld av fysiska tillgångar och/eller elektronisk information.

o

Missbruk av sekretessbelagda uppgifter.

o

Efterlevnadsrisk (underlåtenhet att uppfylla rättsliga eller tillsynsmässiga krav).

Granskningsperiod: 1 januari–31 december 2013 (även tidigare och senare år i
förekommande fall).

Iakttagelser och slutsatser
Det portugisiska elektroniska passet (PEP) omfattar tre kategorier: vanligt pass 69,
diplomatpass och särskilt pass. Det finns även ett pass för utländska medborgare som
ger begränsade rättigheter.
Koncessionssystemet omfattar flera typer av ansökningar och flera
datainsamlingsenheter och beviljande organ men enbart en utfärdare (som har hand
om produktion, personalisering och utlämning).
Flera enheter (PEP-enheter) deltar i processen. Följande enheter samlar in data och
beviljar pass:
o

Portugals fastland: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 70 och
registreringsenheterna vid Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) 71.

69

Omkring 99 % av det totala antalet.

70

Myndigheten för immigration och gränsbevakning.

71

Registreringskontor och notarie (enbart insamling).
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o

De autonoma regionerna Azorerna 72 och Madeira: tjänster vid respektive VicePresidência do Governo Regional 73. Utomlands: Portugals konsulat.

o

Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A. (INCM) 74 utfärdar och lämnar ut pass.

De huvudsakliga processerna stöds till största delen av Sipep (centralt system för
hantering av ansökningar om och utfärdande av portugisiska pass). Med Sipep kan
man registrera, lagra, behandla, validera och tillhandahålla information som är
nödvändig för att bevilja PEP. Systemet triggar igång den anpassningsprocess som
INCM utför och säkerställer anslutning till andra system genom att samordna alla PEPenheter som deltar i den fysiska och logistiska registreringen av insamlade data.
PEP-enheterna har en organisationsstruktur som gör att de kan uppnå de juridiska
målen med PEP. Systemet är fortfarande i hög grad beroende av mänskliga resurser på
ansöknings- och insamlingsnivåerna. Sipep innefattar dock flera automatiserade
behandlingsfunktioner och valideringskontroller.
I och med att förfarandena säkerställer kontrollfunktioner och databehandling, varav
vissa moment kan göras utan mänsklig medverkan, har Sipep stor betydelse avseende
organiseringen och informationssystemet, särskilt när det gäller i) förståelsen och
definitionen av standarder, processer och nödvändiga data och ii) definitionen av
informationssystemets egna krav.
Datainsamlingsprocessens effektivitet och ändamålsenlighet säkerställs genom att
Sipep samkörs med andra informationssystem 75, i enlighet med rättsliga
bestämmelser.

72

Och serviceenheterna vid Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão,
I. P. (RIAC) – byrån för modernisering och kvalitativa tjänster till medborgarna, offentligt
institut (enbart insamling).

73

Vice president i den regionala regeringen.

74

Portugals officiella tryckeri och myntverk, statligt företag.

75

Nämligen följande: SEF:s integrerade informationssystem (SIISEF), den nationella delen av
Schengens informationssystem (NSIS), personuppgiftsregister och belastningsregister.
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En ram för övergripande kontroll av it-verksamheter (styrning, utveckling och förvärv,
it-drift, verksamhetskontinuitet och katastrofåterställning, informationssäkerhet) har
inrättats som säkerställer utveckling, drift, förvaltning och underhåll av Sipepsystemet. Ramen är dock inte utförligt dokumenterad.
Verksamhetsindikatorer (2013):
o

Omkring 500 000 PEP beviljades, varav ca 63 % av SEF, 33 % av portugisiska
konsulat och 4 % av de regionala regeringarna.

o

Inkomsterna från utfärdande av PEP uppgick till totalt omkring 37 miljoner euro,
som till övervägande del kom från INCM (43 %), SEF (32 %) och Ministério dos
Negócios Estrangeiros (MNE) 76 (17 %).

Tester som utfördes i Sipep bekräftade inte att den längsta leveranstid (dvs. tiden från
det datum då ansökan görs tills PEP finns tillgängligt för uthämtning på
utlämningsstället) som fastställs i lagstiftningen efterlevdes 2013, eftersom det
faktiska utlämningsdatumet på utlämningsstället inte alltid registrerades i rätt tid.
Investeringar i förvärv av utrustning för insamling av biometriska uppgifter och
namnteckning (kiosker), utrustning för system för automatiserad gränskontroll och
inköp och underhåll av it-system, it-tjänster och tekniskt stöd gjordes av SEF, MNE,
RIAC och INCM för ett belopp på 11 miljoner euro, varav SEF stod för den största
delen.
Före PEP var priset för ett (icke-biometriskt) portugisiskt pass 22,44 euro. År 2006
uppgick priset för ett vanligt (biometriskt) PEP till 60 euro, och det höjdes till 65 euro
2011.
PEP-ansökningar
PEP-ansökningar behandlas personligen av de behöriga avdelningarna, vilka mottar
ansökningshandlingar, samlar in de sökandes personuppgifter och biometriska
uppgifter, tar ut avgifter och till sist lämnar ut det utfärdade passet.

76

Utrikesministeriet.

