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Cybertruslen
Danmark står fortsat over for en meget høj cybertrussel, særligt fra fremmede stater. Nogle stater forsøger vedhol-
dende at udføre cyberspionage mod danske myndigheder og virksomheder, og de gør det stadigt sværere at opdage 
deres aktiviteter. Visse stater har desuden vist vilje til også at udføre mere offensive cyberangreb, der f.eks. har til 
formål at påvirke meningsdannelsen i andre lande. Samtidig bliver avancerede hackerværktøjer tilgængelige for flere 
ikke-statslige aktører.  

Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. 
Myndigheder og virksomheder er i høj grad digitalt for-
bundne, både med hinanden og med resten af verden. 
Digitaliseringen og anvendelsen af ny teknologi medfører 
store fordele for samfundets udvikling og skaber vækst. 
Den stadigt større udnyttelse af de digitale muligheder kan 
dog også introducere nye sårbarheder, som gør Danmark 
mere udsat i forhold til cyberangreb. 

Når følsomme oplysninger behandles digitalt og på sy-
stemer med adgang til internettet, kan hackere, der 
befinder sig flere tusinde kilometer væk, tiltvinge sig 
adgang til dem. Hackere kan også forårsage nedbrud el-
ler forstyrrelser med vidtrækkende konsekvenser for 
det danske samfund, fordi stadigt flere processer i sam-
fundsvigtige sektorer er afhængige af digitale løsninger. 

Den globale digitalisering medfører ydermere, at cyberan-
greb, der starter på den anden side af jorden, hurtigt kan 
sprede sig til systemer og enheder i Danmark. Dette kan 
både ske tilsigtet og utilsigtet. WannaCry-angrebet den 12. 
maj og NotPetya-angrebet den 27. juni 2017 er eksempler 
på cyberangreb, der på få timer blev globale og fik alvorlige 
konsekvenser for berørte myndigheder og virksomheder 
på tværs af sektorer og lande.

Danske myndigheder og virksomheder er i et vedvarende 
kapløb med fremmede stater, hackergrupper og individer, 
der hele tiden udvikler nye måder at udnytte cyberangreb 
til at nå deres politiske eller økonomiske mål. Særligt frem-
mede staters brug af cyberangreb er i stigende grad et vil-
kår, som Danmark står over for.

Flere stater opbygger evnen til at udføre avancerede 

cyber angreb, og de, der allerede besidder betydelige ka-
paciteter til at gøre dette, fortsætter med at udvikle og an-
vende dem. Nogle stater udviser samtidig en mere offensiv 
adfærd, hvor de er villige til at udføre angreb, der har andre 
formål end cyberspionage, bl.a. hack og læk af følsomme 
oplysninger samt destruktive cyberangreb. Cyberspionage 
udgør dog fortsat den største cybertrussel mod Danmark 
og danske interesser.

Fremmede stater retter blikket mod Danmark
Cyberspionage udgør en sikkerhedspolitisk og samfunds-
økonomisk trussel mod Danmark og danske interesser. Der 
er tale om en særdeles aktiv trussel fra enkelte stater, der 
løbende forsøger at stjæle informationer fra danske myn-
digheder og virksomheder. 

Cyberspionagen udføres af grupper, som arbejder for 
statsmagter. Ofte er der tale om statsansatte hackere, der 
arbejder direkte for sikkerheds- og efterretningstjenester. 
Nogle stater udliciterer dog også arbejdet til hackergrup-
per eller it-sikkerhedsfirmaer, der i forvejen tilbyder bl.a. 
sårbarhedsscanninger og rådgivning om it-sikkerhed. Ved 
at gøre brug af mellemmænd kan staterne nemmere skjule 
deres involvering og mere troværdigt benægte at have 
kendskab til cyberspionagen.  

Cyberangreb

Cyberangreb dækker over hændelser, hvor en ak-
tør forsøger at forstyrre eller få uautoriseret ad-
gang til data, systemer, digitale netværk eller digi-
tale tjenester.

