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Abstrakt 

Vissa typer av cyberattacker har ökat kraftig mellan åren 2015 och 2016, detta 

uppmärksammas både i land och till sjöss. Med tanke på sjöfartens unika situation är det 

av intresse att undersöka hur rederier har valt att skydda sig mot cyberattacker. Fyra 

rederier har intervjuats angående IT-säkerheten på deras fartyg. Resultatet av 

intervjuerna har sedan ställts mot IMOs riktlinjer släppta år 2016 för att undersöka ifall 

det finns brister i IT-säkerheten på svenska fartyg. Resultatet visar att det finns brister 

på flera av rederierna som intervjuats framförallt i form av utbildning av personal. 

Resultatet visar också att det finns klara kontraster mellan mindre rederier och större 

rederier, där de mindre rederierna har färre åtgärder på plats medans de större rederierna 

har fler för att förhindra eller hantera en IT-attack. 
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Abstract 

Certain types of cyber attacks have increased between 2015 and 2016, this is 

acknowledged both on land in the shipping sector. Given the unique situation of 

shipping, it is of interest to investigate how shipping companies have chosen to protect 

themselves from cyberattacks. Four shipping companies have been interviewed 

regarding the cybersecurity of their vessels. The results of the interviews have since 

been compared against IMO's guidelines released in 2016 to investigate whether there 

are deficiencies in cybersecurity on swedish ships. The results show that there are 

shortcomings in several of the shipping companies interviewed, primarily in the form of 

training of personnel. The result also shows that there are clear contrasts between 

smaller shipping companies and larger shipping companies, where the smaller shipping 

companies have fewer measures in place while the larger shipping companies have 

more to prevent or handle a cyberattack. 
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Definitioner och förkortningar 
 

 

Active Directory En automatiskt driven tjänst specifikt utvecklad 

för nätverk och servrar som använder Windows 

Domäner. 

 

Antivirusprogram Ett program som används på datorer för att 

skydda mot virus. 

 

BIMCO   Baltic and International Maritime Council 

 

Brandvägg Skyddar datorer och nätverk från externa 

säkerhetshot (Khosrow-Pour 2009). 

 

CIO Chief Information Officer 

 

Cyberattack Ett försök av hackare att skada, manipulera 

eller förstöra ett nätverk eller datorsystem 

(Oxford u.å.). 

 

DdoS Distributed denial of service, ett medvetet 

försök att paralysera ett datanätverk genom att 

överbelasta nätet med data som skickas 

samtidigt från flera individuiella datorer 

(Oxford u.å.)  

 

Flyttbara medier I detta avseende exempelvis USB-stickor eller 

externa hårddiskar. 

 

IMB   International Maritime Bureau. 

 

IMO   International Maritime Organisation 
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IT-attack   I detta avseende, synonym till cyberattack. 

 

 

IT-tjänster Tjänster som nyttjas på datorer, routrar eller 

annan IT-utrustning. 

 

Malware Förkortning för ”malicious software”, är ett 

program designade specifikt för att skada eller 

manipulera datorsystem (Oxford u.å.). 

 

SIEM   Security Information and Event Management. 
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1. Bakgrund 
 

Universitetet Texas-Austin undersökte 2013 möjligheten till att fjärrkontrollera ett 

fartyg genom att manipulera dess Global Positioning System. Fartyget, en yacht vid 

namn “White Rose of Drax” blev framgångsrikt manipulerat när de befann sig i 

medelhavet. Forskarna lyckades skicka ut falska GPS signaler (så kallat “spoofing”) och 

på detta sättet sakta ta över kontrollen över fartygets navigationssystem. Professor Todd 

Humphreys som är författare till studien påstår att besättningen kunde känna att fartyget 

girade men enligt systemen ombord gick fartyget rakt (DiRenzo, Goward och Roberts 

2015). Ett flertal navigationssystem har potential att bli utsatta för denna formen av 

cyberattacker enligt Direnzos, Gowards och Roberts (2015) studie såsom: ECDIS 

(Electronic Chart Display and Information System), Radar/ARPA (Radio Direction and 

ranging), AIS (Automatic Identification System), Kompasser som Gyro och Magnet, 

VDR (Voyage Data Recorder), GMDSS (Global Maritime and Safety System).  

 

En annan typ av hot utgörs i form av cyberattacker där målet har varit att få åtkomst till 

lastlistor och därigenom veta exakt vart containrar med särskilt värdefullt innehåll 

befunnit sig ombord, för att sedan borda fartyget, exempelvis vid en piratattack. Detta är 

något som är beskrivet av Verizon Enterprises i en undersökning som gjordes 2016. 

Verizon blev kontaktade av ett större containerrederi som begärde om hjälp att 

undersöka och hitta förklaringar för en piratattack som hade inträffat på ett av deras 

fartyg där piraterna hade kännedom exakt om vart de värdefulla containrarna befann sig 

ombord. Frågeställningen som rederiet ville ha besvarat var hur piraterna exakt kunde 

veta vart dessa värdefulla containern befann sig. Undersökningen visade att rederiet 

hade ett hemmagjort IT-hanteringssystem för lagerhantering av data där exempelvis 

konossement fanns tillgängliga för alla fartyg. Piraterna lyckades infektera detta system 

och ladda ned viktiga filer om laster och annan känslig data. Verizon identifierade flera 

misstag som piraterna gjorde och kunde på så sätt spåra hela IT-attacken. Verizon 

skickade sedan ett komplett händelseförlopp till rederiet som de sedan kunde ha som 

utgångspunkt för att förbättra sin IT-säkerhet. 

 

 

 

 



  
 

2 

 

Utöver elektroniska navigationsverktyg och manifest så använder sig den maritima 

sektorn sig även av andra typer IT-tjänster och automatisering för ökad produktivitet 

och effektivitet. Även dessa system har visat sig vara sårbara (Williams 2016). Detta 

medför en potential att orsaka störningar då så mycket som 90% av världshandeln görs 

via shipping (ICS 2015).  

 

IMO har uppmärksammat att ett skydd mot attacker och intrång därför är av betydelse 

för rederier och fartyg att införa och kontinuerligt uppdatera, och har utvecklat ett 

cirkulär med förslag för ett ramverk för en förbättrad IT-säkerhet ombord fartyg och den 

maritima sektorn. The Maritime Safety Committee kom vid sitt 96:e sammanträde 

överens om att godkänna detta cirkulär (Interim Guidlines on Maritime Cyber Risk 

Management) för att öka standarden för IT-säkerhet, medvetandet om IT-säkerhetsrisker 

och sårbarheter för fartyg (MSC.1/Circ.1526 2016). Riktlinjer utvecklade av BIMCO, 

CLIA, ICS, INTERCARGO och INTERTANKO utgavs även under 2016 för att ge mer 

underlag till en förbättrad IT-säkerhet på fartyg (BIMCO 2016). The International 

Maritime Bureau (IMB) publicerade även ett uttalande tidigare under året 2016 och 

varnade rederier och befraktningsföretag för den ökande risken av IT-attacker genom att 

be om ökad vaksamhet (IMB 2016). 