DEL III – Sammanfattning av de nationella
revisionsorganens rapporter

91

Det underliggande systemet (Sipep) validerar uppgifternas korrekthet och kvalitet
genom virtuella kontroller och samkörning med andra informationssystem, närmare
bestämt personuppgiftsregistret, i syfte att säkerställa att ansökan uppfyller kraven
och lämpar sig för beviljande och utfärdande av PEP.
Tillhörande statusförändringar registreras i loggfiler, vilket säkerställer att
transaktionerna kan granskas samt deras integritet och oavvislighet.
Dataöverföring mellan de organ som samlar in data (i Portugal och utomlands) och SEF
sker via VPN (virtuellt privat nät) och på grundval av åtkomsthantering som genomförs
med hjälp av identifieringsinformation som kontrolleras av SEF 77.
Ansökningar om det vanliga PEP behandlas annorlunda när de lämnas in av
medborgare vilkas rättigheter är begränsade, däribland i) personer som inte kan utöva
sina rättigheter (personer som är minderåriga eller beslutsoförmögna eller omfattas av
ett förbud), ii) personer som utesluts av juridiska skäl eller av polisen (personer som
förekommer i belastningsregister eller pågående mål eller vars handlingar beslagtagits)
och iii) personer som ansöker om ett andra PEP och åberopar ett nationellt eller
berättigat intresse.
Beviljande av PEP
Beslutet att bevilja ett vanligt PEP kan vara
o

automatiserat – automatiserat godkännande i programsystemet Sipep efter
validering av sökandens identitet och av att han eller hon ej förekommer i ett
belastningsregister (genom samkörning med IRN:s personuppgiftsregister och
belastningsregister) eller pågående mål; detta sker endast vid SEF när det gäller
PEP-ansökningar på fastlandet 78,

77

Sipep är tillgängligt (via webben) på nationell/regional och internationell nivå för
avdelningar på fastlandet, i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira och utomlands
(portugisiska konsulat).

78

Detta är en automatiserad funktion i programsystemet Sipep för att bevilja (internt
hänvisat till som ”godkänna”) en ansökan (förutom när det gäller ett andra PEP) för en
medborgare som är myndig och har ett giltigt medborgarskapskort och som inte är föremål
för något pågående mål, omfattas av ett förbud eller förklaras obehörig. Vanliga PEP som
beviljades av SEF (omkring 60 %) omfattades av automatiserade valideringsförfaranden och
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föremål för individuellt godkännande av andra enheter (regionala regeringar och
konsulat) eller, när det gäller SEF, föremål för krav som inte omfattas av det
automatiserade beviljandet 79.

Utfärdande av PEP
INCM ansvarar för utfärdande av PEP, vilket omfattar tillverkning, personalisering och
utlämning. När utlämningen av PEP registreras i Sipep ändras passets status till
”giltigt”.
PEP-avgifterna skiljer sig åt beroende på den servicenivå som krävs. För att bedöma
servicenivån måste Sipep ta hänsyn till det faktiska utlämningsdatumet.
PEP levereras av en kontrakterad transporttjänst.
Makulering av PEP
När en sökande tar med sig ett tidigare PEP som fortfarande är giltigt ska detta
makuleras för att förhindra återanvändning. Detta motsvarar passtatus ”oanvändbart”
i programsystemet Sipep.

beslut om beviljande, och resten granskades och godkändes av Direção Central de
Imigração e Documentação (DCID).
79

I synnerhet när det gäller sökande som inte kan utöva sina rättigheter (personer som är
minderåriga eller beslutsoförmögna eller omfattas av ett förbud), personer som utesluts av
juridiska skäl eller av polisen eller, när det gäller ett andra PEP, personer vars ansökan
behandlas från fall till fall av DCID.
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Finland
Statens revisionsverk

Organisering av cyberskyddet
Offentliggjordes:

2017

Länk till rapporten:

rapporten (finsk version)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

effektivitetsrevision

Granskad period:

2016–2017

Sammanfattning av rapporten
Revisionsområde
Revisionens mål var att utreda om cyberskyddet i statsförvaltningen hade organiserats
så ändamålsenligt och kostnadseffektivt som möjligt. Fokus i revisionen låg på hur
statsförvaltningens cybersäkerhet organiserades och förvaltades. Resultaten av
revisionen skulle kunna användas för att utveckla ändamålsenligheten och
effektiviteten när det gäller cybersäkerhet inom statsförvaltningen. Revisionen
genomfördes från den 22 september 2016 till den 4 september 2017. Uppföljningen
gjordes hösten 2019 och i denna granskade revisionsverket de åtgärder som hade
vidtagits utifrån iakttagelser och rekommendationer i revisionen.
De enheter som granskades var statliga myndigheter som styr cyberskyddet
(statsrådets kansli, finansministeriet, kommunikationsministeriet) och som sköter
centraliserade cyberskyddsuppgifter och it-tjänster i statsförvaltningen
(Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter, Statens center för informations- och
kommunikationsteknik Valtori och Befolkningsregistercentralen). Hur styrningen
fungerar bedömdes även genom en granskning av statliga enheter som tillhandahåller
e-tjänster (Befolkningsregistercentralen, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Riksfogdeämbetet
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och Justitieministeriet med ansvar för dess resultatstyrning samt
Rättsregistercentralen, som är förvaltningsområdets IKT-servicecenter).

Revisionsfrågor
Följande revisionsfrågor användes inom ramen för revisionen av organiseringen av
cyberskyddet:
o

Beaktar den granskade enheten i tillräcklig utsträckning de ekonomiska
aspekterna när den organiserar cyberskyddet?

o

Är den granskade enhetens medvetenhet om cybersäkerhetsläget till stöd för
systemens cyberskydd?

o

Har den granskade enheten tillräcklig förmåga att vidta åtgärder mot
cyberöverträdelser?