Angrebet på Forsvarets mailsystem

En hackergruppe, der bl.a. er kendt som APT28, 
og som i offentligheden tilskrives en russisk efter-
retningstjeneste, kompromitterede i 2015 og 2016 
et mailsystem, der anvendes af det danske forsvar 
til ikke-klassificeret kommunikation. Det skete ved, 
at medarbejdere blev lokket til at indtaste deres 
brugernavn og kodeord på vellignende kopier af 
mailsystemets login-side, hvorefter aktøren bag 
angrebet kunne bruge dem til at logge ind på den 
rigtige side.
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Truslen mod offentlige myndigheder i Danmark vil gælde på 
langt sigt og er dermed et grundvilkår for myndighederne. 
Sammenlignet med traditionel spionage er cyberspionage 
en effektiv og relativt risikofri måde for fremmede sikker-
heds- og efterretningstjenester at indhente informationer 
på. Staterne kan potentielt tiltvinge sig adgang til netværk 
over hele verden, og ofte er deres angreb svære at opdage. 
Derudover kan staterne med relativt enkle metoder skjule, 
hvem der står bag, og derved undgå sanktioner, hvis an-
grebene bliver opdaget. Derfor vil stater med evnen og 
ressourcerne til at udføre cyberspionage fortsætte med at 
angribe mål af strategisk, sikkerhedspolitisk og økonomisk 
relevans. 

Truslen fra cyberspionage er især rettet mod de dele af den 
offentlige sektor i Danmark, der ligger inde med oplysnin-
ger af strategisk, politisk og økonomisk betydning. Fremme-
de stater går særligt vedholdende efter myndigheder med 
betydning for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der er 
således løbende forsøg på cyberspionage mod Udenrigsmi-
nisteriet og dets repræsentationer i udlandet. Der er lige-
ledes vedholdende forsøg mod Forsvarsministeriet og dets 
myndighedsområde samt danske institutioner og individer, 
der er tilknyttet Forsvaret og NATO-samarbejdet. 

Truslen fra cyberspionage er ikke geografisk afgrænset på 
samme måde som f.eks. fysiske trusler. Danske udsendte 
styrker, eksempelvis i Baltikum og Irak, kan således være 
mål for cyberspionage både igennem deres tilstedeværel-
se i udlandet og via myndigheder og stabe i Danmark.

Det samme gælder danske diplomatiske repræsentationer 
i udlandet. Dels kommer truslen mod danske repræsenta-
tioner fra stater, der ønsker at spionere mod Danmark og 
dansk udenrigspolitik. Dels kommer truslen fra stater, der 

ønsker at bruge danske repræsentationer som et spring-
bræt til at spionere mod det land eller den region, repræ-
sentationen ligger i. Nogle danske repræsentationer kan 
også have fremmede staters interesse, fordi de har en sær-
lig rolle i internationale organisationer. 

Danske virksomheder udsættes 
for økonomisk motiveret cyberspionage
Visse stater udfører også cyberspionage mod danske virk-
somheder. Industrispionage via internettet er en attraktiv 
måde for stater at høste fordele af den viden og teknologi, 
som andre har brugt ressourcer på at udvikle. Fremmede 
stater vil derfor fortsætte med at indsamle data og stjæle 
intellektuel ejendom, som kan understøtte staternes øko-
nomiske interesser eller sikre deres virksomheder fordele 
på det internationale marked. Truslen er derfor særligt ret-
tet mod forskningstunge virksomheder, inden for bl.a. høj-
teknologi, energi og medicinalindustrien.

De statsstøttede hackergrupper retter desuden deres cy-
berangreb mod virksomheder og underleverandører, som 
de kan bruge som springbræt til informationer, der tilhører 
deres egentlige mål. Den stigende brug af underleverandø-
rer og outsourcing af drift eller infrastruktur kan øge dan-
ske myndigheders og virksomheders sårbarhed over for 
truslen fra cyberspionage. Det skyldes, at underleverandø-
rer ofte har adgang til følsomme data hos deres kunder. 
I en eventuel diplomatisk eller militær krise kan det også 
være svært at hjemtage eller opretholde kontrollen med 
outsourcet infrastruktur i udlandet.