 

År 2016 ökade formen av cyberattack “ransomware” med 300% jämfört med år 2015 

(FBI 2016), mängden uppsåtligt skadlig datakod ökade med mer än 71% globalt mellan 

åren 2008 och 2009 (Kim 2012). Med denna drastiska ökning av IT-attacker både i land 

och till sjöss (IMB 2016) är det av intresse att undersöka hur rederier med svenska 

fartyg har valt att skydda sig mot detta och om de har ett fullgott skydd i enlighet med 

ovan nämnda cirkulär utfärdat av IMO.
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2. Syfte 

Med hotet av IT-attacker till sjöss i åtanke har arbetet i syfte att utreda vilka rutiner ett 

urval av rederier med svenska fartyg använder sig av för att upptäcka, förhindra och 

hantera en eventuell IT-attack och hur detta jämförs med riktlinjerna Interim Guidelines 

on Maritime Cyber Risk Management. Syftet kan delas in i följande frågeställningar:  

 

 Hur hanterar rederier en eventuell IT-attack ombord? 

 Vilka förberedelser används för att upptäcka en IT-attack ombord? 

 Hur förhindrar rederier en eventuell IT-attack ombord? 

 Hur utbildar rederier personal om IT-säkerhet? 

 Hur väl följer rederier de fem huvudpunkterna som är beskrivna i Interim 

Guidlines on Maritime Cyber Risk Management? 
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3. Metod 

Undersökningens datainsamling utfördes kvalitativt i form av semistrukturerade 

intervjuer, eftersom undersökningens karaktär krävde följdfrågor som inte 

nödvändigtvis kan standardiseras (Trost 2010), rederierna intervjuades angående deras 

rutiner och förberedelser för att identifiera och hantera IT-relaterade hot ombord på 

deras fartyg. Resultatet av intervjuerna ställdes mot IMOs riktlinjer för IT-

säkerhetsskydd som släpptes år 2016. I IMO cirkuläret finns fem huvudpunkter som 

beskriver åtgärder till förbättrad IT-säkerhet ombord fartyg. De fem huvudpunkterna är 

följande: 

 3.5.1 identify, där det beskrivs att personal, deras ansvar om it-säkerheten, 

system, tillgångar och data ska tydligt definieras.  

 3.5.2 protect, som beskriver att rederier ska ha rutiner för riskkontroll och 

kontinuitetsplanering för skydd mot cyberrelaterade incidenter.  

 3.5.3 detect, förevisar elementet upptäckande av hot: målet skall vara att finna, 

utveckla och införa passande verktyg för att vid ett tidigt skede kunna upptäcka 

en incident.  

 3.5.4 respond beskriver att rederier ska utveckla och ha en responsplan 

tillgänglig för hantering av en eventuell IT-attack.  

 3.5.5 recover beskriver att det ska identifiera åtgärder för att återställa system 

som blivit utsatta av en attack så att det går att fortsätta med verksamheten 

ombord (MSC.1/Circ.1526 2016).  

 

En testintervju utfördes med två IT-ansvariga på sjöfartshögskolan för att validera och 

förbättra ett preliminärt formulär. Detta var även ett bra tillfälle för intervjuhållarna att 

självvärdera och bygga vidare på intervjuteknik. Dialogen hölls öppen under hela 

testintervjun för att ge rum till att ta emot kritik och förslag på förbättringar.  Det 

slutgiltiga formuläret som används till intervjuerna utformades med hänsyn till vad 

resultatet ska ställas mot, d.v.s. riktlinjerna från IMO. Eftersom riktlinjerna är väldigt 

omfattande passade även frågorna för de övriga frågeställningarna i arbetet. 

Intervjufrågorna byggdes upp efter var och en av punkterna i IMO cirkuläret så att det 

går på ett så tydligt sätt som möjligt bearbeta svaren senare i analysen.  Kontakt med 

deltagande rederier skedde via e-mail och telefon. Många rederier valde att inte ställa 

upp i undersökningen p.g.a. IT-säkerhete som ämne är känsligt. Fyra rederier valde att 

delta vilka är av varierande storlekar och bedriver olika verksamheter - typen av 
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verksamhet som bedrivs i de olika rederierna hålls anonymt på deras begäran. Rederi A 

är det största rederier som deltog följt av rederi D, C och B. Samtliga intervjuer gjordes 

via antingen skype och telefon och spelades in med tillstånd från intervjudeltagaren, 

inspelningarna gjordes i transkriberingsyfte. 

 

Resultatet är en presentation av vad som sades i intervjuerna och som ansågs vara av 

relevans för syftet, den lodräta metoden som Thomsson (2010) beskriver användes här. 

Varje intervju tolkades var och en för sig efter vad som är relevant i förhållande till 

IMOs riktlinjer och frågeställningarna. Med denna metod är det lätt att skapa 

intervjuöversikter. Med dessa översikternas hjälp är det lätt och möjligt att få en snabb 

genomgång av intervjuerna om det finns behov av detta. Thomsson (2010) fortsätter 

även att förklara skillnader mellan nyckelintervjuer och övriga intervjuer, i 

undersökning utförs endast nyckelintervjuer d.v.s. att samtliga intervjuer är av likvärdig 

relevans för arbetet. Resultatanalysen utgick ifrån en modell som beskrivs av Thomsson 

(2010) som “den vågräta analysen”. Grunden i denna analysmetod är att man kodar och 

bearbetar samtliga intervjufrågor tvärs över alla av intervjuer och sedan sammanställer 

alla svar i jämförande syfte. I denna undersökningen baseras resultatanalysen utifrån de 

fem punkterna i IMOs riktlinjer, varje punkt blir en textmassa som har sin grund i 

intervjuerna. Eftersom endast ett fåtal rederier deltog i undersökningen är 

analysmetoden användbar för att kunna bilda någon form av slutsatser (Thomsson 

2010). 

 

3.1 Etiska ställningstaganden 

Vid intervjuer utgår arbetet från vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av 

individskydd. De fyra allmänna huvudkraven ska vara uppfyllda d.v.s. 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innan 

intervjun påbörjas. Alla intervjudeltagare och rederier anonymiseras enligt 

konfidentialitetskravet på deras begäran (Vetenskapsrådet 2002). Alla intervjudeltagare 

har också rätt att avbryta sin medverkan utan att det medför några konsekvenser. 

Eventuella företagshemligheter kommer också att skyddas (Vetenskapsrådet 2002) 
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4. Teoretisk referensram 

En cyberattack enligt Oxford living dictionaries (u.å.) är ett försök av hackare att skada, 

manipulera eller förstöra ett nätverk eller datorsystem. 

 

Det finns många olika verktyg och tekniker enligt BIMCO (2016) för att utföra 

cyberattacker mot fartyg, varav där konsekvenserna kan variera från små till stora. 

Vanligtvis finns system på plats för att reducera eller helt motverka dessa attacker. 

Generellt finns det två typer av cyberattacker till sjöss. Den första typen är oriktade 

attacker, där ett fartyg eller rederi kan bli utsatta som en av flera potentiella offer. Den 

andra typen är riktade attacker, där attacken riktas mot ett specifikt fartyg eller rederi. 

 

Verktygen och metoderna för att uppnå en cyberattack till sjöss enligt BIMCO (2016) 

kan utgöras av följande: 

 

Phishing. Mailutskick till en stor mängd potentiella mål där det frågas efter känslig 

information såsom lösenord och användarnamn. Det är också vanligt att dessa mail 

innehåller någon form av skadlig länk för att lura mottagaren att klicka på. 

Användning av botnets. “botnets” används för att skicka stora mängder data till en 

mottagare vilket resulterar i en Distribution Denial of Service (DDoS). DDoS 

överbelastar mottagarens server och potentiellt avgränsar mottagaren från att få åtkomst 

till internet. 