Revisionsområdet cyberskyddsarrangemang var en del av revisionstemat
”Säkerställande av informationssamhällets funktionssäkerhet” i Statens revisionsverks
revisionsplan 2016–2020. Med avseende på betydelsen för statsförvaltningens
finanser kan revisionsområdet motiveras av de nackdelar som tjänsteavbrott och
dataintrång innebär och de negativa konsekvenserna av bristfällig cybersäkerhet för
affärsverksamheter. Revisionen genomfördes parallellt med revisionen ”Styrning av
funktionssäkerheten i e-tjänster”, som ingår i samma tema. Det huvudsakliga
revisionsmaterialet bestod av dokument och intervjuer vid de myndigheter som
ansvarar för verksamheten i fråga.

Iakttagelser och slutsatser
Finlands strategi för cybersäkerhet fastställer de främsta målen och strategierna för att
hantera de utmaningar som cybermiljön står inför och säkerställa att den fungerar.
Ansträngningar har gjorts för att genomföra strategin för cybersäkerhet genom ett
genomförandeprogram och framstegen utvärderas årligen. Säkerhetskommittén är ett
samarbetsorgan inom försvarsministeriet som övervakar och samordnar
genomförandet av strategin för cybersäkerhet.
Ändamålsenlig organisering av cyberskyddet består i riskhantering, vilken, för att den
ska vara framgångsrik, kräver ändamålsenliga ledningsstrukturer och
ledningsarrangemang som integrerar riskhantering i verksamheterna på samtliga
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nivåer i organisationen. Likt många andra länder är Finland och dess statsförvaltning
inte självförsörjande när det gäller cyberskyddsresurser. EU:s lagstiftning har blivit mer
omfattande över tid och mer bindande. Ansvaret för cyberskydd i den finska
regeringen är decentraliserat, vilket innebär att varje ämbetsverk ansvarar för sitt eget
cyberskydd. Fördelningen av ansvarsområden inom statsförvaltningen när det gäller
typ, omfattning och genomförande av möjliga cyberöverträdelser är komplex.
På grund av denna komplexitet kan åtgärderna med anledning av en avvikelse vara för
långsamma, och knappa medel har begränsat genomförandet av Finlands strategi för
cybersäkerhet. På grundval av iakttagelserna i revisionen drog Statens revisionsverk
följande slutsatser och lämnade följande rekommendationer när det gäller
organisering av cyberskyddet i statsförvaltningen:
Operativt ledningsansvar vid omfattande cyberangrepp har inte fastställts
Planering och fördelning av operativt ledningsansvar för hantering av omfattande
cyberangrepp kan bidra till snabbare reaktionstid samt ändamålsenlig samordning av
och resurstilldelning för motåtgärder. I dagens modell ansvarar varje ämbetsverk och
inrättning för sitt eget cyberskydd. Det råder dock brist på yrkeskompetens inom
cyberskydd, vilket hämmar uppbyggnaden av ett cyberskydd med egna resurser eller
genom inköp av tjänster.
Vissa mål i strategin för cybersäkerhet uppfylldes inte
Programmet för genomförande av Finlands nationella strategi för cybersäkerhet hade
förstärkt cyberskyddet. Vissa mål i det första genomförandeprogrammet uppfylldes
inte eftersom engagemanget för åtgärderna varierade och inte kunde förbättras
centralt. I det nya genomförandeprogrammet ingår bara åtgärder som behöriga
myndigheter och övriga aktörer hade visat ett engagemang för. Det finns ett
beroendeförhållande mellan engagemang och resurstillgång.
Det var oklart om finansieringslösningarna för cyberskyddet var lämpliga
Skillnaderna i utvecklingen av cyberskyddet berodde delvis på skillnader i hur mycket
utvecklingsresurser organisationerna hade att tillgå. I bestämmelserna och
processerna för beredning av statsbudgeten kunde man inte identifiera förfaranden
som skulle säkerställa att anslagen riktas till de viktigaste målen för cyberskydd.
Ämbetsverk och inrättningar budgeterar anslagen för cyberskydd som en ospecificerad
del av sina driftsutgifter. Åtgärder som beskrivs i Finlands strategi för cybersäkerhet
vidtogs endast inom den ram som anslagen tillät.
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Cyberskyddet bör även beaktas vid IKT-omorganisationer
IKT-omorganisationer inom statsförvaltningen hade påverkat organiseringen av
cyberskyddet. Det visade sig svårt att utveckla det cyberskydd som centraliserats till
Valtori. På praktisk nivå fanns det brister i bedömningen av skyddsförfarandenas
tillräcklighet och i införandet av nya arrangemang.
Lägesbilden över cybersäkerhetsåtgärder bör förbättras
Cybersäkerhetscentret upprätthöll den nationella lägesbilden över cybersäkerheten.
Vid tidpunkten för revisionen fanns det ingen skyldighet att anmäla cyberangrepp till
Cybersäkerhetscentret. Anmälningsskyldighet för organisationer i statsförvaltningen,
liksom mer heltäckande centraliserade förfaranden för att upptäcka cyberangrepp,
skulle förbättra lägesbilden.
På grundval av ovanstående rekommenderade Statens revisionsverk att
finansministeriet skulle fastställa och genomföra en operativ hanterings- och
ledningsmodell för IKT-tjänster inom statsförvaltningen avseende omfattande
cyberstörningar. Finansministeriet bör även utreda hur cyberskydd av tjänsterna ska
beaktas i finansieringen av dem under hela livscykeln och förbättra den operativa
lägesbilden genom att instruera myndigheterna att anmäla cyberangrepp till
Cybersäkerhetscentret. Det rekommenderades att Valtori skulle förbättra
genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av förfarandena för cyberskydd och
för att upptäcka cyberangrepp.
Vid uppföljningsrevisionen undersöktes det i vilken omfattning de rekommendationer
som lämnades under revisionen hade genomförts. Revisionsorganet ansåg att
finansministeriet, i egenskap av behörig myndighet för att genomföra
rekommendationerna, inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder som svar på de lämnade
rekommendationerna. Samtidigt hade dock cybersäkerheten i Finland stärkts med
hjälp av åtgärder som vidtagits av andra myndigheter än finansministeriet. En
förändring av den strategiska förvaltningen av cybersäkerhet till en direktörsmodell var
på gång. I budgetförslaget för 2020 ökade regeringen anslagen till de statliga
myndigheter som spelar en central roll för att stärka cybersäkerheten. Dessutom
vidtog Valtori åtgärder i linje med revisionsverkets rekommendation. Avslutningsvis
angav Statens revisionsverk att uppföljningsrevisionen var nödvändig på grund av ej
genomförda rekommendationer samt att det var motiverat med en helt ny revision på
området med tanke på de pågående förändringarna inom cyberskyddsarrangemangen
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och den digitala operativa miljön och därtill hörande risker och med tanke på vikten av
cyberskydd för statsförvaltningens finanser och samhället.
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Sverige
Riksrevisionen

Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering
Offentliggjordes:

2019

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)
rapporten (svensk version)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

effektivitetsrevision

Granskad period:

2018–2019

Sammanfattning av rapporten
Revisionsområde
Föråldrade verksamhetskritiska it-system innebär en stor risk för effektivitetsproblem i
det att man tvingas använda proportionerligt sett mer resurser bara för att
vidmakthålla systemet. Det finns därför goda skäl att anta att föråldrade it-system
innebär en hög risk för bristande hushållning med statens medel. Det innebär även en
undanträngning vad gäller myndighetens innovationsförmåga i form av att kunna
utveckla nya it-system. Föråldrade it-system innebär dock inte bara en risk för den
enskilda myndigheten utan problem hos en myndighet kan innebära stora
konsekvenser för möjligheterna att bedriva verksamhet hos en annan myndighet eller
privat aktör. Föråldrade it-system innebär även en risk ur ett
informationssäkerhetsperspektiv.
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Definition av huvudsakligt granskningstema/revisionsfrågor/sammanhang
Syftet med granskningen var att undersöka förekomsten av föråldrade it-system i
statsförvaltningen samt om myndigheterna och regeringen hade vidtagit tillräckliga
åtgärder för att dessa system inte ska utgöra ett hinder för en effektiv digitalisering.
Revisionsfrågorna var följande:
o

Har myndigheterna vidtagit tillräckliga åtgärder för att hantera problematik
kopplad till föråldrade it-system?

o

Har regeringen vidtagit tillräckliga åtgärder för att hantera problematik kopplad
till föråldrade it-system?

Iakttagelser och slutsatser
o

Granskningen visade att det förekommer föråldrade it-system hos ett stort antal
myndigheter. Hos många myndigheter var dessutom ett eller flera
verksamhetskritiska it-system föråldrade. Enligt vad Riksrevisionen kände till var
detta ny kunskap och ingen hade således haft en bild av problemets utbredning i
statsförvaltningen. Omkring 80 % av myndigheterna angav att man hade
svårigheter att upprätthålla eftersträvad nivå av informationssäkerhet för något
eller några verksamhetskritiska system. Över en av tio myndigheter angav att det
var ett problem för samtliga eller en majoritet av de verksamhetskritiska
systemen.

o

En stor del av de undersökta myndigheterna arbetade inte på rätt sätt med
utveckling och förvaltning av it-stödet. De använde inte de verktyg för
verksamhetsutveckling som finns för att skapa sig en uppfattning om hur it-stödet
ska bidra till kärnverksamhetens måluppfyllelse på bästa sätt. Därmed saknade en
stor andel av de granskade myndigheterna en övergripande beskrivning av hur
strategier, verksamhetsprocesser och system hänger ihop. Det innebar i sin tur att
man fick svårigheter att analysera och förstå hur förändringar påverkar
verksamhetens mål och det blev därmed också svårare att definiera ett framtida
önskvärt läge.

o

Över hälften av myndigheterna angav att man inte hade någon beslutad modell
för att hantera och fatta beslut om it-system från det att systemet utvecklas till
dess att det avvecklas, vad som brukar kallas livscykelhantering. Det tydde enligt
Riksrevisionen på att livscykelhantering inte genomfördes på ett strukturerat och
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metodiskt sätt. Det fanns också brister i arbetet med riskanalyser och möjligheten
att bryta ner it-kostnaderna på den detaljerade nivå som behövs för att fatta bra
beslut.
o

Närmare 60 % av myndigheterna saknade livscykelplaner för annat än något eller
några verksamhetskritiska system. Avsaknaden av livscykelplaner och andra
planeringsunderlag hos många myndigheter kombinerat med brister i den
livscykelhantering som faktiskt görs, innebar att myndigheterna överlag inte
kunde anses ha gjort medvetna och uttryckliga ställningstaganden kring sina itsystem.

o

Riksrevisionens bedömning var att de ansvariga departementen och därmed även
regeringen saknade tillräcklig kunskap om såväl förekomsten som
konsekvenserna av föråldrade it-system.