Enkelte statsstøttede hackergrupper har i 2017 specifikt 
rettet deres opmærksomhed mod underleverandører, der 
tilbyder forskellige cloud-løsninger og datalagertjenester 

Rusland 

Rusland er fortsat en førende og yderst aktiv ak-
tør på cyberområdet.  Den russiske stat råder over 
omfattende kapacitet til at udføre cyberspionage 
og destruktive cyberangreb, der kan understøtte 
Ruslands strategiske og sikkerhedspolitiske inte-
resser samt landets militære operationer. Rusland 
bruger betydelige kræfter på at fremme sine inte-
resser i Vesten og anvender også cyberangreb til 
dette formål.

Kina 

Kina råder over avancerede cyberkapaciteter, som 
landet anvender både defensivt og offensivt.  Kina 
har netop reorganiseret sine militære cyberkapa-
citeter. Det vil sandsynligvis medføre, at kinesiske 
aktører vil udføre mere sofistikeret cyberspionage, 
som er sværere at opdage. Kinesiske efterretnings-
tjenester er flere gange blevet beskyldt for at have 
stået bag omfattende cyberspionage mod offent-
lige myndigheder og private virksomheder i hele 
verden .
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til kunder i hele verden. Ved at kompromittere disse un-
derleverandører har staterne haft fjernadgang direkte ind 
i kundernes netværk, hvorfra de har kunnet stjæle infor-
mationer. Fordi staterne misbrugte underleverandørernes 
betroede netværk og brugte legitime brugernavne og ko-
deord, har det været vanskeligt for ofret at skelne mellem 
legitim og illegitim aktivitet. I visse tilfælde har aktørerne 
også haft adgang til de kundedata, der lå på underleveran-
dørernes egne servere. 

Andre statsstøttede hackergrupper er specifikt gået efter 
større vestlige advokat- og rådgivningsfirmaer inden for 
investeringsbranchen for derved at få adgang til relevante 
og ofte følsomme oplysninger fra virksomhederne selv og 
deres kunder. 

Stater gør mere for at skjule deres cyberaktiviteter
Stater forsøger at gøre deres cyberspionage stadigt svæ-
rere at opdage. Visse statsstøttede hackergrupper bruger 
bl.a. betydelige ressourcer på tekniske tiltag, der kan skjule 
deres aktiviteter. Det kan ses som en reaktion på de of-
fentlige afsløringer af cyberoperationer, hvor navngivne 
statsansatte hackere er blevet udstillet.

Stater slører på flere måder, hvor cyberspionagen kommer 
fra, og hvem der står bag. Eksempelvis benytter nogle stats-
støttede hackergrupper sig ikke længere af værktøjer, som 
tidligere har været karakteristiske for netop deres cyber-
kampagner. Andre statsstøttede hackergrupper forsøger at 
sikre deres anonymitet ved i højere grad end tidligere at 
anvende offentligt tilgængelige værktøjer, der også benyt-
tes af cyberkriminelle eller legitime it-sikkerhedsfirmaer 
og -eksperter. Når stater anvender offentligt tilgængelige 
værktøjer i stedet for deres egne unikke værktøjer, kan de 
nemmere så tvivl om deres involvering. 

I forsøget på at camouflere deres indblanding og motiver 
udgiver enkelte staters hackergrupper sig sandsynligvis 
også for at være cyberaktivister eller cyberkriminelle. Der 
har således været flere eksempler på, at cyberaktivistiske 
hackergrupper pludselig opstår og hævder at stå bag so-
fistikerede operationer. Ved at skabe disse fiktive hack-
ergrupper slører staterne for offentligheden, hvem der 
egentlig står bag angrebet.

Stater angriber på flere måder
Flere stater har demonstreret vilje til at udføre cyberan-
greb, der har andre formål end cyberspionage, såsom hack 
og læk og destruktive cyberangreb. Informationer stjålet 

ved brug af cyberspionage er i flere tilfælde blevet lækket 
for at påvirke den offentlige meningsdannelse eller politi-
ske beslutninger. Det er bl.a. sket i forbindelse med afhol-
delse af valg i udlandet, hvor angrebene har haft til formål 
at påvirke befolkningens holdning og tillid til bestemte po-
litikere samt skabe mistro til den demokratiske proces. Et 
eksempel på dette er hack- og læk-kampagnen under det 
amerikanske valg i 2016, hvor amerikanske efterretnings-
tjenester har tilskrevet Rusland angrebene.

