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Inbjuder till höstseminariet

Moderna ledningssystem

Mission Network som plattform
Hur möter vi det?

Internationellt samarbete kring kris- och krigssituationer har ökat i Europa
under de senaste decennierna till en nivå som inte skådats sedan WWII.
Det är i internationellt sammansatta och förankrade Mission Task Forces
de politiska säkerhetsambitionerna implementeras. Här skapas också
Mission Networks, ledningssystem för missionen, som är en mellanstatlig
informationsmiljö vilken både skall tjäna missionens framgång men också
tillgodose vissa av de bidragande staternas krav.
Detta SESAM-seminarium vill ge inspiration om Mission Network som
plattform för kommande svenska internationella insatser med civila och
militära bidrag.
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Program
09.50

Inledning
Claes Wadsten, Saab Vricon Systems AB, SESAM VU

10.00

Missionsnätverk ur ett försvarsperspektiv
Christer Lind-Val, FM

10.30

EU Horizon 2020– forskning och teknikutveckling inom ”Cyber”	
  
Anna Halldén, Vinnova

11.00

Standardisering för missionsnät, STANAG - NISP
Leif Sundgren, FMV/SPL/SP

11.30

Ledningsnät för insatser som är aktuella idag, Federated Mission
Networking (FMN) och Nato Response Force (NRF)
Michael Stolz, FMV/SPL/SP

12.00

Lunch

13.00

Kan vi egentligen göra våra ledningssystem säkra?
Stefan Axelsson, Blekinge Tekniska Högskola

13.30

Vad betyder IT säkerhet i praktiken- även för Mission Networks
Jaan Haabma, Basesoft

14.00

Att utveckla säkra system, FMV:s process
Informationssäkerhetsdeklaration (ISD)
Dan Olofson, FMV

14.30

Kaffe

15.00

Utmaningar med integrering av säkerhet i
ledningssystemsutveckling i praktiken
Dan Olofson/FMV, Lena Johanson/Combitech, Fredrik Ruuda/Combitech

15.30

Panel

16.10

Avslut

Med reservation för ändringar
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Tid:

Tisdag den 18 nov 2014, kl 0950 – 1600

Plats:

Filmsal C, FMV, Stockholm (begränsat antal platser)

Anmälan:

Senast den 5 nov, till anna@kasjoskontor.se
eller brev till SESAM-sekretariatet enligt nedan.

Ange:

Namn, personnr (krävs för inpassering till FMV)
Org/företag e-post, telefon

Ingen avgift, lunch på egen bekostnad. (85 kr på Vingen, pris juni -14)

Kontakt:

Håkan Enquist, Ordf. SESAM
Tfn: 0735 117 800
E-post: enquist@chalmers.se

SESAM-sekretariatet:
Anna Kåsjö
Kåsjös Kontor
Läppe, Björkhaga
643 95 VINGÅKER

Tel: 0151-60155
Mobil: 070-716 9702
E-post: anna@kasjoskontor.se

SESAM är ett sedan 1988 fungerande samverkansnätverk för
projektövergripande och företagsneutral kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning inom området programvaruintensiva försvarssystem.
SESAM bedriver sin verksamhet på olika sätt för att ge medlemmarna ny
information samt att bygga informationsnätverk inom datorsystem och
programvara.
Arbetssätten kan variera med de vanligaste är:
• Arbets- eller intressegrupper med deltagande av flera medlemsintressenter
• Seminarier med interna och externa föreläsare kring aktuella frågor för SESAM
• Informationsspridning genom SESAM hemsida, CD till medlemmarna
• Större eller mindre utrednings/utvärderingsprojekt
• Redovisningar av årets projekt som sker i samband med höstseminariet
• Teknikspaning med efterföljande informationsspridning till medlemmarna
Intressent i SESAM kan vara försvarsmyndighet och företag eller institution som
har utvecklingsuppdrag/beställning från försvarsmyndighet. Av intressent krävs
viss garanterad arbetsinsats i arbetsgrupperna.
SESAM styrs av ett råd, som är sammansatt av representanter för
intressenterna. Ordförande är Håkan Enquist, Chalmers, och vice ordförande Curt
Merkell, Saab Dynamics.
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Kan vi egentligen göra våra ledningssystem säkra?
Komplexa system idag innebär ofelbart att en dator är inblandad någonstans. Vi
har använt datorer sedan 60-talet, men säkerhetsmässigt så står vi kvar och
stampar på samma fläck. Vad är skälen till det? I det här föredraget tar jag hjälp
av analogier ifrån den statistiska fysiken och ekonomin för att sätta
fundamentala begränsningar för säkerhet i perspektiv. De av Ross Anderson
framförda analogierna ger en spännande referensram för att förklara varför våra
datorsystem ser ut som de gör när det gäller säkerhet, och vad det är som sätter
de fundamentala begränsningarna.
Att utveckla säkra system, ISD
FMV:s process Informationssäkerhetsdeklaration, ISD.
Syftet med ISD är att FMV ska leverera ackrediterbara system med rätt kvalitet
och enhetliga underlag för leverans till FM. FMV levererar en deklaration till FM
där de deklarerar att de tar sitt designansvar avseende IT-säkerhet med
kravuppfyllnad till FM. ISD omfattar faserna initial analys, kravnedbrytning,
produktion (leverantör) samt Leverans.
Praktiska utmaningar
Dan Olofson/FMV, Lena Johanson/Combitech, Fredrik Ruuda/Combitech
diskuterar praktiska utmaningar med integrering av säkerhet i
ledningssystemsutveckling. Vad är viktigt för att lyckas? Hur kommer industrin in
i ISD-processen? Vad är IT-säkerhetsutlåtande?
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Föreläsare
Stefan Axelsson är civ.ing. och teknologie doktor från Chalmers där han
disputerade på en avhandling om intrångsdetektering. Han är idag lektor i
datasäkerhet vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Han har forskat inom
datasäkerhetsområdet sedan 1996, samt även arbetat inom industrin i tio år,
varav sju som Systemledare/Produktledare inom Ericsson, där han även
utnämndes till senior specialist inom säkerhet i mobila datasystem. Hans
nuvarande forskningsintressen rör computer forensics, bedrägeri- och
intrångsdetektering, samt detektion av anomalier till havs som en del av marina
ledningssystem.
Dan Olofson har ett långt förflutet inom IT- och säkerhetsbranschen. Han har
arbetat med Informationssäkerhetsfrågor på FMV sedan 2001. Dan ansvarar idag
för ISD-processen och tillhör den strategiska produktledningen på FMV.
Lena Johansson har arbetat inom informationssäkerhetsområdet i över 15 år,
som konsult och konsultchef. Hennes huvudsakliga inriktning är
säkerhetsarkitektur och styrning/värdering av informationssäkerhet i komplexa
systemlösningar. Lena har bland annat medverkat i framtagning av metodstöd
för ISD-processen.
Fredrik Ruuda, informationssäkerhetsspecialist och verksamhetskonsult vid
Combitech i Växjö. Fredrik verkar som affärsutvecklare och konsult inom ramen
för verksamhetsutveckling och ledningssystem. Han har bakgrund inom
Försvarsmakten, och då särskilt inom Armé- och Ledningsförband. Fredrik är
certifierad informationssäkerhetsspecialist, ISMP, och har medverkat vid
utformningen av ledningssystem och informationssäkerhetsarkitektur.
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