Den övergripande slutsatsen, vid tidpunkten för revisionen, var att flertalet
myndigheter inte hade hanterat de problem som föråldrade it-system innebär på ett
ändamålsenligt sätt. Riksrevisionen menade att problemet var så allvarligt och utbrett
att det innebar ett hinder för en fortsatt effektiv digitalisering av statsförvaltningen.
Granskningen visade även att regeringen hade bristande kunskap om förekomsten och
konsekvenserna av föråldrade it-system. Vidare hade regeringen inte vidtagit några
åtgärder riktade direkt mot problemen förknippade med föråldrade it-system.
Riksrevisionen bedömde därmed att regeringen inte kunde anses ha vidtagit tillräckliga
åtgärder för att säkerställa att problemen reducerats eller undanröjts.
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Ytterligare rapporter på detta område
Rapportens titel:

Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital
process (RiR 2019:14)

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)
rapporten (svensk version)

Offentliggjordes:

2019

Rapportens titel:

Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare,
öppnare och effektivare förvaltning? (RiR 2016:14)

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)
rapporten (svensk version)

Offentliggjordes:

2016

Rapportens titel:

Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (RiR 2016:8)

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)
rapporten (svensk version)

Offentliggjordes:

2016

Rapportens titel:

It-relaterad brottslighet – polis och åklagare kan bli effektivare
(RiR 2015:21)

Länk till rapporten:

sammanfattning av rapporten (engelsk version)
rapporten (svensk version)

Offentliggjordes:

2015
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Europeiska unionen
Europeiska revisionsrätten

Briefingdokument: Utmaningar för en ändamålsenlig EU-politik
för cybersäkerhet
Offentliggjordes:

2018

Länk till rapporten:

rapporten (23 språkversioner)

Revisionstyp och granskningsperiod
Typ av revision:

översikt

Granskad period:

april–september 2018

Sammanfattning av rapporten
Granskningsområde
Syftet med det här briefingdokumentet, som inte är någon granskningsrapport, var att
ge en översikt över EU:s komplexa cybersäkerhetspolitiska landskap och identifiera de
största utmaningarna för att uppnå ändamålsenliga politiska resultat.
Cybersäkerhetspolitik omfattar nät- och informationssäkerhet, it-brottslighet, itförsvar och desinformation.
Revisionsrättens analys utgick från dokumentgranskning av offentligt tillgängliga
officiella dokument, ståndpunktsdokument och tredjepartsstudier. Fältarbetet
utfördes mellan april och september 2018 och utvecklingen fram till december 2018
beaktades. Revisionsrättens arbete kompletterades med en enkät bland
medlemsstaternas nationella revisionsorgan och intervjuer med viktiga berörda
aktörer från EU-institutioner och representanter från den privata sektorn.
Det finns ingen standardiserad definition av ”cybersäkerhet”. I stort handlar det om
alla typer av skydd och åtgärder som införs för att försvara informationssystem och
deras användare mot obehörig åtkomst, angrepp och skada, för att säkerställa
uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Cybersäkerhet inbegriper
förebyggande, detektering och hantering av samt återställning efter cyberincidenter.
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Incidenter kan vara planerade eller oplanerade och till exempel omfatta oavsiktligt
röjande av information, angrepp mot företag och kritisk infrastruktur, stöld av
personuppgifter och till och med inblandning i demokratiska processer.
Hörnstenen i EU:s politik är strategin för cybersäkerhet från 2013. Den syftar till att
göra EU:s digitala miljö säkrast i världen, samtidigt som grundläggande värden och
friheter försvaras. Den har fem huvudsakliga mål: i) öka cyberresiliensen, ii) minska itbrottsligheten, iii) utveckla it-försvarspolitiken och -kapaciteten, iv) utveckla
industriella och tekniska cybersäkerhetsresurser och, v) upprätta en internationell
cyberrymdspolitik i linje med EU:s grundläggande värden.

Iakttagelser
Det var svårt att beskriva effekterna av att vara dåligt förberedd på ett cyberangrepp
på grund av att det saknades tillförlitliga data. Den ekonomiska effekten av itbrottslighet ökade femfaldigt mellan 2013 och 2017 och drabbade regeringar och såväl
stora som små företag. Den prognostiserade ökningen av cyberförsäkringspremier från
3 miljarder euro 2018 till 8,9 miljarder euro 2020 återspeglar den här trenden. Även
om 80 % av företagen i EU upplevde åtminstone en cybersäkerhetsincident 2016 så var
det fortfarande oroväckande få som medgav riskerna. Bland företagen i EU hade 69 %
ingen, eller bara grundläggande, förståelse för sin exponering för cyberhot, och 60 %
hade aldrig uppskattat de eventuella ekonomiska förlusterna. Enligt en global
undersökning skulle en tredjedel av organisationerna hellre betala en hackares
lösesumma än investera i informationssäkerhet.
Revisionsrätten gjorde följande iakttagelser:
o

EU:s cyberekosystem är komplext och mångfacetterat och har många aktörer. Det
är en stor utmaning att sammanföra alla de olika delarna.

