
En rapport från Stockholms Handelskammare juni 2022

– hur bygger vi en säkrare framtid?
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UNDER handelskammarens 
120-åriga historia har 
Stockholmsregionen ge-
nomgått expansiva skeden 

och konsolidering samt, då och då, 
kriser av olika slag. Våra medlems-
företag och deras medarbetare har 
spelat en betydelsefull roll för att 
skapa det samhälle vi har idag. De 
har kunnat arbeta i ett omvärlds-
klimat som för det mesta har varit 
både förutsägbart och harmoniskt.

Men historien lär oss att epoker 
förr eller senare tar slut. Som vid 
krigsutbrotten 1914 och 1939 och 
vid fredstida kriser som den depres-
sionslika lågkonjunkturen i början av 
1990-talet. Till dessa årtal måste vi 
nu antagligen foga våren 2022.
När detta skrivs är det få av våra 

medlemsföretag som har berörts 
direkt av den ryska invasionen 
av Ukraina. Samtidigt kan vi inte 
överblicka hur näringslivet i Stock-
holm påverkas av sanktionerna mot 
Ryssland eller av konvulsioner på rå-
varumarknaderna och på annat håll. 
Men det är uppenbart hur stäm-
ningsläget har förändrats. Vi känner 
alla hur det tyngs av ett annat slags 
allvar än tidigare.

Arbetet med den här rapporten 
inleddes hösten 2021. Då var vår 
avsikt att kartlägga hur näringslivets 
affärsverksamhet i vid mening be-
rörs av cyberbrott och hur företagen 
i Stockholmsregionen kan bli bättre 
på cybersäkerhet. Den ambitionen 
kvarstår. Vi kan dock konstatera att 
cyberangreppen i samband med 

krigsutbrottet i Ukraina gör ämnet än 
mer angeläget än tidigare. För idag 
är cyberattacker starkt integrerade 
med de krigshandlingar som sker 
på marken och i luften samt genom 
desinformation, manipulation och 
propaganda. Cyber har blivit en 
central del av modern krigsföring.

Det ökade cyberhotet – och hur 
det integreras med andra kriser och 
krig – är företagen väl medvetna 
om. Idag cyberrustas det som aldrig 
förr. Det investeras, tränas, riggas 
och byggs upp. Kort sagt: företagen 
står på tå. Ändå är det långt ifrån 
tillräckligt. Sverige är ett land med 
en hög nivå på digitalisering men 
en klart lägre nivå på cybersäker-
het. Svenska företag är fortfarande 
alldeles för enkla offer. Gapet mellan 

Krig i vår tid
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nivån på digitalisering respektive 
cybersäkerhet måste täppas igen – 
annars riskerar Sverige och Stock-
holm att förlora sin världsledande 
position inom digitaliseringen.

I vårt nätverk finns många företag 
och enskilda som är experter på 
cybersäkerhet när det kommer till 
teknik, tillämpningar och lösningar. 
Deras insatser har ökat i betydelse 
år för år och är ytterst värdefulla 
i dessa tider, även om de inte är 
ämnet för denna rapport. Vårt fokus 
är att spegla näringslivets perspek-
tiv på cybersäkerhet, samt i breda 
penseldrag se hur näringslivet kan 
samverka med andra samhällsaktö-
rer i kampen mot cyberbrottslighet.

I arbetet med rapporten har vi  
varit i kontakt med en stor mängd 

experter inom cybersäkerhet, 
primärt bland våra medlemsföre-
tag. Genom rundabordssamtal och 
intervjuer har vi lärt oss mycket och 
fångat upp näringslivets tankar och 
idéer inför framtiden. Det är inne-
hållet och vittnesmålen i dessa  
möten med experter och företag 
som ligger till grund för denna 
rapport.

Det finns en imponerande kun-
skap och erfarenhet i huvudstads-
regionens näringsliv, och utifrån 
ett samhällsperspektiv är det av 
största vikt att fler – inte bara det 
egna företaget – får ta del av dessa 
personers kunskaper. Vi ser därför 
ett stort behov av samordning i 
samhället av den kompetens och de 
erfarenheter som finns kring cyber-

säkerhet och cyberberedskap. Först 
med gemensamma insatser kan vi 
förbättra säkerhetsläget och bygga 
ett resilient Sverige – och svenskt 
näringsliv – så att cyberangripare 
upplever att det är för ansträngande 
och kostsamt att ge sig på just oss.

Den infallsvinkeln – att samverkan 
är den enda vägen framåt – är väl 
så viktig. Därför hoppas vi att den 
här rapporten kan bli startpunkten 
för en dynamisk och konstruktiv 
diskussion om cybersäkerhet ur 
företagens perspektiv.

Bilden visar Ukrainas huvudstad, Kiev
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Rapporten på 
tre minuter

30miljarder

Den totala skadekostnaden orsakad av cyberangrepp 
för svenska företag beräknades  under 2021 uppgå 
till cirka 30 miljarder kronor.

»Sverige rankas som tvåa i Europa vad gäller digital 
utveckling, men tyvärr är läget betydligt sämre när 
det gäller cybersäkerhet – här återfinns Sverige i  
botten i Europa och lägst ner av Nordens länder.«
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Rapporten på 
tre minuter

Om rapporten Som underlag till rapporten har flertalet rundabords-
samtal och intervjuer genomförts med experter och ansvar- 
iga inom cybersäkerhet. Syftet har varit att försöka fånga upp 
vilka utmaningar, hinder och möjligheter som näringslivet iden-
tifierat relaterat till cybersäkerhet. Dessa samtal har genomförts 
mellan oktober 2021 och mars 2022.