Manipulering av tillförsel. En attack som utförs genom manipulering av utrustning 

eller programvara som skickas till ett rederi eller fartyg. 

Spear-phishing. Liknar vanligt phishing bara att här skickar de ut till enskilda individer 

med länkar innehållande malware eller skadlig programvara. 

Ransomware. I denna metod utnyttjas malware som krypterar viktig data i system tills 

dess att personen som skickat ut malware låser upp krypteringen igen, oftast i utbyte 

mot pengar. 

 

Enligt BIMCO (2016) sker en cyberattack till sjöss i fyra olika faser där längden på en 

attack kan variera beroende på vad angriparen har för motivering eller syfte och på vilka 

skyddssystem som finns på plats ombord för att motverka attackens effektivitet. Dessa 

faser är informationsfasen, leveransfasen, brytningsfasen och påverkandefasen.  
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I informationsfasen samlar angriparen så mycket information om fartyget, rederiet eller 

individuella besättningsmedlemmar som möjligt. Vanligtvis används öppna och publika 

källor, exempelvis används sociala medier, rederiernas hemsidor och utgivna 

publikationer som kan användas för att identifiera svagheter i säkerhetssystem eller att 

de observerar offentlig data som flödar mellan fartyg och rederi. 

 

I leveransfasen försöker angriparen att få tillgång till fartygssystem och data. Detta görs 

vanligtvis antingen via internet eller via en intern angreppsväg inom rederiet eller 

fartyget. Exempel på metoder och angreppsvägar som kan användas i denna fasen är via 

rederiers onlinetjänster, skickade e-mail som innehåller smittade filer och/eller länkar 

till hemsidor som kan vara smittade, genom smittning och spridning i form av en 

portabel fysisk USB-sticka eller hårddisk som används exempelvis vid uppdatering av 

mjukvara på systemen ombord eller falska hemsidor som uppmanar besättningen att ge 

ut personlig information som exempelvis lösenord och användarnamn. 

 

Brytningsfasen är den fas som uppnås när angriparen lyckas ta sig in i ett fartygs eller 

rederis system, vilken nivå av tillgång angriparen får beror helt på vilken typ av metod 

denne använt sig av. Vad som är av bemärkelse i denna fasen är att det kan vara svårt att 

upptäcka att detta ha skett, därav nödvändigheterna för bra förebyggande system och 

åtgärder hos rederiet eller fartyget. Angriparen kan som exempel beroende på 

brytningens omfattning göra förändringar i systemets funktioner, t.ex. avbryta korrekt 

visning av sjökort i ECDIS, få tillgång till kommersiellt känslig information såsom 

lastmanifest, besättnings- eller passagerarlistor, eller vidare helt lyckas ta över ett 

system, t.ex. full kontroll över ett “machine management system”. 

 

Påverkandefasen avgörs genom vad angriparen hade för syfte med attacken och vilken 

typ av metod angriparen valde i leveransfasen. I vissa fall kan angriparen helt utforska 

låsta system, utöka och ge behörigheter och/eller se till att de kan återkomma till 

systemen vid senare tillfällen för att komma åt känslig information. Manipulation av 

besättnings-, passagerarlistor och manifest. Lastmanifestet kan manipuleras för att tillåta 

transportering av exempelvis olagliga varor. Det går också att använda det infekterade 

systemet till att störa den dagliga användningen av systemet ombord som att exempelvis 

ändra viktig pre-arrival information eller överbelasta system (BIMCO 2016). 
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Enligt FBI (u.å.) har antalet ransomware attacker ökat med 300% mellan åren 2015 och 

2016. År 2016 utfördes över 4,000 ransomware attacker per dag till skillnad från bara 

1,000 attacker dagligen som skedde 2015. Denna typen av cyberattack är den som har 

ökat mest under senaste tiden. FBI fortsätter även att nämna att det finns effektiva 

metoder för att motverka dessa typer av attacker, varav en av åtgärderna är att utbilda 

personal eftersom det är oftast där svagheterna finns. De säger även att proaktiva 

förberedelser är det absolut bästa skyddet mot dessa IT-attacker. I rapporten refererar 

man även till NIST framework som ligger till grund för BIMCOs riktlinjer som 

presenterades tidigare. En stor cyberattack inträffade 12 maj 2017 där man skickade ut 

ransomwareviruset WannaCry. Denna cyberattack var speciellt effektiv mot gamla 

windows system, framförallt Windows XP (Microsoft 2017). Det går att härleda till 

Williams tidigare uttalande där han säger att fartyg är utsatta p.g.a. underutrustade och 

föråldrade system, Windows XP kan anses som ett gammalt eller föråldrat system 

(Williams 2016). Över 230.000 datorer blev infekterade av attacken i över 150 länder 

därav NHS (National Health Service) organisationer i bland annat Storbritannien blev 

kraftigt påverkade (BBC 2017). 

 

National Crime Agency (NCA) i Storbritannien beskriver i en rapport år 2016 de hoten 

som bör tas hänsyn till gällande IT-säkerhet. De beskriver långsiktiga effekter som IT-

attacker kan ha på företagets verksamheter, såsom minskat förtroende av kunder och 

aktieägare, vinstförluster och värdefull data som förloras. NCA uppskattar att kostnaden 

som resulterar av IT-attacker uppgår mot flera miljarder pund endast i Storbritannien 

och att kostnaden fortsätter att öka. Enligt NCA (2016) skedde 2.46 miljoner 

cyberrelaterade incidenter och 2.11 miljoner personer utsattes för cyberincidenter i 

Storbritannien år 2015. NCA fortsätter att säga att denna statistik belyser problem i 

icke-existerande etablering av rapporteringsprocesser för cyberrelaterade incidenter 

eftersom antalet rapporteringar till Action Fraud endast uppskattas till 700.000 (NCA 

2016). 
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5. Resultat 

5.1 Rederi A 

Rederi A har en organisation som arbetar med både informationssäkerhet och IT-

säkerhet i en och samma globala skala inom rederiet. Detta sträcker ut sig till alla fartyg 

i rederiets verksamhet. Rederi A har tydligt definierade personer och avdelningar som 

ansvarar för IT-säkerheten, men den hålls inte separat för fartyg och rederi utan det är 

något som är inbakat i en större riskhantering. I denna riskhantering har de valt hög 

prioritet på IT-säkerheten och där de jobbar utifrån fastställda regler och policys. Rederi 

A menar med detta att de vill vara så heltäckande som möjligt och inte endast fokusera 

på de tekniska aspekterna utan även de mänskliga aspekterna såsom exempelvis 

utbildning av personal. Vid uppbyggnad av IT-säkerhetspolicys och system har Rederi 

A valt att följa riktlinjer som egentligen är baserade specifikt för företag i land, men 

anser att de även kan tillämpa dessa riktlinjer på fartyg. Riktlinjerna som Rederi A följer 

är ISO 27000. ISO 27000 är ett ramverk som hjälper organisationer att få bättre kontroll 

över informationssäkerheten. Detta ramverk är något som är internationellt testat och 

verifierat av experter inom ISO och IEC runt om i världen, sveriges medverkande är via 

SIS eller Swedish Standards Institute (Kalmelid 2013). Rederi A följer med andra ord 

inga specifika riktlinjer utformade för just fartyg som exempelvis BIMCO eller IMO.  