o

EU har för avsikt att bli världens säkraste onlinemiljö. För att nå det här målet
krävs avsevärda insatser från alla aktörer, inbegripet en solid och väl förvaltad
ekonomisk grund. Det är svårt att hitta siffror, men EU:s offentliga utgifter för
cybersäkerhet uppskattas ligga mellan en och två miljarder euro per år. Som
jämförelse uppgick Förenta staternas federala regerings budgeterade utgifter till
21 miljarder US-dollar 2019.

o

Styrning av informationssäkerhet handlar om att upprätta strukturer och politik
för att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för data. Det här är
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mer än en teknisk fråga; den kräver ändamålsenligt ledarskap, robusta processer
och strategier som går i linje med organisatoriska mål.
o

Modellerna för styrning av cybersäkerhet skiljer sig åt mellan medlemsstaterna
och i medlemsstaterna är ansvaret för cybersäkerhet ofta uppdelat på många
olika enheter. Dessa skillnader kan utgöra ett hinder för det samarbete som krävs
för att hantera storskaliga, gränsöverskridande incidenter och för att utbyta
underrättelser om hot på nationell nivå men framför allt på EU-nivå.

o

Att hitta ett ändamålsenligt sätt att hantera cyberangrepp är avgörande för att
stoppa dem så tidigt som möjligt. Det är särskilt viktigt att kritiska sektorer,
medlemsstater och EU-institutioner kan svara på ett snabbt och samordnat sätt.
Tidig detektering är avgörande.

Rekommendationer
Revisionsrättens översikt visade att det krävs en övergång till en prestationskultur med
inbyggda utvärderingsmetoder för att säkerställa meningsfullt ansvarstagande och
meningsfull utvärdering. Vissa luckor i lagstiftningen finns kvar och den befintliga
lagstiftningen har inte införlivats konsekvent av medlemsstaterna. Det kan göra det
svårt att utnyttja lagstiftningen fullt ut.
En annan identifierad utmaning rör anpassning av investeringsnivåerna till de
strategiska målen, vilket kräver ökade investeringar och ökad effektivitet. Det här är
mer utmanande om EU och medlemsstaterna inte har en tydlig översikt över EU:s
utgifter för cybersäkerhet. Det hade också rapporterats om begränsade resurser för
EU:s byråer med cyberrelaterad verksamhet, inbegripet svårigheter att attrahera och
behålla talanger.
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Akronymer och förkortningar
BNP: bruttonationalprodukt.
CERT-EU: incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer.
Cobit: Control Objectives for Information and Related Technology.
covid-19: sjukdomen covid-19.
CSIRT: it-incidentcentrum (enhet för hantering av it-säkerhetsincidenter).
dataskyddsförordningen: den allmänna dataskyddsförordningen.
DDoS: samordnad överbelastningsattack.
EC3: Europols europeiska it-brottscentrum.
EDA: Europeiska försvarsbyrån.
Enisa: Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå.
ESI-fonder: europeiska struktur- och investeringsfonder.
ESRB: Europeiska systemrisknämnden.
EU: Europeiska unionen.
Europol: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning.
FSE: Fonden för ett sammanlänkat Europa.
GSFP: den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
HR: personalresurser.
IKT: informations- och kommunikationsteknik.
ISACA: Information Systems Audit and Control Association.
ISF-P: Fonden för inre säkerhet – polisdelen.
it: informationsteknik.
mers: respiratorisk sjukdom från Mellanöstern.
Nato: Nordatlantiska fördragsorganisationen.

Akronymer och förkortningar

NIS-direktivet: nätverks- och informationssäkerhetsdirektivet.
Pesco: permanent strukturerat samarbete.
Revisionsrätten: Europeiska revisionsrätten.
sars: svår akut respiratorisk sjukdom.
USA: Förenta staterna.
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Ordlista
5G: femte generationens teknikstandard för mobilnät med hög bandbredd som

mobiltelefonföretag började bygga ut i hela världen 2019; det är den planerade
uppföljaren till de 4G-nät som tillhandahåller uppkoppling till de vanligaste
mobiltelefonerna; den utökade hastigheten uppnås delvis med hjälp av radiovågor
med högre frekvens än i tidigare mobilnät.
allmännyttiga installationer: alla typer av pålar, master, ledningar under och ovan jord,

bärande konstruktioner och diken, tillsammans med tillbehör, som kan användas för
tillhandahållande eller distribution av el-, telefon- och telegraftjänster, kabelleverans
eller signaleringstjänst, eller någon annan liknande tjänst.
artificiell intelligens: simulering av mänsklig intelligens i maskiner som är

programmerade för att tänka som människor och härma våra handlingar; avser alla
maskiner som uppvisar egenskaper som är förknippade med det mänskliga intellektet,
såsom inlärning och problemlösning.
avancerade långvariga hot: angrepp genom vilket en obehörig användare får åtkomst till

ett system eller nätverk och befinner sig där under en längre tidsperiod utan att
detekteras; särskilt farligt för företag, i och med att hackare har ständig åtkomst till
känsliga företagsuppgifter; vanligtvis orsakar de dock ingen skada på företagsnätverk
eller lokala datorer; målet är att stjäla data.
biometriska uppgifter: personuppgifter som erhållits genom beräkning av fysiska (såsom

fingeravtryck och ögon) eller beteendemässiga mänskliga kännetecken; används inom
datavetenskap som en form av identifiering och åtkomstkontroll.
bitcoin: en digital eller virtuell valuta som skapades 2009 och som utnyttjar P2P-teknik

(”peer-to-peer”) för att underlätta direktbetalningar.
cyberattack/cyberangrepp: ett försök att undergräva eller förstöra uppgifters eller ett

datorsystems konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom cyberrymden.
cyberdiplomati: användning av diplomatiska resurser och utövande av diplomatiska

funktioner för att skydda nationella intressen med avseende på cyberrymden;
diplomatin sköts helt eller delvis av diplomater som möts i bilaterala (t.ex. USA–Kinadialogen) eller multilaterala (t.ex. FN) forum; utöver sina traditionella diplomatuppdrag
samverkar diplomaterna även med olika icke-statliga aktörer, såsom ledare för
internetföretag (t.ex. Facebook och Google), teknikentreprenörer och organisationer i
det civila samhället; cyberdiplomati kan även innefatta att låta förtryckta röster i andra
länder komma till tals genom teknik.