För att bekämpa det nya cyberhotet behövs det bland  
annat en ökad samverkan mellan myndigheter och närings-
liv. Myndighterna måste bli bättre på att bistå näringslivet 
med att sprida information och kunskap, medan företagen 
måste bli bättre på att rapportera in incidenter. Dessutom 
bör Sverige uppmuntra framväxten av cybersäkerhet som 
en tillväxtsektor och satsa på att skapa kompetenskluster 
relaterade till cybersäkerhet.30miljarder

300%
Sedan 2018 har den globala frekvensen av  
ransomware-attacker ökat – med 300% 

»Sverige rankas som tvåa i Europa vad gäller digital 
utveckling, men tyvärr är läget betydligt sämre när 
det gäller cybersäkerhet – här återfinns Sverige i  
botten i Europa och lägst ner av Nordens länder.«
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1. Cyberkriminaliteten  
– ett hot mot vårt samhälle
DEN ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 föregicks av massiva cyber- 

attacker mot företag, myndigheter och infrastruktur i landet. Att skydda 
sig mot sådana angrepp har därför blivit en fråga av högsta dignitet för 
regeringar och näringsliv i hela västvärlden. Fram tills alldeles nyligen har 

den svenska debatten om säkerhet och trygghet av naturliga skäl mest handlat om 
gängkriminalitet och skjutvapenvåld. Men i och med det skärpta säkerhetspolitiska 
läget, med ett ökat militärt hot utifrån, blir också cyberkriminalitet allt viktigare. Det är 
en brottslighet som berör hela näringslivet, oberoende av bolagsform och företags-
storlek, och som vållar samhällsekonomin stora förluster.

I debatten om den ”vanliga” brottsligheten är det naturligt att se denna i första hand 
som en fråga för rättsväsendet, politikerna och andra myndigheter. Så är inte fallet 
när det gäller att bekämpa cyberbrotten. Här måste näringslivet vara drivande, och 
det av en mängd skäl som vi nu kommer att beskriva.

Digitalisering och cyberberedskap i otakt
Sverige har – trots att vi rankas i toppen i Europa och världen när det kommer till  
digital utveckling1 – en svag beredskap när det gäller cyberbrott. Landet placeras 
lågt i internationella jämförelser vad gäller graden av cyberberedskap sett till de 
behov som finns.2

Figur 1 visar index över digital utveckling (Digital Development Level, DDL) och  
graden av cybersäkerhet (National Cyber Security Index, NCSI) i flera olika länder.  
 
Sverige rankas som tvåa i Europa vad gäller digital utveckling, men tyvärr är läget 
betydligt sämre när det gäller cybersäkerhet – här återfinns Sverige i botten i Europa 
och lägst ner av Nordens länder.3

Figur 2 framställer differensen av dessa två index för 2021. Detta nettotal återger hur 
förhållandet mellan den digitala utvecklingen och cyberberedskapen ser ut. Sverige 
presterar bland de sämsta inom EU, med en cyberberedskap som ligger långt efter 
den digitala utvecklingen. Den 31 december 2021 inkom regeringen med ytterligare 
underlag som förbättrade Sveriges placering. Det handlade primärt om inrättandet av 
Nationellt cybersäkerhetscenter.4 Skapandet av den nya myndigheten är visserligen 
ett välkommet besked, men det är fortfarande oklart vilken effekt den kommer att ha 
på svensk cybersäkerhet på sikt. 

Andra index, till exempel EU:s Digital Economy and Society Index som mäter  
digital kompetens hos landets befolkning, placerar Sverige i toppen tillsammans  
med Finland och Danmark.5 Å andra sidan ligger Sverige på plats 26 globalt och plats 
15 i Europa enligt Global Cyber Security Index, efter länder som Finland, Estland, 
Norge och Tyskland.6 Slutsatsen är att cyberberedskapen inte verkar tillfredsställa de 
behov som den övriga digitaliseringen kräver.

 1 E-Governance Academy Foundation 
(2021).

 2 Ibid.
 3 E-Governance Academy Foundation 
(2021).

4 NCSI (2021).
5 Europeiska Kommissionen (2021).
6 International Telecommunications 
Union (2020).

7 International Telecommunications 
Union.

8 Portulans Institute (2021).

Både Digital Development Index och National Cyber Security Index väger in en rad 
indikatorer som ges ett värde mellan 0 och 9. Landets totala värde divideras med totala 
antalet möjliga poäng och multipliceras med 100 för att få fram en procentsiffra.

Indikatorerna består av tre pelare:

General Cyber Security Indicators. 
Detta innefattar landets policyförslag, 
informationsspridning, utbildning och 
kunskap samt landets bidrag till en 
den globala cybersäkerheten. 

Baseline Cyber Security Indicators. 
Detta innefattar landets nuvarande 
skydd av digitala och samhällsnöd-
vändiga tjänster, e-tjänster som 
mobilt BankID, och personuppgifter. 

1 2
Incident and Crisis Management Indi-
cators. Detta innefattar landets förmåga 
att förebygga cyberangrepp, inciden-
trespons och militära cyberförmåga.  