 

För att identifiera hot inom IT-säkerheten har rederi A valt att köpa en tjänst i form av 

ett operation center eller en SIEM-lösning (Security Information and Event 

Management). En SIEM-lösning används för att upptäcka avancerade hot och olika 

typer av missbruk av system och applikationer med hjälp av loggar och larm som i 

realtid bevakas (Swift 2006). Rederi A fortsätter även med att säga att de också aktivt 

utbildar stora delar av användarna av IT-utrustningen, syftet med detta är att uppmana 

användarna till att rapportera in diverse saker som kan anses vara misstänksamt. ”Alla 

användare är mänskliga sensorer kan man säga” säger rederi A. Rederi A påstår att det 

är viktigt att hålla sig uppdaterad inom IT-säkerhet för att identifiera hot, de nätverkar 

mycket med andra företag och organisationer för att diskutera vad som är aktuellt inom 

IT-säkerhetsbranschen, de samtalar även mycket med leverantörerna av IT-

säkerhetstjänster. Flyttbara medier är något Rederi A också tar på stort allvar, de har 

system på plats för att helt blockera exempelvis USB-stickor. Det är alltså inte tillåtet att 

använda flyttbara medier ombord. 
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När det gäller processer för hantering av en attack, specifikt för att hålla verksamheten 

igång har man i rederi A valt att utveckla en ”katastrof-process”, en ”klienthanterings-

process” och en ”business-continuityprocess” som varje affärsenhet jobbar med, dessa 

processer ser man till är synkade och att de stämmer överens med varandra. Rederi A 

fortsätter även att säga ”Vi vet ju att incidenter alltid kan hända, hur bra vi än är på 

teknisk säkerhet så kan någonting hända och då måste man kunna vara duktig på att 

hantera incidenter så fort som möjligt.”. Det är viktigt enligt Rederi A att man utbildar 

besättningen och man har policys på plats för att skapa medvetenhet. I detta fall så 

utbildas alla i besättningen och alla i rederiet ”Alla anställda utbildas” säger rederi A. 

Denna utbildning sker via olika typer av e-kurser som man utvecklat fram, rederi A har 

flera av dessa kurser på varierande nivåer. Den högre nivån av utbildning är specifikt 

avsett för chefer och befäl medans alla andra anställda tar del av en grundlig utbildning 

om informations-säkerhet och IT-säkerhet. Man säger även att det är extremt viktigt att 

alla anställda förstår IT-systemen oavsett vart man jobbar – däck eller maskin, man 

jobbar också mycket över gränserna d.v.s. att man tar mycket hjälp från rederiets 

tekniska avdelningar. 

 

Rederi A har förebyggande system på plats för att upptäcka och förhindra hot såsom 

antivirusprogram och brandväggar. SIEM-lösningen används även här för att hjälpa till 

med upptäckande av hot. ”Brandväggar, active directory och sen en granskning av 

loggar med höga behörigheter är också en del som vi tittar på” säger rederi A. Active 

directory (AD) är en automatiskt driven tjänst specifikt utvecklad för nätverk och 

servrar som använder Windows Domäner, tjänsten har i syfte att delge och förstärka 

säkerhetspolicys för alla datorer, installations- och programvaruuppdateringar 

(Manzouri 2013). 

 

Rent praktiskt vid hantering av en IT-attack är det första Rederi A gör är en bedömning 

av situationen, hur stor skadan är, ifall man behöver göra en lockdown i systemen på 

något sätt eller ifall man tar det vidare eller ”eskalerar” ärendet. Sedan följer Rederi A 

sin ”katastrofhanteringsprocess” där de har en väldigt detaljerad rutin som följs. Denna 

rutin används för att återställa system som eventuellt kan ha blivit utsatta för en attack. 
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5.2 Rederi B 

Rederi B har ingen avdelning som arbetar direkt med IT-säkerhet, varken ombord eller i 

land. Rederi B har få uppkopplade system och har därför en relativt låg prioritering av 

sin IT-säkerhet, de har valt att inte spendera så mycket pengar på IT-säkerheten. Rederi 

B menar att IT-säkerhet till sjöss rent generellt är väldigt opraktiskt eftersom det sätter 

begränsningar för besättningen att utföra sina vardagliga arbetsuppgifter. De har heller 

inte identifierat och värderat några sårbara system, anledningen till detta är enligt Rederi 

B för att de helt enkelt inte har så många system som är utsatta. Mer specifikt säger 

rederi B: ”Vi har inte maskiner och liknande uppkopplat. Har man mer sådant får man 

akta sig.”. Däremot har rederi B på ett av sina fartyg sina navigationssystem 

uppkopplade, i detta fall har de en brandvägg som sitter på instrumenttillverkarens sida 

för att förhindra intrång, dessa instrument är direktuppkopplade till tillverkarens egna 

servrar. Det enda rederi B gör är att förse tillverkaren med en internetuppkoppling 

mellan fartyget och tillverkarens server. När det gäller hantering av lastinformation och 

liknande används Microsoft excel på samtliga fartyg, de använder inget direkuppkopplat 

datahanteringssystem. 

 

Vid uppbyggnad av rutiner och processer har rederi B valt att anpassa IT-säkerheten i 

fartygen efter hur kontoret hanterar sin IT-säkerhet, de använder inga specifika riktlinjer 

anpassade för sjöfart och fartyg. Vissa bortfall har förekommit i appliceringen, på 

kontoret används lösenordspolicys som innebär att de t.ex. varannan vecka måste byta 

lösenord. En lösenordspolicy används ej på fartygen eftersom rederi B anser att det är 

väldigt opraktiskt. Rederi B har inga nedskrivna eller dokumenterade rutiner och 

processer för hantering av en IT-attack eller för att hålla verksamheten ombord igång 

under en IT-attack. De har delat upp internetuppkopplingen ombord till ett businessnät 

och ett crewnät. Businessnätet används för drift av verksamheten, mail, 

navigationssystem och underhållssystem. Crewnätet används av besättningen på sin 

fritid och är trådlöst. En separation av nätet på detta sättet är väldigt viktigt för att 

förhindra att virus eller andra skadliga filer från laptops, mobiler eller andra källor tar 

sig in i fartygets businessnätverk där de har exempelvis underhållssystem och 

navigationssystem. Det finns också begränsningar på crewnätet i form av en brandvägg 

som bara släpper på en viss typ av trafik. Rederi B har även funderat på att köpa filter 

från operatören som begränsar vilka typer av sidor som kan besökas via uppkopplingen. 