I disse tilfælde har cyberangreb været ét blandt flere virke-
midler i bredere informations- og påvirkningskampagner, 
der også har inkluderet f.eks. falske nyhedshistorier og ak-
tiviteter på sociale medier. Det er muligt, at cyberangreb, 
såsom hack og læk af følsomme oplysninger, vil blive brugt 
som virkemiddel i en eventuel påvirkningskampagne i Dan-
mark. Truslen fra sådanne cyberangreb kan stige i forbin-
delse med politiske sager, hvis udfald fremmede stater har 
en væsentlig interesse i at påvirke eller i forbindelse med 
en politisk eller militær konflikt. 

Det er meget sandsynligt, at nogle stater i højere grad også 
har viljen til at anvende destruktive cyberangreb. Destruk-
tive cyberangreb er angreb, der potentielt kan føre til tab 
af menneskeliv, personskade, betydelig skade på fysiske 
objekter eller destruktion eller forandring af informatio-

Iran

Iran har de seneste år udviklet sin evne til at gen-
nemføre cyberangreb. Ud over cyberspionage har 
iranske hackergrupper muligvis stået bag simple 
destruktive cyberangreb, der slettede data. De på-
gældende angreb var bl.a. rettet mod kemi-, olie- 
og gasindustrien i Saudi-Arabien og Qatar. 

Nordkorea

Nordkorea har gennem flere år udviklet en væ-
sentlig evne til at gennemføre forskellige typer 
cyberangreb, herunder simple destruktive angreb, 
der sletter data. Disse angreb har især været ret-
tet mod Sydkorea, men Nordkorea er sandsynligvis 
også villigt og i stand til at udføre større cyberan-
greb mod mål i andre lande. Der er desuden tegn 
på, at Nordkorea beriger sig via cyberkriminalitet 
i udlandet.
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ner, data og software, så disse ikke kan anvendes uden 
væsentlig genopretning. Et eksempel på et destruktivt cy-
berangreb er Shamoon2-angrebet, der i slutningen af 2016 
og begyndelsen af 2017 slettede data på tusinder af com-
putere i særligt Saudi-Arabien. Andre eksempler er de de-
struktive cyberangreb mod elværker i Ukraine i december 
2015 og december 2016, der i begge tilfælde afbrød strøm-
forsyningen, og gjorde det vanskeligere at genoprette den.

Det er på kort sigt mindre sandsynligt, at fremmede stater 
vil rette sådanne angreb mod samfundsvigtig infrastruktur 
i Danmark. 

På nuværende tidspunkt er det dog muligt, at danske virk-
somheder kan blive ramt som følgevirkning af destruktive 
cyberangreb mod mål uden for Danmark. Det gælder især 
danske virksomheder, der er til stede i konfliktområder, 

hvor fremmede stater eller organiserede hackergrupper, 
som har evnen til at udføre alvorlige cyberangreb, har in-
teresser, såsom i dele af Østeuropa, Mellemøsten og Syd-
østasien.

NotPetya-angrebet

NotPetya-angrebet, der startede i Ukraine den 27. 
juni 2017, er et eksempel på et destruktivt cyberan-
greb, der ramte danske virksomheder. NotPetya-
angrebet er det største destruktive cyberangreb 
set i Europa og tyder på en øget vilje til at benytte 
denne type angreb, selv om konsekvenserne kan 
være svære at forudsige. 

Hæveautomat i Ukraine som blev sat ud af funktion af NotPetya-angrebet
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Kriminelle og aktivister får adgang til flere og bedre  
cyberværktøjer
Det er en fortsat tendens, at viden og værktøjer til at hacke 
bliver tilgængelige for flere. Hackerværktøjer bliver delt og 
handlet på internettet, og når f.eks. ny malware eller vi-
den om sårbarheder bliver delt, er hackere hurtige til at 
udnytte og videreudvikle dem. Ofte er de hurtigere, end 
virksomheder og myndigheder er til at beskytte sig mod 
sårbarhederne.