3

Digital Development Index är ett 
sammanvägt index bestående 
av ICT Development Index7 och 
Networked Readiness Index8, 
och antar det genomsnittliga vär-
det av dessa två index. Nettotalet 
är National Cyber Security Index 
minus Digital Development Index. 
Ett negativt värde innebär att den 
digitala utvecklingen överstiger 
cyberberedskapen.
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Figur 1. Digital Development Level (diagram till vänster) och 
National Cyber Security Index (diagram till höger), 2021.

Figur 2. Nettotal över Digital Development Level och  
National Cyber Security Index, 2021.
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»Kostnaderna för den globala 
cyberbrottsligheten är högre än 
kostnaden för hela den globala 
droghandeln.«

Cyberbrott – alla företag drabbas
Ett annat skäl till att cyberbrott är så allvarliga för näringslivet är att de drabbar före-
tagens verksamhet på ett mer genomgripande sätt än vad annan kriminalitet gör. 
Cyberbrottsligheten kan drabba såväl stora som små företag. Under 2020 beräknas 
nästan 80 procent av alla medelstora och stora företag som är verksamma i Sverige 
ha drabbats av åtminstone ett cyberangrepp.9 De cyberkriminella infiltrerar system 
för innovation, produktutveckling, leverantörskedjor, finans, drift och försäljning. De 
utgör ett akut hot mot nya teknologier som till exempel uppkopplade fordon och 
fjärrstyrda produktionsenheter. De vållar skador och kostnader som är svåra att  
överblicka och prognosticera.

Samtidigt är både de direkta och indirekta kostnaderna enorma. Den totala skade-
kostnaden orsakad av cyberangrepp för svenska företag beräknades uppgå till cirka 
30 miljarder kronor under 2021. Detta är en fördubbling sedan 2019 och motsvarar 
ungefär 80 000 svenska medianårslöner.10 Cyberkriminella som utpressar företag 
på pengar baserar lösensumman i allt större utsträckning på företagens omsättning. 
Det finns fall där svenska företag utpressats på över 290 miljoner kronor i lösen-
summa av cyberkriminella.11

Globalt beräknas kostnaden för cyberbrottslighet uppgå till mellan 1 000 och 6 000 
miljarder dollar per år.12 Vissa uträkningar visar att kostnaden för cyberbrottslighet 
överstiger kostnaden för hela den globala droghandeln.13

9 Truesec (2021).
10 Baserat på medianlönen för 2020 i 
hela riket från SCB. Truesec estimerar 
att de totala kostnaderna under 2019 
uppgick till cirka 14 miljarder kronor.
 
11 Truesec (2021).
12 Cisco (2017) och Cybersecurity  
Ventures (2020).

13 Cybersecurity Ventures (2020).
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»Alltför få inser  
vilka enorma 
värden som står 
på spel.«

14 Europeiska Kommissionen (2021). 
15 Stockholms Handelskammare (2021), s. 12.
16 Region Stockholm (2020).
17 Se bland annat Post- och telestyrelsen (2021) 
samt McKinsey & Company (2020).

18 European Centre for Policy Reform and Entrepre-
neurship, in collaboration with Nordic Capital (2021).

Cyberbrotten är geografiskt gränslösa
Cyberbrottsligheten är dessutom av sådan karaktär att den inte effektivt 
kan bekämpas om inte näringslivet engagerar sig betydligt mer än idag. 
Vanlig brottslighet utförs i regel på plats av personer eller grupperingar som 
har en direkt relation till människor, företag, myndigheter eller andra i Sverige. 
Cyberbrotten kan däremot dirigeras och utföras på och från vilken plats 
som helst i världen utan att förövaren behöver befinna sig nära den geo-
grafiska brottsplatsen. Därför kan cyberbrottslingar enkelt och snabbt sätta 
in mycket stora resurser, det vill säga använda många hackers med mera, 
mot svenska mål. Cyberbrottssyndikat skulle kunna jämföras med industri-
företag som på kort tid kan styra om sin export till mer lukrativa marknader, 
medan traditionell brottslighet är mer som byggbolag som alltid är hänvisade 
till de platser där de har personal, maskiner och annan verksamhet.

I arbetet mot sådan storskalig kriminalitet som cyberbrottslighet behövs 
alltså näringslivets medverkan och insatser.

Stockholmsekonomin extra sårbar
Cyberbrottsligheten ökar också i dramatisk takt. Den är ett särskilt stort  
problem för Stockholmsområdet, som är hemvist för landets mest värdefulla 
företag, en utpräglad huvudkontorsekonomi och Europas mest innovativa 
region.14 I regionen finns närmare 2,8 miljoner människor, 360 000 företag 
och vart fjärde jobbtillfälle i hela Sverige.15 Vartannat globalt storföretag 
som etablerar sig i Norden gör det i Stockholm. Sett till hela Europa är det 
endast London och Paris som har en större attraktivitet för multinationella 
företag än Stockholm.16 I en huvudkontorsekonomi som Stockholm är  
också de värden som cyberbrottslingar vill komma över större än i andra 
delar av landet. Inte minst finns dessa värden i huvudstadens alla startup-
bolag, som dessutom ofta har sämre cybersäkerhet än större och äldre 
företag. Innovation och risktagande är, helt naturligt, dominerande  
kännetecken hos dessa startupbolag – inte trygghet och cybersäkerhet.

Coronapandemin bidrog till att digitaliseringstakten i Sverige ökade kraf-
tigt, vilket i sin tur lett till en större sårbarhet för cyberangrepp.17 Samtidigt 
har nya sätt att arbeta, inte minst digitalt och på distans, skapat ett större 
behov av cybersäkerhet. Det höga digitaliseringstempot behöver därför 
åtföljas av en lika snabb utveckling av cyberberedskapen.