Ordlista
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cyberekosystem: ett komplext landskap av interagerande enheter, uppgifter, nätverk,

människor, processer och organisationer samt processernas och teknikernas miljö som
påverkar och stöder dessa interaktioner.
cyberförsvar/it-försvar: underfunktion till cybersäkerhet som syftar till att försvara

cyberrymden med militära och andra lämpliga åtgärder för att uppnå militärastrategiska mål.
cyberhot: en fientlig handling som syftar till att skada eller stjäla data eller störa det

digitala livet i allmänhet.
cyberincident: en händelse som direkt eller indirekt skadar eller hotar resiliens och

säkerhet för ett it-system och de data som det behandlar, lagrar eller överför.
cyberresiliens: förmågan att förhindra, ha beredskap för, stå emot och återhämta sig

från cyberattacker och cyberincidenter.
cyberrymd: den ogreppbara globala miljö där onlinekommunikation sker mellan

människor, programvaror och tjänster via datornätverk och tekniska enheter.
cyberspionage: en handling eller strategi för att komma över hemligheter och

information utan tillstånd från informationsinnehavaren och utan hans eller hennes
vetskap; informationen hämtas från enskilda personer, konkurrenter, rivaler,
koncerner, regeringar och fiender för personlig, ekonomisk, politisk eller militär
vinning med hjälp av internet, nätverk eller enskilda datorer.
cybersäkerhet (cyberskydd): alla skydd och åtgärder som införts för att försvara it-

system och deras data mot obehörig åtkomst, angrepp och skada för att säkerställa
deras tillgänglighet, konfidentialitet och integritet.
databehandling: utförande av dataoperationer, särskilt av en dator, för att hämta,

omvandla eller klassificera information.
dataintrång: avsiktlig eller oavsiktlig utlämning av säker eller privat/konfidentiell

information till en obetrodd miljö.
desinformation: verifierbart oriktiga eller missvisande uppgifter som skapas,

presenteras och sprids för att uppnå ekonomisk vinning eller avsiktligt vilseleda
allmänheten, och som kan orsaka skada för allmänheten.
digital plattform: en miljö för interaktioner mellan åtminstone två olika grupper –

vanligtvis en grupp med leverantörer och en med konsumenter/användare; det kan
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vara maskinvaran eller operativsystemet, eller till och med en webbläsare och
tillhörande gränssnitt för tillämpningsprogram eller annan underliggande programvara,
förutsatt att programkoden körs med den.
digital tillgång: allt som existerar i digitalt format, ägs av en enskild person eller ett

företag och är förenat med nyttjanderätt (bilder, foton, videor, textfiler etc.).
digitalisering: en process för att omvandla information till ett digitalt format, i vilket

informationen organiseras i bitar; detta resulterar i att ett objekt, en bild, ett ljud, ett
dokument eller en signal återges med hjälp av en serie siffor som beskriver en diskret
uppsättning punkter eller stickprov.
digitalt innehåll: alla data – såsom text, ljud, bilder eller video – som lagras i digitalt

format.
fjärrskrivbordsprotokoll: en teknisk standard (utfärdad av Microsoft) för fjärranvändning

av en stationär dator; användare av fjärrskrivbord kan nå skrivbordet, öppna och ändra
i filer samt använda applikationer som om de faktiskt satt vid den stationära datorn.
hackare: en enskild person som använder dator- och nätverksfärdigheter, eller andra

färdigheter, för att få obehörig åtkomst till data, datorsystem eller nätverk.
hybridhot: fientlig avsikt som en motpart ger uttryck för med hjälp av en blandning av

konventionella och icke-konventionella krigföringstekniker (dvs. militära, politiska,
ekonomiska och tekniska metoder) för att med kraft eftersträva sina mål.
högpresterande datorsystem: kapaciteten att behandla data och utföra komplicerade

beräkningar i hög hastighet.
informationssäkerhet: en uppsättning processer och verktyg som skyddar fysiska och

digitala data från obehörig åtkomst, användning, röjande, störning, ändring,
registrering eller förstörelse.
integritet: skydd mot otillbörlig ändring eller förstörelse av information och garanti för

dess äkthet.
it-brottslighet: olika brottsliga aktiviteter som inbegriper datorer och it-system som

antingen ett primärt verktyg eller ett primärt mål; dessa aktiviteter omfattar
traditionella brott (t.ex. bedrägeri, förfalskning och identitetsstöld),
innehållsrelaterade brott (t.ex. onlinedistribution av barnpornografi eller uppmaning
till religiöst hat) och brott som är unika för datorer och informationssystem (t.ex.

