


Agenda

• Bakgrund CCD COE och Locked Shields – Försvarsmakten

• Hur såg förberedelserna och genomförandet ut?

• Hur kunde ett tillfälligt sammansatt lag som inte arbetat tillsammans 
eller deltagit i övningen Locked Shields tidigare prestera så bra?

• Vad lärde vi oss och hur kan detta bidra till att utveckla det svenska 
cyberförsvaret?

• Frågor



NATO Cooperative Cyber Defence Center of
Excellence

• NATO CCD COE – etablerades 2008, Estland/Tallinn (fristående 
organisation). Sverige är en bidragande deltagare vid CCD COE 
sedan 2016

• Cyberrelaterad forskning och utbildning inom teknik, strategi, 
operationer och juridik

• Flaggskepp: Locked Shields, CyCon, Tallinn Manualen

• Försvarsmakten har uppdraget att:
• bemanna centret 
• samordna det svenska samarbetet med centret



Locked Shields

”….is a unique international cyber defence exercise offering the most
complex technical live-fire challenge in the world”*

Fiktivt scenario som innehåller Teknik- strategi- juridik- och mediaspel

• Försvara en komplex och (delvis) okänd cyberinfrastruktur mot 
antagonister 
4000 virtualiserade system/2500 attacker mot nätverk, klienter, SCADA, 
4G, mm. och stressas av UST, Red team, journalister, jurister, chefer  m fl.

• 23 tävlande lag 2019 (15-100 personer/lag)
Nationer, mixade lag, NATO m fl. ~1200 personer

• Sverige representerade i övningsledning 
FM, FOI, FHS, företag m fl. ~ 300 personer

• Försvarsmakten Svensk-Finskt lag 2017&2018

*https://ccdcoe.org/exercises/

• Regler? Hackback?
• Hur skyddar man sig?
• Prioriteringar?
• Konsekvenser?
• När kan man begära hjälp från andra länder?
• SAMARBETE!

Scenario: Landet Berylia 
ska försvaras mot attacker 
från Crimsonia

Foton: CCD COE



Scenario: det fiktiva landet
Berylia ska försvaras mot
attacker från Crimsonia

• Vad får man göra? Hackback?
• Hur skyddar man sig?
• Vad ska vi prioritiera?
• Vad blir konsekvenserna?
• När kan man begära hjälp från andra länder?
• SAMARBETE!



Mål

“Protection of critical infrastructure is essential to ensure the efficient 
operation of both military and civilian organisations, it is the 
foundation of our modern digital lifestyle,” 

Lauri Luht, Head of Cyber Exercises at NATO Cooperative Cyber Defence
Centre of Excellence (CCDCOE)





Hur skulle vi kunna få ihop ett lag till det här?
• Teamlead- ansvaret till MSB och Polismyndigheten i augusti

2018

• Samlade 11 olika organisationer (MSB, Polisen, Säpo, FHS, FMV, 
FM, SUNET, Romab, Handelsbanken, ÅF, Saab, Netnod)

• Utmaningar med att få ihop laget:
• frivillighet/andra prioriteringar
• vad ger det deltagande organisationer?, 
• Ekonomi

• Mars 6-7: Första team-mötet på Försvarshögskolan



Tidplan Aktivitet

6-7 Mar 2019 Teambuilding, strategi, organisering och inventering av 
kompetenser.

27-28 Mar 2019 Webinar I och Webinar II för Blue Team (max 1,5h).

2-3 Apr 2019 Begränsad access till Blue Teams nätverk för att lära
känna miljön. Miljön återställs därefter med nya
sårbarheter.

9 Apr 2019 Förberedelsedag: test av kommunikationskanaler, 
uppkoppling och access till virtuell miljö, briefings; 
testattack och rapportcykel.

10-11 Apr 2019 ÖVNING

12 Apr 2019 Feedback och poäng till lagen.

Hur mycket tid hade vi egentligen..?







Strategi

•Nedlåsning av tjänster, konton, behörigheter..

•Detektionsmöjligheter i nätverket

•Varje subteam tar ansvar för sin del



Startex, Startex, Startex!!!



”Trust and purpose builds a team”

• Lös ledning som byggde på förtroende

• Mycket kompetenta lagmedlemmar

• Engagemang och ett gemensamt mål

• Kommunikation

• Samarbetet mellan de deltagande organisationerna och lagledningen

• Stöd från och lokalerna vid Försvarshögskolan



Är det här det nya cyberförsvaret..?

• Nej, men bidrar definitivt till att öka skyddet i samhället före och 
kanske under en större it-relaterad kris/incident.

• Visar hur viktigt det är att öva och göra det gränsöverskridande 
mellan det offentliga och privata.