Sverige och Stockholm har en högre täthet av kunskapsintensiva jobb än 
nästan alla andra länder samtidigt som vår cyberberedskap är svag.18 Cybe-
rangreppen leder till höga skadekostnader för företagen, vållar stor osäker-
het och kan hämma hela regionens attraktivitet. Därför kommer cybersäker-
heten att vara en stor utmaning för näringslivet framöver. För att Sverige och 
Stockholm ska förbli världsledande inom digitalisering måste vi helt enkelt 
skaffa oss en cyberberedskap som matchar vår digitala utvecklingsnivå. 
Medvetenheten om detta behov ökar nu i näringslivet men är fortfarande 
oroväckande låg – alltför få inser vilka enorma värden som står på spel.
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I ett läge där tempot i samhällets digitalisering är högt – 
dessutom med en extra acceleration under pandemin 
– samtidigt som cyberkriminaliteten ökar i rask takt, så 
ökar också behovet av en kraftigt höjd beredskap i  
samhällets alla delar. Vår tillväxt och välfärd kommer att 
påverkas av vilka digitala verktyg och system vi har till vårt 
förfogande. Men också av vårt krismedvetande i dessa 
frågor, och det som kallas för psykologisk försvarsvilja.

En av de personer som intervjuats under arbetet med 
denna rapport konstaterar att Sverige ”…har varit 
förskonat från större, koordinerade attacker, och det 
förklarar nog den naivitet som finns här. I andra länder 

har man behövt prioritera frågorna eftersom de utsatts 
för direkta hot och angrepp”19.  

En annan förklaring till varför Sverige släpar efter skulle 
kunna vara att entreprenörsledda techföretag utgör en 
större andel av näringslivet än i andra länder. ”Sverige 
ligger egentligen inte efter andra länder, men vi har 
en större attackyta”, säger en annan intervjuperson. 
Samtidigt medför den snabba teknikutvecklingen 
att sådana entreprenörer ofta inte hinner med eller 
prioriterar det mer långsiktiga och tålamodskrävande 
säkerhetsarbetet. Nybyggarandan skulle alltså 
medföra att företag sporras att lägga sin tid och sina 

Sverige släpar efter

Om rapporten – metod

Denna rapport har utarbetats i nära samarbete med närings-
livet i huvudstadsregionen. Under hösten 2021 och vintern 
2022 genomförde Stockholms Handelskammare rundabords-
samtal och intervjuer med ledande representanter för företag 
– främst inom it, telekom, juridik och finans – som arbetar 
aktivt och systematisk med sin cyberberedskap. Ytterligare 
samtal hölls med företag som redan är experter på cyber- 
säkerhet och som hjälper såväl andra företag som samhället  
i stort att höja sin beredskap och undvika att drabbas av  
förödande cyberangrepp.
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pengar på tillväxt snarare än på säkerhet och skydd. 
Enligt Patrik Fältström, säkerhetsskyddschef på 
nätinfrastrukturföretaget Netnod, är det normala i ett 
nystartat teknikföretag att man prioriterar intäkter i första 
hand. ”Då frågar man sig ’vad är det för risk att jag blir 
hackad de första två åren?’ Kanske inte så stor risk. Då 
är det bättre att jag får in funktioner och nya kunder. 
Så jag tror inte man medvetet väljer bort säkerheten, 
utan jag tror det är en sak som sker när man har en 
nybyggaranda”20.

19 Intervjuerna har genomförts som bakgrundssamtal på grund av ämnets karak-
tär och för att få så utförliga svar som möjligt.

20 Seminarium om cybersäkerhet på IVA den 16 september 2021.

Denna rapport har Stockholms Handelskammare skrivit i samarbete med:

Pär Isaksson 
Författare och redaktör som driver egen verksamhet med uppdrag åt 
företag, myndigheter och organisationer. Tidigare kommunikationschef 
inom industrin, pressansvarig vid EU:s investeringsbank och journalist på 
tidningen Affärsvärlden och nyhetsbyrån Reuters.

Hans Brun 
Hans Brun är verksam vid King´s College, London och som strategisk 
analytiker inom rättsväsendet med ett särskilt fokus på terrorism, 
organiserad brottslighet och andra antagonistiska hot.
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2. Cyberbrottsligheten  
– då och nu
VAD är egentligen cyberbrottslighet? Än så länge saknas internationellt ved-

ertagna definitioner. Cyberhot brukar dock delas in i tre kategorier:  
cyberbrott, cyberspionage och cyberterrorism.21 För det svenska närings- 
livets del är cyberbrott och cyberspionage mest centrala.

Olika former av cyberbrottslighet började utvecklas på allvar i början av 
1990-talet när allt fler personer började använda internet. Vid denna tid-
punkt var ungefär 15 miljoner människor världen över ute på internet  
regelbundet. Den genomsnittlige användaren lagrade sin information på 
små, lokala hårddiskar eller på disketter.

Under 2000-talet började cyberbrottsligheten ta fart ordentligt. Olika 
former av ”hacking” – dataintrång – växte fram och spreds genom virus 
och maskar på internet. Ökända exempel inkluderar bland annat ILOVEYOU, 
Pikachu, Code Red och Nimda. Det sistnämna var en så kallad datormask 
som snabbt spred sig genom att replikera sig själv inom datorer och datornät. 
Nimda spreds över världen en vecka efter terrorattackerna mot USA den 11 
september 2001. Det har spekulerats i huruvida al Qaeda låg bakom även 
denna attack, men inga trovärdiga bevis för detta har presenterats.