Besättningen utbildas inte heller i någon form alls om IT-säkerhet i rederi B. 
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Rederi B använder sig  “klassiska sätten” när det gäller att upptäcka och förhindra 

intrång. De klassiska sätten enligt rederi B är antivirusprogram och brandväggar på 

samtliga datorer och nätverk. Antivirusprogram och annan mjukvara ombord uppdateras 

via automatik - det största problemet här är att de inte vill att detta ska ta upp bandbredd 

för att detta kan skapa hinder för att driva verksamheten ombord. De har tittat på flera 

olika lösningar via moln och liknande för att undivka detta. Antivirusprogrammet som 

används heter Panda, detta antivirusprogram är traditionellt, alltså programmet är inte 

specifikt framtagen för den typen av verksamhet som bedrivs ombord ett fartyg. De har 

också stort förtroende för satellitoperatören, hittar satellitoperatören något som kan 

anses vara misstänksamt i sin trafik rapporteras detta till rederiet. Satellittjänsten är 

uppbyggd så att rederiet och alla fartyg som använder tjänsten är uppkopplade på ett C-

nät. Ett C-nät är en form av klassificering av ett nätverk med 24 bitar i subnätmasken, 

standarden ser ut som 255.255.255.0. Alla IP-adresser som har samma siffror i de tre 

första avsnitten ligger på samma C-nätverk (Ellingwood 2014). Detta c-nätverk fungerar 

som ett lokalt nätverk fast det inte går att se varandra, när de sedan surfar ut på internet 

görs det via en extern IP-adress. Rederi B menar också att ifall någon ska kunna hacka 

sig in på deras nätverk görs detta mest effektivt via någon form av fysisk väg t.ex. 

genom att installera något ombord för att sedan koppla upp sig. Anledningen till detta är 

p.g.a. satellitlänkens tekniska funktion och just för att satellituppkopplingen anses vara 

för slö. Det går att hacka sig in via satellitlänken men det är också väldigt opraktiskt för 

hackaren och det är flera hinder som hackaren måste ta sig förbi. Vid exempelvis 

överbelastningsattacker riktas attackerna mot markstation och inte mot båten. Fartygets 

internet slås ut under en sådan attack men en satellitoperatör har fler, bättre och mer 

omfattande IT-säkerhetsåtgärder än ett fartyg vilket minimerar risken för fartyget i sig. 

 

Rederi B har funderat på att implementera begränsningar när det gäller flyttbara medier 

ombord på fartygen. Men rederi B påstår då att detta som sagt är väldigt opraktiskt, helt 

plötsligt kan en stuvare komma ombord eller någon annan som behöver skriva ut bilder 

eller filer, detta skapar bara problem då menar rederi B. ”Det är mycket som är bra i 

teorin men som är svårt att applicera ombord” säger rederi B. 

Rent praktiskt vid ett bemötande av en IT-attack kommer rederi B återställa en backup 

för att få alla system igång igen, detta görs via kontoret. Rederi B tar en backup av alla 

system varje natt, ett klonjobb utförs också, d.s.v. att de kopierar servern i sitt befintliga 
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skick. Med denna klonen kan rederi B starta upp systemen igen via ett backupverktyg, 

dock så tappas all information som gjorts under dagen. På grund av den verksamheten 

som rederi B bedriver menar de också på att det inte är svårt att få tag på lastlistor och 

liknande igen om de skulle försvinna i en återställning. 

 

5.3 Rederi C 

Rederi C har en egen avdelning som ansvarar för it-säkerhet, med möjlighet att ta hjälp 

av personer ombord för mer praktiska moment på plats. Dessa har ingen uttalad roll 

utan tenderar att vara personer med viss it-vana. Egna framarbetade policys och 

riktlinjer följs där rederiet har tittat en del landssidans motsvarigheter. Någon särskilt 

skillnad mellan riktlinjer för land kontra sjö anses inte behövas då rederiet anser att 

landssidans principer är väl beprövade samt utvecklade under lång tid, och går att 

appliceras på fartyg. Inga policys eller planer finns hos rederiet för utbildning gällande 

it-säkerhet för besättningen. 

 

Rederiet har klart identifierat de system som kan vara sårbara och håller dom separerade 

till så stor del som möjligt. De flesta av rederiets fartyg är ständigt uppkopplade 

(majoriteten via satellit och i vissa fall kompletterat med mobilnät) vilket möjliggör 

skydd via automatiskt uppdaterande antivirusprogram som övervakas av kontoret, 

däremot så används inte några skyddstjänster av leverantörerna själva  Minsta möjliga 

kommunikation tillåts mellan yttre system, egna interna system och nätverk. Istället 

kommunicerar systemen ombord med relevanta leverantörers egna skyddade system 

direkt, som i sin tur endast kan komma åt det specifika systemet de behöver ombord. 

Exempelvis behöver inte användaren gå online för att hämta rättningar för ECDIS då 

dessa hämtas direkt från ECDIS-leverantören från ett skyddat system utan tillgång till 

yttre nät, samt att leverantören endast har tillgång till sina egna system ombord. Detta 

system är inte framtaget av rederi C utan av tillverkarna själva som såg ett behov av det. 

 

Separation sker även mellan besättningens åtkomst av nät och system ombord. Ett virus 

som en besättningsmedlem utsätts för på exempelvis en hemsida kan inte komma åt 

lastsystem och liknande, såvida det inte sker fysiskt via överförbar media såsom en usb-

sticka. Policys - däremot inga åtgärder som inaktivering av usb-portar - finns för just 

detta med syfte att förhindra att det överhuvudtaget kan ske, "men att folk följer dom, 

det är en annan fråga. Det upplever vi som ett litet problem" säger rederi C. 
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Processen vid en pågående attack består hos rederi C av att försöka isolera ett utsatt 

system direkt så gott det går, stänga det och rensa det för att förhindra eventuell 

spridning. Inga fasta rutiner följs utan processer kan variera från fall till fall och vilka 

system som har utsatts: initialt blir det oftast ett totalstopp och sedan släpps fler system 

på i takt med att de märker att dessa system inte har blivit infekterade. Vanligast har 

varit en total rensning för att sedan återställa från en backup som styrs via it-

avdelningen. Dessa backuper är gjorda dagligen på fartygen respektive två gånger per 

dag på kontoren. Primärt så upptäcks dessa attacker av användarna själva som märker 

att något inte är korrekt i kombination med varningar från antivirusprogrammet. 

 

5.4 Rederi D 

Rederi D har som ytterst ansvarig sin CIO (Chief Information Officer) som utöver 

frågor gällande IT även sköter säkerhetsaspekterna inom detta område, vilket enligt 

informanten gör det svårt för denne att ta sig an detaljfrågor på djupet på samma sätt 

som en person vars arbetsuppgifter endast skulle bestå av IT-säkerhet. CIO:n har runt 

sig ett "forum" bestående av en IT-säkerhetsorganisation som följer upp och åtgärdar 

eventuella brister. De har dock inga anställda som ansvarar specifikt för IT-säkerhet 

ombord på sina fartyg. Rederiet anser sig ha IT-säkerhet högt upp på agendan samt att 

deras medvetenhet gällande dessa frågor ökar hela tiden. Samtidigt märker de av en 

konflikt mellan säkerheten kontra flexibiliteten där personalens/användarnas 

möjligheter för åtkomst av vissa känsliga data har begränsats där det tidigare har varit 

ett avkall på kontroll och säkerhet.  

 

Inga specifika riktlinjer för sjöfartsbaserad IT-säkerhet följs utan rederiet har valt att 

titta på olika lösningar som har fungerat bra på land, och plockat från de som de har 

ansett vara passande. Rederiet är i processen att ta fram ett "awareness-program", en 

datorbaserad utbildning där grundläggande IT-säkerhet ska gås igenom som ett 

komplement för den traditionella säkerhetsutbildningen för samtliga sjöfartsanställda 

ombord och i land. Denna ska beröra säker surfning på internet, lösenordssäkerhet och 

hantering av misstänkta bilagor och ska i det första införandet vara likadan för alla 

anställda oavsett befattningsgrad. 
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Vid en pågående attack har rederiet redundans av sina system och business-contingency 

planer där de kan klara av störningar till viss del. Rederiet har planerat för scenarier där 

olika system drabbas och vad som bör göras för att kunna driva verksamheten vidare, 

dock är dessa utformade för relativt begränsade incidenter och ej för övergripande 

attacker på hela deras datainfrastruktur.  