Ordlista

110

angrepp mot informationssystem, överbelastningsattacker, sabotageprogram och
utpressningstrojaner).
konfidentialitet: skydd av information, data eller tillgångar från obehörig åtkomst eller

röjande.
kritisk infrastruktur: fysiska resurser, tjänster och anläggningar som vid störningar eller

förstörelse skulle påverka ekonomins och samhällets funktioner i stor utsträckning.
kritiska informationssystem: alla befintliga eller planerade informationssystem som

betraktas som nödvändiga för att en organisation ska kunna drivas på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt.
kryptering: omvandling av läsbar information till oläslig kod i skyddssyfte; för att läsa

informationen måste användaren ha tillgång till en hemlig nyckel eller ett hemligt
lösenord.
kryptovaluta: en digital tillgång som utfärdas och utbyts genom krypteringsteknik,

oberoende av en centralbank; den accepteras som betalningsmedel bland medlemmar
i en virtuell gemenskap.
leverantör av digitala tjänster: alla som tillhandahåller en eller flera av följande tre typer

av digitala tjänster: elektroniska marknadsplatser, sökmotorer eller molntjänster.
leverantör av samhällsviktiga tjänster: en offentlig eller privat enhet som tillhandahåller

en tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig och/eller ekonomisk
verksamhet.
maskar: en datormask är ett fristående sabotageprogram som kopierar sig själv i syfte

att spridas till andra datorer; maskar drar ofta nytta av datornätverk för att sprida sig
själva, och utnyttjar säkerhetsbrister i måldatorn som möjliggör åtkomst.
molntjänster: leverans av beställtjänster och it-resurser – till exempel lagring,

datorkapacitet eller datautbyteskapacitet – via internet genom värdtjänster på
fjärrservrar.
nätfiske: förfarandet att skicka e-postmeddelanden som utger sig för att komma från

en tillförlitlig källa i syfte att lura mottagarna att klicka på illvilliga länkar eller dela
personlig information.
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nätverkssäkerhet: underfunktion till cybersäkerhet som skyddar data som skickas via

enheter i samma nätverk för att säkerställa att informationen inte skärs av eller
förändras.
personuppgifter: information som rör en individ som kan identifieras.
programfix: en uppsättning ändringar av en programvara för att uppdatera, reparera

eller förbättra den, inbegripet åtgärdande av säkerhetsbrister.
reklamprogram: sabotageprogram som visar reklambanderoller eller popupfönster som

innehåller kod som spårar offrets onlinebeteende.
sabotage: handling för att avsiktligt förstöra, skada eller hindra, särskilt för politisk eller

militär vinning.
sabotageprogram: ett datorprogram som har utformats för att skada en dator, en server

eller ett nätverk.
sakernas internet: nätverk av vardagliga föremål försedda med elektronik, programvara

och sensorer så att de kan kommunicera och utbyta data via internet.
samordnad överbelastningsattack (DDoS): en cyberattack som hindrar legitima användare

från att komma åt en onlinetjänst eller onlineresurs genom att överbelasta den med
fler anrop än den kan hantera.
social ingenjörskonst: inom informationssäkerhet innebär det psykologisk manipulering

för att lura människor att utföra en åtgärd eller avslöja konfidentiell information.
spionprogram: skadlig programvara som syftar till att samla information om en person

eller organisation och översända informationen till en annan enhet på ett sätt som
skadar användaren, exempelvis genom att göra intrång i den personliga integriteten
eller äventyra enhetens säkerhet.
textvektorisering: förfarandet att omvandla ord, meningar eller hela dokument till

numeriska vektorer så att algoritmer för maskininlärning kan använda dem.
tillgänglighet: säkerställande av snabb och tillförlitlig åtkomst till och användning av

information.
trojan: en typ av skadlig kod eller programvara som ser legitim ut men som kan ta

kontroll över datorn; trojaner är utformade för att skada, störa eller stjäla data eller
utföra någon annan skadlig åtgärd mot nätverket.
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utpressningstrojan: sabotageprogram som nekar offren åtkomst till ett datorsystem

eller gör filer oläsliga, vanligen genom kryptering; angriparen utpressar sedan oftast
offret genom att vägra återställa åtkomsten tills en lösesumma betalas.
valinfrastruktur: inbegriper it-system och databaser för kampanjer, känslig information

om kandidater, väljarregistrering och hanteringssystem.
webbaserade attacker: definierade användare litar på att de känsliga personuppgifter de

lämnar på en webbplats kommer att vara skyddade och säkra; en webbaserad attack
kan innebära att deras kreditkorts-, socialförsäkrings- eller patientuppgifter blir
offentliga, vilket skulle kunna få allvarliga konsekvenser.
white hat-hackare: en person (datasäkerhetsexpert) som utan illvilligt eller brottsligt

syfte bryter sig in i ett datornätverk i syfte att testa eller utvärdera säkerheten.
åtkomstuppgifter: information om en användares inloggnings- och

utloggningsverksamhet för åtkomst till en tjänst, till exempel tid, datum och IP-adress.

Kontakta EU
Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor:
https://europa.eu/european-union/contact_sv
Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:
— Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).
— Ring telefonnumret +32 22999696.
— Mejla via webbplatsen (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-information
På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk
(https://europa.eu/european-union/index_sv).
EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer (https://publications.europa.eu/sv/publications).
Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor
(https://europa.eu/european-union/contact_sv).
EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1952, finns på alla officiella EU-språk på EUR-Lex
(https://eur-lex.europa.eu).
Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv) finns dataserier från EU. Dataserierna får laddas ned och
användas fritt för kommersiella och andra ändamål.