Antalet försök att skaffa sig obehörig tillgång till datorer och datanätverk 
mer än fördubblades under 2001 jämfört med föregående år och kost- 
naderna för att reparera skador efter olika typer av virus ökade snabbt. 
Under år 2000 uppskattades att de globala kostnaderna för sådana  
skador och förlust av data uppgick till minst 17 miljarder dollar.22 

Cyberbrottslighet och internet  
– två sidor av samma mynt

Numera använder ungefär fem miljarder individer internet. Dessa användare 
äger tillsammans cirka 30 miljarder enheter och föremål av olika slag –  
mobiltelefoner, larmsystem, skrivare, vitvaror, pacemakers, med mera – 
som är uppkopplade mot internet i något avseende. Antalet uppkopplade 
enheter ökar mycket snabbt. För närvarande uppskattas att 127 nya enheter 
ansluts per sekund, dygnet runt, året om, vilket också kan uttryckas som 
11 miljoner nya enheter varje dygn.23 Varje individuell enhet är ett potentiellt 
mål eller redskap för olika typer av cyberbaserad kriminalitet.24 

Cyberbrottslighet omfattar idag ett stort antal olika brottstyper. Här finns 
exempelvis olovliga intrång och missbruk av datasystem och data (så kallad 
hacking), bedrägerier som genomförs med hjälp av en dator (benämnt 
phishing), distribution av material som är straffbart att inneha (som barn-
pornografi) samt olika former av trakasserier (så kallad cyberbullying). Här 
ingår också stöld- och bedrägeribrott (som identitetsstöld), sexualbrott, så 
kallat cybervåld i form av cyber-stalking samt även cyberterrorism och brott 
som spionage och sabotage. 
 
 
 
 

Dagens cyberbrottslighet
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Den gemensamma nämnaren är att brotten begås med hjälp av något 
slag av uppkopplat system. Som regel har förövaren ett kunskaps- eller 
informationsövertag gentemot brottsoffret. Vissa av dessa brott, till 
exempel olaga hot och spioneri, blir också enklare att genomföra med 
hjälp av informationsteknologi. Andra brottstyper är en direkt konsekvens 
av teknikutvecklingen och kan inte existera utan tillgång till sådan teknik, 
exempelvis dataintrång och förstörande eller manipulation av andras data.

21 Kaspersky (2021). 
22 Goldsborough (2002), s. 9.
23 McKinsey Digital (2018).
24 Halpern (2021), s. 24–26.

»127 nya enheter ansluts per sekund, dygnet runt,  
året om, vilket också kan uttryckas som 11 miljoner  
nya enheter varje dygn. Varje individuell enhet är  
ett potentiellt mål eller redskap för olika typer av  
cyberbaserad kriminalitet.«
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Som vi konstaterat har olika former av dataintrång före-
kommit länge. Ursprungligen var det främst en fråga om 
prestige, olika hackers tog sig in i system för att visa att det 
var möjligt. Prestationen var det primära målet, att skada 
eller förstöra data och teknisk utrustning det sekundära.

Idag är de ekonomiska drivkrafterna de särklassigt 
vanligaste bakom cyberbrotten. Skälet till detta är 
naturligtvis det faktum att beloppen som finns att tjäna 
på den kriminella verksamheten är gigantiska. Och i takt 
med ökade ekonomiska incitament har brotten också 
blivit allt mer sofistikerade. Det vanligaste hotet idag 
är utpressningsbrott som begås med hjälp av så kallad 
ransomware (utpressningsvirus). Utpressningsvirus 
genom ransomware är en skadlig programvara som 
låser exempelvis datorer och mobiltelefoner eller kryp-
terar elektroniska filer. För att användaren skall återfå 
kontrollen över det låsta föremålet krävs som regel att 
en lösensumma betalas inom en viss tid, oftast i någon 
form av kryptovaluta.

Sedan 2018 har den globala frekvensen av ransom- 
ware-attacker fyrdubblats; se figur 3. Under samma 
period har användningen av dataintrång minskat 
med nästan 35 procent. En delförklaring till utpress-

ningsvirusens stigande popularitet är möjlig-heten 
till ekonomisk vinst, till skillnad från dataintrång 
som ofta kräver att förövaren stjäl data som sedan 
säljs vidare.25 Angripare kartlägger i allt högre grad 
årsomsättningen och utpressar företaget efter dess 
betalningsförmåga. ”Ett utgångsbud brukar ligga på 
4 procent av årsomsättningen i stora företag”, säger 
en intervjuperson. Utpressningsvirus har på senare 
år genererat brottsvinster på minst en halv miljard 
kronor världen över.26 Detta belopp inkluderar inte 
de långt större indirekta kostnaderna för företag och 
konsumenter.

Ett grundläggande problem är att cyberkriminaliteten 
kan verka oberoende av geografi och nationsgränser. 
Detta fenomen – att brottsligheten blir allt mer inter-
nationell och att geografiska gränser suddas ut – åter-
finner vi även hos andra former av brottslighet, men 
utvecklingen är extra tydlig inom cyberkriminaliteten. En 
del forskare har dessutom visat att cyberbrott tycks öka 
samtidigt som traditionell brottslighet tycks minska.27

Cyberbrottens drivkrafter

Figur 3. Globala cyberangrepp uppdelat efter dataintrång 
och Ransomware-attacker. Index 1Q2018 = 100.
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25 BulletProof (2019).
26 Markander (2021).
27 Tcherni-Buzzeo (2016).