 

Rederiet har flera system och rutiner för att upptäcka en pågående attack: DdoS skydd 

via sin operatör som fångar upp den och förhindrar belastning av rederiets webbplatser, 

brandväggar, kontroll och begränsning eller filtrering av skadliga webbsidor, ett 

antivirusskydd som är kapabelt att analysera filers beteende och och ej endast enligt 

specifikt listade filer, samt ett spamfilter. På rederi D väljer de att lägga IT-säkerheten i 

olika lager där de hoppas att  kunna fånga upp ett potentiellt hot som har passerat ett 

lager i ett annat lager av skydd. Rent praktiskt begränsas tillkomst till känsliga system 

genom att de endast kan nås via en specifik datorstation som har getts tillgång. Dvs att 

även om en obehörig användare skulle få tillgång till inloggningsuppgifter måste denna 

också ha tillgång till datorn ifråga, exempelvis måste denne in i befälhavarens hytt för 

att kunna använda befälhavarens login. 

 

Återställning av system i följd av en IT-attack sker, utöver rederiets business-

contingecy plan, också via en DRP (disaster recovery plan) som anger åtgärder som bör 

tas beroende på typ av attack och eventuell data förlorad. Planen är att betrakta som 

generell för att sedan bli mer specifikt inrikta beroende på attackens parametrar. 

Rederiet gör också dagliga backuper av data. 
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6. Resultatanalys  

Analysen baseras på de fem punkterna i IMOs cirkulär Interim Guidelines on Maritime 

Cyber Risk Management och BIMCOs riktlinjer där datan tagen från intervjuerna och 

resultatet ställs mot riktlinjerna för IT-säkerhet på fartyg (MSC.1/Circ.1526 2016). 

 

6.1 Identify 

Enligt punkt 3.5.1, Identify,  i MSC cirkulär Interim Guidelines on Maritime Cyber Risk 

Management bör specifik personal och deras ansvar för it-säkerhet definieras. Likaså 

system, tillgångar och data som då de eventuellt attackeras skulle innebära risk för 

fartygets drift (MSC.1/Circ.1526 2016). Målet ska ytterst vara att bygga upp 

organisationens förståelse och hantering av cyberrisker och genom det lägga en grund 

för ett effektivt användande av ramverkets fem punkter (BIMCO 2016). Rederi A har 

tydligt identifierade roller och en klart definierad avdelning som ansvarar för it- samt 

informationssäkerheten. Denna är övergripande då ingen tydlig distinktion görs mellan 

fartygens IT-säkerhet respektive rederiets utan hanteras gemensamt och globalt. 

Rederiet har också identifierat särskilt sårbara gränssnitt. Rederi B har valt att ej 

genomgå någon process för att identifiera särskilt sårbara system då de anser att så få av 

dessa är utsatta, dvs uppkopplade. De har ej heller IT-säkerhet på sin officiella agenda, 

varken ekonomiskt eller i form av utsedda personer utan görs för "att vi tycker det är 

skoj". Rederi C har både definierat personal med ansvar för relevanta uppgifter som 

faller under denna punkten, och i samarbete med tillverkarna identifierat övriga system 

som kan vara sårbara. De har även möjlighet för viss handpåläggning ombord, dock ej 

av specifikt utsedda personer utan av besättning med viss IT-vana. Rederi D:s IT-

direktör (CIO) svarar för IT-säkerheten inom rederiet och har runt sig ett forum av 

personer som utgör rederiets säkerhetsorganisation. Denna lösa roll som innehas av 

rederiets CIO är inte specifikt för just IT-säkerhet utan innefattar också de övriga 

arbetsuppgifter som en IT-direktör har. Rederi C utför penetrationstester för att kunna 

identifiera och åtgärda de eventuella säkerhetsbrister som finns. 

 

Gemensamt för alla fyra rederierna är att dessa inte följer specifika riktlinjer för IT-

säkerhet ombord på fartyg utan har valt att titta på hur företag i land utformat sina 

system, och fritt anpassat och plockat bland det dom tycker sig kunna applicera på sin 

verksamhet. Rederierna anser att riktlinjer som används för landbaserad verksamhet är 
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väl beprövade och har använts under lång tid, vidare så anses det inte vara markanta 

skillnader mellan sjö- och landbaserade verksamheter förutom tillgången till bandbredd. 

 

6.2 Protect 

Punkt 3.5.2 i MSC.1-Circ beskriver att det ska finnas rutiner för riskkontroll och 

kontinuitetsplanering för skydd mot cyberrelaterade incidenter (MSC.1/Circ.1526 

2016). Rederi A har en katastrofprocess, klienthanteringsprocess och en business- 

continuityprocess som alla har i syfte ge tydliga åtgärder vid en potentiellt pågående 

attack. Till skillnad från Rederi A som är ett större rederi jämförelsevis, har det mindre 

rederiet B inga dokumenterade processer för att hålla verksamheten igång under en 

attack. Samma gäller för det mindre rederiet C som inte heller har några dokumenterade 

processer eller rutiner som följs i detta syfte: rederi C menar att det kan variera kraftigt 

mellan olika typer av IT-attacker hur de väljer att hantera en sådan. Rederi D som är ett 

större rederi har likt rederi A business-contingency planer där det står beskrivet i form 

av olika scenarier hur de ska hantera en IT-attack, dessa scenarier är dock begränsade 

och inte till för övergripande attacker på hela deras datainfrastruktur. När det gäller 

planering och dokumentering för potentiella pågående IT-attacker framstod det som av 

de som intervjuats att de mindre rederier inte valt att lägga lika mycket resurser på detta 

till skillnad från de större rederierna. 

 

I risk kontrollerna samt punk 3.7 i cirkuläret MSC.1/Circ.1526 (2016) och vidare i 

BIMCOs riktlinjer under punkten protect beskrivs i ett kriterium att alla användare av 

systemen ska utbildas och att användarna ska förstår sina roller och ansvarsområden 

gällande IT-säkerheten (BIMCO 2016). I rederi A som beskrivet i resultatet utbildas 

samtliga i personalen angående betydelsen av IT-säkerheten och vilka hot som finns, 

denna utbildning görs som nämnt tidigare via diverse e-kurser på varierande nivåer 

beroende på befattning.  Rederi B i kontrast till rederi A utbildar inte sin besättning eller 

personal alls angående IT-säkerhet, men de beskriver dock och har anmärkt vikten och 

betydelsen av att detta görs. Likt rederi B anser rederi C att det är viktigt att 

besättningen utbildas p.g.a. att det är oftast där det finns en svag punkt för hot att tränga 

sig in i ett system d.v.s. via användaren men dock har rederi C ingen utbildningsplan för 

sin besättning och personal. Rederi D är som nämnt i resultatet på gång att utveckla en 

process för utbildning av personal, ett ”awareness-program” som är en datorbaserad 

utbildning för grundläggande it-säkerhet för samtliga sjöfartsanställda. Återigen i detta 
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kriteriet finns det antydningar till att de mindre rederier väljer bort utbildning av 

personal till skillnad från de större rederierna. Dock beskrivs själva betydelsen av 

utbildning av personal i de mindre rederierna som en viktig punkt och något som 

egentligen borde göras. 

