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Internetanslutna styrsystem i Sverige
En studie baserad på databaserna Censys och Shodan
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Den studie som har genomförts har baserats på sökningar i

elkraft, transport, sjukvård samt vatten

publika databaser, d v s inga direkta frågor har ställts till
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De öppna databaser som används har en stor begränsning

vilket kan göra det omöjligt att urskilja

inbyggd - de protokoll som täcks av Shodan och Censys är i
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Detta påverkar resultatet avseende
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tjänsterna el och bredband i ovan
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Även urvalet av söktermer gällande såväl organisationer som
teknologier påverkar resultatet. Det är rimligt att anta att
endast en liten delmängd av alla relevanta söktermer
identifierades av den genomförda studien.
Andra faktorer som begränsar och påverkar resultatet är
exemplevis huruvida organisationerna använder NAT
(Network Address Translation) för att exponera flera datorer
mot internet via ett mindre antal IP-adresser samt vid vilken
tidpunkt sökningen är gjord.

Vägledning
MSBs ”Vägledning till ökad säkerhet i
industriella informations- och
styrsystem” innehåller 17
grundläggande rekommendationer för
att öka säkerheten i industriella
informations- och styrsystem.
MSBs vägledning går kostnadsfritt
beställa eller ladda ner på:
www.msb.se/ics
eller kontakta oss på
scada@msb.se

Resultat
Resultatet visar bland annat på stora skillnader mellan
sektorerna. Särskilt sektorn elkraft sticker ut avseende antal
indexerade komponenter. Anledningen till detta kan snarare
tillskrivas de ovan beskrivna begränsningarna (gällande
protokoll samt ingående tjänster inom sektorn) än på att det
föreligger några faktiska skillnader mellan sektorerna.
Sökningen i studien kan upprepas och skapar på så sätt en
möjlighet att följa utvecklingen över tid. Det är i huvudsak
skillnader mellan sådana sökningar som är intressant snarare
än de sammanställda resultaten i studien.
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