Källa: Howden
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De kriminella nätverken kan vara organiserade på olika sätt men drivs som regel av 
ett ekonomiskt vinstintresse. Här finns både nätverk som byggts upp speciellt för 
cyberbrott och traditionella brottsorgan som övergått till att även vara verksamma i 
cybervärlden. Ytterligare ett exempel är onlinebaserade pedofilnätverk.

De hackers som har koppling till aktivister, så kallad hacktivism, är en relativt ny 
företeelse och kan enklast beskrivas som en digitaliserad variant av civil olydnad. 
Drivkraften i dessa sammanhang är inte ekonomisk vinning utan i första hand att 
belysa olika problem och företeelser, ofta med koppling till yttrande- och infor-
mationsfrihet och mänskliga rättigheter. WikiLeaks utgör ett välkänt exempel på 
sådan cyberkriminalitet. Syftet med hacktivism är inte primärt att skrämma en viss 
målgrupp i en önskvärd politisk riktning utan snarare att skapa debatt genom att 
tillföra information till debatten och på så sätt skapa förutsättningar för politiska 
förändringar. Detta kan te sig förhållandevis oskyldigt. Men det bör noteras att 
hacktivism mycket väl kan utnyttjas av olika statsaktörer i syfte att uppnå politiska 
fördelar.

När det gäller ensamagerande förövare kan dessa agera utifrån flera slag av motiv. 
Vissa ägnar sig åt cyberbrottslighet i ekonomiskt syfte. Andra motiveras av poli-
tiska drivkrafter och ägnar sig åt hacktivism eller våldsbejakande extremism och 
terrorism. I denna kategori av aktörer återfinns även de individer som använder sig 
av nätbaserade forum för att finna olagliga former av exempelvis pornografi eller 
för att få kontakt med minderåriga som kan odlas och exploateras i sexuella syften, 
så kallad grooming. Det förekommer även att individer använder sig av it för att 
kartlägga och trakassera andra personer, exempelvis tidigare partners eller per-
soner som av någon anledning uppfattas som misshagliga på grund av etnicitet, 
sexuell läggning eller politisk hemvist.

Kriminella nätverk

Hackers/hacktivism

Ensamagerande förövare

3. Förövarna – vilka är de?
DE som begår cyberbrott anses i huvudsak vara kriminella nätverk av olika 

slag, det vill säga organiserad brottslighet. Men det finns även andra  
förövare. En sådan grupp är hackers med kopplingar till aktivister, en 
annan är ensamagerande individer och en tredje är terrorgrupper och 

våldsbejakande extremister. Ytterligare en viktig kategori är aktörer från främmande 
stater som använder sig av cyberbrottslighet i syfte att uppnå någon typ av politiska 
eller ekonomiska fördelar. Stormakter som Ryssland, Kina och ibland USA använder 
numera cyberoperationer av olika slag i syfte att uppnå olika säkerhetspolitiska mål. 
Vissa stater, exempelvis Kina, utnyttjar systematiskt cyberspionage för att stjäla 
kunskap och idéer från andra stater samt från utländska företag och universitet.  
Även svenska företag och universitet är utsatta för denna form av spionage.
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Ytterligare en typ av förövare är representanter för främ-
mande makt, så kallade statsaktörer. Enligt Säkerhets-
polisen har ett antal länder28 hittills genomfört cyber- 
attacker mot det svenska näringslivet. Eftersom det är 
svårt att belägga vem eller vilka som har genomfört en 
viss cyberoperation eller ett cyberbrott är det lockan-
de för statsaktörer att använda sig av cyberverktyg för 
att söka påverka omvärlden och politiska motståndare 
i önskvärd riktning. ”Idag finns det säkert malware 
(skadlig kod) planterat i våra infrastruktursystem runtom 
i Sverige av främmande aktörer, och de kan aktiveras 
vid en eventuell krigssituation”, säger en cybersäker-
hetsansvarig på ett stort svenskt bolag.

Den här hotbilden skulle kunna medföra att delar av 
svensk infrastruktur, som transporter, tele- och data-
kommunikation, energiförsörjning med mera, enkelt 
och snabbt kan tas över av främmande makt vid en 
tänkt krigs- eller krissituation. Enligt Pontus Johnsson, 
professor i cybersäkerhet vid KTH, har ryska hackare 
varit så långt inne i USA:s elförsörjningssystem att de 
skulle ha kunnat stänga ner det. Han anser att förövar-
na kan ha ett likartat intresse av att penetrera svenska 
infrastruktursystem.29

Cyberbrottslighet erbjuder statsaktörer en rad lättill-
gängliga arbetsmetoder för att uppnå olika politiska mål 
i omvärlden. Ett exempel på sådana metoder är cyberat-
tacker för att markera missnöje mot andra nationer. Ett 
annat är mer offensivt inriktade operationer mot bland 
annat energi, telekom, transporter och annan kritisk 
infrastruktur, vilket ju har direkt beröring på näringslivet.

Årligen genomförs ett stort antal cyberattacker mot 
samhällsviktiga verksamheter runtom i världen. Med 
samhällsviktig verksamhet avses, enligt Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), ”verksamhet, 
tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerstäl-
ler samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhäl-
lets grundläggande behov, värden eller säkerhet.”