 

En del i en IT-säkerhetspolicy kan vara restriktioner och begränsningar gällande fysiska 

flyttbara medier som USB-stickor eller hårddiskar ombord fartyg. Detta är något som 

anses vara av betydelse i punkten protect i BIMCOs riktlinjer (BIMCO 2016). Rederi A 

har tydliga fastställda regler gällande denna typen av flyttbar media och tillåts inte alls 

ombord. Rederi B har inga begränsningar för användandet av flyttbara medier, det anses 

vara opraktiskt. Rederi C har däremot implementerat policys gällande flyttbara medier 

men har inga direkta åtgärder för att förhindra detta. Rederi C ifrågasätter ifall dessa 

policys gällande flyttbara medier följs av användarna och anser detta som ett problem. 

Rederi D undersöktes ej gällande flyttbara medier. 

 

6.3 Detect 

Punkt 3.5.3 detect i MSC.1-Circ (2016) förevisar elementet upptäckt av hot. Målet skall 

vara att finna, utveckla och införa passande verktyg för att vid ett tidigt skede kunna 

upptäcka en incident. 

 

Rederi A använder sig utöver antiviruskydd och brandväggar av en inköpt extern 

övervakningstjänst, SIEM, och de uppmanar även användarna att rapportera in 

misstänkta intrång och incidenter. Rederi B använder sig av ett gratis antivirusprogram 

och brandväggar för att skydda känsliga system. Uppdateringar görs regelbundet, vilket 

BIMCO också rekommenderar, men de har tvingats göra avvägningar mellan att ladda 

ned uppdateringar och att hålla sin begränsade bandbredd fri för fartygets egentliga 

verksamhet. Rederiet förlitar sig även på deras nätverksleverantör, segregeringen av 

nätverket via C-nät, och deras förmåga att upptäcka misstänkt aktivitet och större 

resurser som ytterligare ett lager skydd. Rederi C använder sig även de av 

antivirusprogram som uppdateras kontinuerligt och samtidigt övervakas från 

landskontoret och utöver det brandväggar som kan användas för att upptäcka en 

pågående attack. Rederi D har i enlighet med rådande rekommendationer från BIMCO 

valt att bygga upp sitt system i flera lager för att upptäcka hot och pågående incidenter 
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och kan som enda granskat rederi väl sägas uppfylla kraven i MSCs cirkulär och 

BIMCOS rekommendationer.  

De fyra rederierna kan mer eller mindre anses ha uppfyllt de generella, oprecisa kraven i 

det korta cirkuläret och även till viss del de mer detaljerade ramverket med 

rekommendationer om brandväggar, antivirusprogram och uppdateringar av dessa, 

segregerade nätverk som finns i Guidelines on Cyber Security on ships. 

 

6.4 Respond 

Punkt 3.5.4 respond i MSC.1-Circ (2016) beskriver att rederierna ska utveckla och ha 

en responsplan för hanteringen av en eventuell IT-attack. Rederi A bemöter en IT-attack 

genom att först göra en bedömning av den aktuella situationen, hur stor skada som har 

åstadkommits, ifall systemen behöver låsas på något sätt eller ifall det tas vidare upp i 

rederikedjan. Som nämnt innan följer rederi A i detta fallet sin 

katastrofhanteringsprocess där en väldigt detaljerad rutin följs. Rederi B har ingen direkt 

responsplan för en potentiell attack utan gör istället en enkel återställning av ett utsatt 

system med en backup, dessa backups görs varje natt, de har ingen utvecklad plan för 

detta vilket bör finnas enligt MSC.1-Circ (2016). Rederi C försöker isolera det utsatta 

systemet så gått det går, detta för att förhindra spridning. Vanligt också enligt rederi C 

är att de gör en total rensning på systemen för att sedan återställa backuper. Likt rederi 

B har rederi C inga fasta rutiner eller planer för hanteringen av en IT-attack, utan de 

upplever IT-attacker som så pass olika att det inte går ha en fastställd rutin. Rederi D 

har likt rederi A en business-contingency plan där de kan klara av störningar till viss 

del, de har även en rad olika dokumenterade scenarier där åtgärder finns beskrivna. De 

större rederierna, A och D i detta fallet har mer välutvecklade åtgärdsplaner och rutiner 

för hantering av en IT-attack. Rederi B och C som är förhållandevis små rederier har 

mindre eller inga dokumenterade åtgärdsplaner på plats för samma syfte. 

 

6.5 Recover 

Punkt 3.5.5 recover i MSC.1-Circ (2016) beskriver att rederier ska identifiera åtgärder 

för att återställa system som blivit utsatta av en attack så att verksamheten kan fortsätta 

ombord. Rederi A använder sin katastrofhanteringsprocess vid återställning av system, 

alltså samma process eller rutin som används i punkten respond. Denna process är 

detaljerad och beskriver hur systemen som blivit utsatta av en attack ska återställas. 
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Rederi B återställer sina system som nämnts tidigare via en backup. De tar en kopia på 

servern och datorerna ombord en gång om dagen och kan sedan återställa systemen som 

blivit utsatta med hjälp av ett backupverktyg som finns på kontoret i land. Rederi B har 

alltså åtgärder på plats för att återställa system men saknar dokumenterade rutiner. 

Rederi C’s lösning liknar den lösningen rederi B har, de gör backups på samtliga system 

ombord, denna backup görs dagligen också. I rederi D följs - likt rederi A - en DRP 

(disaster recovery plan) och även sin business-contingency plan där det står beskrivet 

vilka åtgärder som ska tas beroende på typ av attack och vilket system som utsatts. 

Dokumenterade processer och rutiner i syfte att återställa system saknas hos rederi C. 

Punkt 3.5.5 recover överlappar mycket med punkt 3.5.4 respond eftersom mycket av det 

som står beskrivet i respond är tillämpbart i recover. De mindre rederierna B och C har 

färre dokumenterade rutiner och processer i syfte att återställa system jämfört med de 

större rederierna A och B som använder sina katastrofhanteringsprocesser. 
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7. Diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur rederier med svenska fartyg har löst 

sin IT-säkerhet och även hur de följer riktlinjerna som finns tillgängliga från IMO. 

Resultatet har varit varierande mellan de olika rederierna - vissa rederier uppfattar IT-

säkerhet som ett hinder och att det inte är värt att spendera pengar på att utveckla rutiner 

och processer medans andra rederier har uppfattningen att det är detta är viktigt och att 

IT-säkerhet bör prioriteras högt på agendan. Utifrån jämförelse mot cirkuläret och med 

analys i beaktande går det dra slutsatsen att tre av dessa fyra granskade rederier med 

svenska fartyg (B, C, D) har bristande IT-säkerhet i förhållande till IMOs riktlinjer. Ett 

rederi av fyra hade ett komplett skydd för IT-säkerhet. Utöver det kan vi skönja trenden 

att storlek på rederi har påverkan på hur riskhanteringen, rutinerna och processerna 

hanteras, samt att samtliga rederier som intervjuats är eniga om att IT-attacker är ett 

problem och att det är viktigt skydda sig emot. 