Eksempelvis blev en malware kaldet Mirai i september 
2016 lagt ud til fri afbenyttelse på et hackerforum. Her efter 
blev malwaren i løbet af efteråret 2016 brugt til at lave 
nogle af de største Distributed Denial of Service-angreb 
(DDoS-angreb), der hidtil er set. DDoS-angreb er angreb, 
der bevidst overbelaster f.eks. hjemmesider eller servere, 
så de bliver utilgængelige for brugerne. Et af disse angreb 
gjorde en række store internettjenester, såsom Twitter og 
Netflix, utilgængelige. Udbredelsen af hackerværktøjer gør 
også, at individer og grupper uden de store it-kompetencer 
kan købe sig til f.eks. DDoS-angreb, hvilket bidrager til, at 
disse typer angreb stiger i antal.

Hackere deler og handler også mere avancerede værktøjer 
og sårbarheder på internettet. Det betyder, at værktøjer 
og sårbarheder, der tidligere primært blev udnyttet af sta-
ter, i nogen grad også bruges af cyberkriminelle eller cyber-
aktivistiske hackere

Der er flere eksempler på, at hackere har solgt eller delt 
avancerede værktøjer og sårbarheder, som de hævder at 
have stjålet enten fra efterretningstjenester eller fra pri-
vate virksomheder, der har udviklet værktøjerne for at 
sælge dem til stater. I kølvandet på disse læk eller salg 
har hackere været særdeles hurtige til at udnytte de nye 
værktøjer og sårbarheder. En konsekvens af udbredelsen 
af hackerværktøjer er, at myndigheder, virksomheder og 
borgere kan blive ramt af flere cyberangreb, der har stor 
skadevirkning.

Salg af avancerede cyberværktøjer muliggjorde eksempel-
vis WannaCry- og NotPetya-angrebene. WannaCry-angre-
bet begyndte den 12. maj 2017 og ramte på kort tid flere 
hundrede tusinde computere verden over. Årsagen til, at 
WannaCry-angrebet blev så omfattende, var den måde, 
angrebet spredte sig på. Modsat mange andre malwares 
kunne WannaCry inficere computere, uden at det kræve-
de, at offeret f.eks. trykkede på et link eller downloadede 
en fil. Dette var muligt, fordi angriberne anvendte et avan-

ceret værktøj, som to måneder forinden var sat til salg på 
internettet af en gruppe, der kalder sig Shadow Brokers. 
Shadow Brokers hævder at have stjålet disse værktøjer fra 
den amerikanske efterretningstjeneste NSA. Den 27. juni 
2017 blev Shadow Brokers-værktøjer igen anvendt i NotPe-
tya-angrebet, der bl.a. ramte Mærsk.

Truslen fra cyberkriminalitet er meget høj, 
og kompleksiteten er stigende 
For både danske myndigheder, virksomheder og borgere 
vil cyberkriminalitet også på langt sigt udgøre en meget høj 
trussel. Cyberkriminelle er opfindsomme i deres forsøg på 
at berige sig og anvender mange forskellige typer cyberan-
greb, hvoraf en del bliver mere avancerede og komplekse. 
Der er eksempler på cyberkriminelle, der er i stand til at 
gennemføre avancerede digitale bankrøverier og franarre 
eller afpresse virksomheder meget høje pengebeløb. Cy-
berkriminalitet rangerer således fra sofistikerede angreb 
mod f.eks. finansielle systemer til angreb, der i princippet 
kan udføres af kriminelle med meget begrænsede evner in-
den for hacking, såsom manipulation af medarbejdere ved 
hjælp af falske e-mails.