Exempel på sådana verksamheter är banker och andra 
finansiella tjänster, verksamheter kopplade till Sveriges 
energiförsörjning samt information, kommunikation och 
telekom.

Orsaken till att cyberattacker mot samhällsviktiga verk-
samheter ökar är främst att cyberangrepp i allt större 
utsträckning har kommit att bli accepterade som inslag 
i mellanstatliga relationer. Ett flertal stater har mer eller 
mindre öppet erkänt att de har använt sig av cyberan-
grepp som ett svar på cyberattacker eller fysiska an-
grepp.30 Vi har här valt att fokusera på de tre statsaktörer 
som anses utgöra de största hoten mot svenska företag.

Statsaktörer och attacker mot samhällsviktiga verksamheter

28 Säkerhetspolisens årsbok 2018. Det framgår inte vilka länderna var. 
29 Svenska Dagbladet (2022).
30 Lindahl (2020).
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Rysslands angreppskrig mot Ukraina har naturligtvis satt 
det ryska cyberhotet i blixtbelysning. Den ryska staten 
utgör idag det största säkerhetspolitiska hotet mot väst-
världen, och det gäller också inom cybersäkerhet.

Ett tidigt exempel på ryska angrepp är de som genom- 
fördes mot Estland 2007. Landet utsattes då för om-
fattande cyberattacker som i vissa fall pågick i flera 
veckor. Målen för attackerna var estniska banker, 
massmedia och myndigheter och de attackerades med 
hjälp av så kallade överbelastningsattacker. Bankoma-
ter och bankernas onlinetjänster slogs ut, massmedia 
kunde inte längre förmedla några nyheter och estniska 
myndigheter kunde inte kommunicera med omvärlden. 
Politiska makthavare drabbades av enorma mängder 
skräpmail och det estniska parlamentets system för 
e-post slogs ut. Attackerna anses ha organiserats av en 
grupp unga ryssar med kopplingar till den ryska reger-
ingen och inhyrda transnationella kriminella nätverk.31  

2008 genomfördes attacker mot Georgien, bland annat 
genom att ryska hacktivister spred förteckningar över 
lämpliga georgiska mål till andra förövare online, tillsam-
mans med detaljerade instruktioner och malware (skad-
lig kod) för hur dessa mål på bästa sätt kunde attack-
eras. De mål som attackerades i Georgien var i princip 
samma typ av mål som i Estland, det vill säga banker, 
massmedia och olika myndigheter. En intressant och 
viktig aspekt är hur svårt det har varit för omvärlden att 
med säkerhet kunna koppla den ryska regeringen till 
dessa cyberattacker.

Vidare har Ryssland kopplats till en rad cyberattacker 
riktade mot bland annat det amerikanska valet 2016 och 
den brittiska Brexit-omröstningen samma år. 

 

När det gäller händelserna under 2022 så har cyberan-
grepp mot myndigheter, privatpersoner och infrastruktur 
varit en integrerad del av den ryska krigföringen. Inför 
invasionen i slutet av februari angrep ryska special- 
förband Ukraina genom att slå ut myndighetssidor och 
sprida desinformation för att skapa rädsla bland befolk-
ningen. Den 14 januari hackades över 70 myndigheters 
hemsidor. Bland annat drabbades det ukrainska reger-
ingskansliet och utrikesdepartementet. På hemsidorna 
möttes besökare av budskapet ”var rädda och förbered 
er för det värsta” och desinformation om att person-
uppgifter stulits.32 Den 15 februari utfördes en storskalig 
överbelastningsattack som kraschade Ukrainas för-
svarsdepartements och försvarsmakts hemsidor, samt 
hemsidorna för landets två största banker.33 Detta slog 
även ut en del bankomater och påverkade funktionali-
teten i de drabbade bankernas mobilappar.34 

Den 23 februari, dagen före invasionen, utfördes 
ytterligare en överbelastningsattack mot myndigheter, 
banker och landets försvarsmakt.35 Malware (skadlig 
kod) hittades på flera datorer som syftade till att radera 
viktiga data. Det finns tecken som tyder på att koden 
konstruerats och förplanterats under november 2021, 
vilket skulle tyda på att attacken var planerad redan i 
god tid innan den utfördes.36 
 
Rysslands agerande visar att dagens krig – i alla fall det 
som nu pågår i Ukraina – inte bara sker på marken och i 
luften, utan i högsta grad även i cybervärlden. Vi ser också 
att militära och cyberkriminella attacker samordnas på ett 
sofistikerat och förfärligt sätt.

Ryssland
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År 2020 uppgav chefen för den amerikanska federala 
polisen, FBI, att det kinesiska industrispionaget var ett 
enormt problem. Enligt denne chef ”kunde inte insat-
serna vara högre, de potentiella ekonomiska riskerna 
överstiger vår fattningsförmåga”. Dessutom hävdade 
han, likt chefen för underrättelseorganet National  
Security Agency (NSA), att det kinesiska industrispi-
onaget de facto utgjorde en av de största förmögen-
hetsöverföringarna i mänsklighetens historia.37 Redan år 
2012 uppskattade NSA att enbart amerikanska företag 
förlorade 250 miljarder dollar per år på grund av in-
dustrispionage, varav en mycket stor andel av dessa 
förluster hade sin förklaring och sitt ursprung i Kina.