 

Analysen visade att förutom rederi B som varken har definierat ansvariga personer eller 

identifierat sårbara system kan samtliga rederier sägas följas riktlinjerna under punkten 

identify, dock med skillnader i tillvägagångssätt. Rederi A har som visats i analysen 

tydligt identifierat både roller med ansvar för it-säkerhet och sårbara system, medans de 

andra rederierna kan sägas ha friare eller lösare icke-officiella roller och metodiken för 

att identifiera sårbara system skiljer sig åt något. Det visas att rederi A som enda 

respondent sägas följa de riktlinjer som ges för riskkontroll och kontinuitetsplanering 

som ges under punkten protect. De återstående tre rederierna har antingen inga 

dokumenterade eller fasta rutiner som följs, eller i fallet av rederi D ingen egentlig 

övergripande plan. Med analysen i beaktande kan de fyra rederierna mer eller mindre 

anses ha uppfyllt de generella, oprecisa kraven i det korta cirkuläret vad det gäller 

punkten detect och även till viss del de mer detaljerade ramverket med 

rekommendationer om brandväggar, antivirusprogram och uppdateringar av dessa, 

segregerade nätverk som finns i BIMCOs Guidelines on Cyber Security on ships. 

Rederi A och D kan genom analysen visas ha följt rekommendationerna under punkten 

respond. De två rederierna har konkreta planer på plats för att kunna svara på, och 

hantera en attack medans rederi B samt C har möjligheten att göra det men utan specifik 

rutin eller plan. Återigen kan vi dra slutsatsen att de två större rederierna av de fyra som 

har granskats, A och D, har dokumenterade processer och åtgärder som överensstämmer 

väl med punkten recover. Vad som framgick av analysen och slutsatsen gällande 
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respond reflekteras även här, då B och C kan vidta åtgärder för återhämtning & 

reparation av skadad/förlorad data, men ej har dokumenterade processer och rutiner för 

detta ändamål. 

 

Kontrasterna är tydliga: de mindre rederierna som intervjuats spenderar inte lika mycket 

pengar på IT-säkerheten som de större rederierna. Med tanke på IMO-cirkulärets 

generella utformning finns det däremot ingen anledning för mindre rederier att av 

kostnadsskäl inte ta hänsyn till de rekommendationer som finns. Om de mindre 

rederierna blir utsatta för någon form av IT-attack har de färre förberedelser och 

åtgärder för att hantera detta, vilket skulle kunna resultera i att det blir dyrare långsiktigt 

att inte följa riktlinjerna. NCA (2016) beskriver just att utan ordentliga IT-

säkerhetsåtgärder löper företag risken att långsiktigt förlora vinster, värdefull data, 

förtroendeförluster i kunder och aktieägare vilket kan resultera i stora ekonomiska 

förluster. 

 

Anmärkningsvärt är att inget av rederierna som intervjuades följde specifika riktlinjer 

utformade för fartyg utan valde istället att anpassa fartygens IT-säkerhet för standarder 

som finns i land eller inga riktlinjer överhuvudtaget. Följdfrågan blir då naturligt varför 

rederier inte utgår ifrån riktlinjer specifikt för fartyg. Kanske upplevs hotet inte vara 

tillräckligt för att rederier ska agera, vilket skulle stämma överens med påståendet som 

MTI Network (2016) och även NCA (2016) gör i sina rapporter att rederier och företag i 

allmänhet sällan rapporterar cyberrelaterade incidenter. Färre rapporteringar som görs 

kring IT-attacker gör i sin tur att det på andra rederier kan upplevas som en risk som 

inte finns. Något annat som är intressant är också hur hotbilden upplevs variera mellan 

olika fartygstyper, denna studien har inte undersökt detta, men det anses finnas 

tendenser till variation mellan olika typer av fartyg, handelsområden och flagg enligt 

rederierna som intervjuats. 

 

Samtliga rederier som intervjuats är eniga om att utbildning av personal eller användare 

av IT-systemen är viktigt för en bra IT-säkerhet även organisationer som FBI (u.å.) 

påstår att utbildning av användarna av IT-systemen är väldigt viktigt för en bättre IT-

säkerhet.Trots detta saknas det rutiner för utbildning av personal på två av rederierna 

som intervjuats. Återigen i detta fallet är det de mindre rederierna som inte utbildar sin 

personal, detta kan vara p.g.a. exempelvis brist på resurser då det kan kosta att utveckla 
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och implementera program eller utbildningsplattformar. Intressant är hur rederi A har 

valt att hantera sitt utbildningsprogram, men också även hur alla anställda fungerar som 

“mänskliga sensorer. Där uppmuntrar man besättning och annan personal till att 

rapportera in misstänkta händelser i datorsystem och nätverkssystem. I andra rederier 

utan uppmuntran kanske det istället mörkläggs och man inte rapporterar in händelser för 

att man är rädd att ha gjort något som anses vara fel. 

 

Sammanfattningsvis kan Rederi A sägas ha i denna undersökning de mest robusta 

processerna och rutinerna för bra hantering av IT-säkerheten, de uppfyller samtliga krav 

enligt IMOs cirkulär även ifall de inte specifikt följer några riktlinjer gjorda för sjöfart. 

Rederi A är också det största rederiet som deltagit i undersökningen, vilket speglar 

mycket till vad resultatet kom fram till, d.v.s. att de större rederierna i detta fallet har 

fler åtgärder på plats gällande IT-säkerheten än de mindre. Rederi D har också bra IT-

säkerhet enligt jämförelsen med IMOs riktlinjer men saknar för tillfället ett komplett 

utbildningsprogram för personalen. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Från början var det tänkt att undersökningen skulle byggas på en enkätundersökning där 

så många svenska rederier som möjligt skulle deltagit. Vid noggrannare utvärdering av 

kvantitativ metod för arbetet framkom det att IT-säkerhet generellt är ett känsligt ämne 

och att uppslutningen på en enkätundersökning och därmed mängden kvantifierbar data 

skulle blivit för låg. Detta resulterade att istället för att basera undersökningen på 

kvantitativt underlag valdes en kvalitativ metod, i detta fallet en semistrukturerad 

intervjustudie. Nackdelen med att välja en kvalitativ metod gentemot en kvantitativ 

metod är att undersökningen istället baseras på ett fåtal utvalda rederier vilket resulterar 

i att det blir svårt att få en statistiskt korrekt bild över hur svenska rederier allmänt 

sköter sin IT-säkerhet. I denna undersökningen fungerade en kvalitativ metod eftersom 

arbetet inte specificerar sig allt för mycket på alla rederier utan istället väljer att mer 

detaljerat gå in på ett fåtal rederier för att hitta tendenser. Undersökningen baseras på 

fyra intervjuer med respektive rederiers IT-ansvarig, det hade varit bättre med fler 

intervjuer men återigen så var viljan att delta från många rederier låg. 

Ingen kvantifiering av data har gjorts utan syftet är helhetsmässigt att titta på hur 

rederierna hanterar sin IT-säkerhet och även hur detta ställs till cirkuläret. 
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7.2 Förslag till framtida forskning 

Möjligheten till andra studier och forskning på detta området är många. Detta arbetet i 

sig kan exempelvis användas som ett underlag för en fortsatt undersökning med ett 

större antal respondenter vilket eventuellt kan konstatera att brister inom it-säkerheten 

är genomgående bland svenska, eller skandinaviska rederier. Andra mer djupgående 

studier kan göras var för sig på så gott som alla 5 punkter i cirkuläret. Även jämförelser 

mellan olika typer och olika stora rederier kan göras, exempelvis mellan mindre och 

större tank-, passagerar – och bulk rederier för att visa på skillnader i "tänket", budget 

och prioriteringar gällande it-säkerhet. 
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