Der er særligt en betydelig trussel fra cyberkriminalitet, 
der sigter mod at afpresse penge fra myndigheder og virk-
somheder. Denne trussel kommer især til udtryk i form af 
ransomware-angreb, hvor cyberkriminelle krypterer ofrets 
data og kræver en løsesum for at gøre data tilgængelige 
igen. Ud over at have økonomiske konsekvenser for den 
ramte organisation kan ransomware-angreb have konse-
kvenser for samfundet, da de kan forstyrre centrale pro-
cesser på f.eks. hospitaler eller i transportsektoren. 

Cyberkriminelle afpresser også deres ofre på andre måder, 
f.eks. ved hjælp af DDoS-angreb eller ved at true med at of-
fentliggøre data, som de har stjålet ved hjælp af cyberspio-
nage. Sidstnævnte skete f.eks. for teleselskabet 3 i februar 
2017, hvor hackere krævede et større millionbeløb for ikke 
at offentliggøre data, de havde stjålet fra selskabet. 

Danmark kan komme i cyberaktivisters søgelys
Der findes ikke mange alvorlige eksempler på cyberakti-
visme mod danske offentlige myndigheder og private virk-
somheder. Nogle hackergrupper og individer i cyberaktivi-
stiske netværk har dog væsentlige evner og ressourcer til 
at udføre cyberangreb. Truslen kan derfor pludselig stige, 
hvis danske myndigheder eller virksomheder kommer i 
cyber aktivisters søgelys. 
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Det skete eksempelvis i september 2017, da Udlændinge- 
og Integrationsministeriets, Udenrigsministeriets samt 
Statsministeriets hjemmesider i en kort periode blev gjort 
utilgængelige af DDoS-angreb, som tyrkiske cyberaktivister 
sandsynligvis stod bag. Angrebet var sandsynligvis en reak-
tion på en debat om Muhammed-tegningerne kort forin-
den. Gruppen, der kalder sig Aslan Neferler Tim, har flere 
gange i 2017 taget ansvar for cyberangreb rettet mod euro-
pæiske lande, som gruppen hævdede, havde krænket bl.a. 
Tyrkiets ledere, den nationale stolthed eller islam. 

Militante ekstremister har ikke evner og ressourcer 
til at udføre cyberterror
Militante ekstremister har begrænsede evner og ressour-
cer til at udføre alvorlige cyberangreb, og selv om de i få 
tilfælde har ytret interesse for at udføre cyberterror, har 
de aktuelt ikke en egen kapacitet til dette. Der er derfor en 
lav trussel mod Danmark fra cyberangreb, der har samme 
formål som konventionel terror. 

Flere hackergrupper, der støtter terrororganisationen Isla-
misk Stat i Irak og Levanten (ISIL), har det seneste år forsøgt 
at styrke deres cyberkapaciteter ved at slå sig sammen til 
hackernetværket United Cyber Caliphate (UCC). Det har 
indtil nu ikke øget deres evner eller ressourcer. De er på 

nuværende tidspunkt alene i stand til at udføre simple cy-
berangreb, der især har til formål at skabe opmærksomhed 
om og sprede propaganda for ISIL. 

UCC har ikke haft kapacitet til at målrette sine angreb i sær-
lig høj grad. Netværket er derfor primært gået efter hjem-
mesider med lav it-sikkerhed tilhørende alt fra danselærere 
til bilentusiaster.

ISIL’s ledelse har indtil nu ikke officielt anerkendt UCC. Trus-
len fra hackere, der støtter ISIL eller andre ekstremistiske 
terrorgrupper, kan stige, hvis grupper som ISIL i fremtiden 
vælger at støtte UCC eller andre hackergrupper. Det er 
mindre sandsynligt, at ISIL eller andre sunniekstremistiske 
terrorgrupper på kort sigt vil støtte udviklingen af cyberka-
paciteter i en sådan grad, at det vil øge truslen fra cyber-
terror.

Militante ekstremister med tilstrækkelig finansiel styrke 
kan også købe sig til mere avancerede kapaciteter end 
dem, de råder over nu. De værktøjer, de vil kunne købe sig 
til på nuværende tidspunkt, er dog ikke tilstrækkeligt avan-
cerede til at udføre så alvorlige cyberangreb, at de kan få 
samme effekt som konventionel terror.