Det kinesiska industrispionaget beskrivs vanligtvis som 
ett genomtänkt, välorganiserat och välplanerat system 
för att få tillgång till tekniskt kunnande och immateriella 
tillgångar på ett ytterst sofistikerat sätt. Olika kinesiska 
aktörer använder sig av bland annat cyberspionage, 
tar hjälp av studenter vid universitet och anställda 
som rekryteras eller tvingas till att samarbeta. Det bör 
noteras att även i forskarvärlden uppfattas det kinesiska 
industrispionaget vara unikt vad gäller omfattning och 
genomförande.38   

Idag har Kina en rad aktörer som kan utföra olika  
offensiva cyberoperationer vid behov:

• För det första finns ett antal reguljära militära förband 
som har en förhållandevis avancerad förmåga inom  
cyberområdet. Vissa av dessa lyder under det så kallade 
Ministeriet för statssäkerhet, där de rutinmässigt arbetar 
med bland annat att förändra eller skada nätverksdata, 
att sprida enorma mängder information i destabiliseran-
de syfte och att skapa nätverk för spionage.

• För det andra tyder mycket på att den kinesiska staten 
också använder sig av så kallade ”hacktivister” och 
hackernätverk som uppmuntras eller uppmanas till att 
utföra vissa uppgifter på ett sätt som döljer den kine-
siska statens inblandning. Enligt vissa bedömningar 
använder sig den kinesiska staten av åtminstone 250 
olika grupper och nätverk som saknar formell koppling 
till staten för att genomföra olika typer av cyberopera-
tioner – allt ifrån trakasserier riktade mot dissidenter till 
mer sofistikerade attacker och underrättelseinhämtning.

• För det tredje försöker Kina exploatera och militarisera 
sin roll som exportör av hårdvara, exempelvis routers 
och servrar. Detta är den främsta bakomliggande 
orsaken till debatten om huruvida det kinesiska före-
taget Huawei ska tillåtas leverera 5G-utrustning till 
västerländska mobilnät. De risker som ofta lyfts fram 
med sådan hård- och mjukvara är att utrustningen kan 
innehålla avsiktligt felaktig programvara eller så kallade 
bakdörrar som gör att kinesiska aktörer kan få obehörig 
tillgång till nätverken.

Kina

31 Jasper (2020)
32 Kramer (2022).
33 NetBlocks (2022).
34 Zillbermints (2022).
35 BBC News (2022).
36 Santos et al. (2022).
37 Macias (2020).
38 Hannas et al. (2013).
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Nordkorea använder sig numera av avancerad  
cyberbrottslighet för att bland annat finansiera landets 
forskningsprogram avseende missiler och massförstö-
relsevapen.39 De nordkoreanska myndigheterna har 
målmedvetet byggt upp en relativt omfattande cyber-
angreppsverksamhet som bedöms sysselsätta knappt 
7 000 personer. Merparten av dessa är knutna till den 
militära underrättelsetjänsten, i synnerhet en sektion 
som i omvärlden är känd under namnet Reconnaissance 
General Bureau. Personalen är handplockad och utgörs 
av särskilt begåvade individer som identifierats i ung 
ålder och som sedan ges avancerad utbildning och för-
delaktiga livsvillkor.40 De nordkoreanska cyberattackerna 
är ofta välplanerade, skickligt genomförda och visar 
dessutom att deras operatörer inte enbart är tekniskt 
skickliga, de tycks dessutom ha en god förståelse för 
mänskligt beteende i olika länder och kulturer.

Av allt av att döma tycks de nordkoreanska cyberat-
tackerna ha stöd eller åtminstone ett tyst medgivande 
från Ryssland och Kina. För närvarande finns det, enligt 
öppna källor, inga kända fall där kinesiska eller ryska 
finansiella mål har attackerats.

Ovan nämnda nationer har tagits upp därför att de har 
en säkerhetspolitisk doktrin och ett beteende som 
bland annat innebär att cyberattacker genomförs  
relativt öppet mot nationer, organisationer och individer 
och som på grund av en eller annan orsak uppfattas 
som säkerhetspolitiska hot. Det finns en hel del exem-
pel där västliga demokratier visat upp en god förmåga 
att genomföra olika slag av cyberangrepp.41 

Många länder i västvärlden kan anse sig ha ett behov 
av att få tillgång till information och kunnande som  
anses vara strategiskt viktig. Detta gäller också för 
konkurrerande företag, oavsett om dessa är svenska 
eller inte.

I detta sammanhang kan det dessutom vara på sin plats 
att nämna att marknaden för molntjänster är internationell 
och öppen, och det debatteras flitigt i vilken omfattning 
detta utgör en säkerhetspolitisk risk och en risk för 
industrispionage och andra former av icke önskvärd 
informationsöverföring.

Nordkorea

Demokratiska västländer

39 United Nations (2019). 
40 Ji Young et al. (2019).
41 Sanger (2012).
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Viljan att anmäla olika former av cyberkriminalitet är  
väldigt låg – endast mellan 3 och 5 procent av drabbade 
företag i Sverige har anmält cyberangreppen till poli-
sen.46 Anledningarna till den låga anmälningsfrekvensen 
varierar. ”Företagets image kan skadas. Investerare och 
kunder kanske tror att företaget inte bryr sig tillräckligt 
om säkerheten. Det kan vara legala problem – du kan 
drabbas av böter om till exempel lagrade personupp-
gifter börjar spridas. Angriparna vet det här och utpres-
sar företag med att de kommer offentliggöra känsliga 
personuppgifter på nätet om företaget inte kan betala 
lösensumman”, säger en intervjuperson.

Dessutom får företagen sällan respons på anmälan och 
utredningskapaciteten har länge uppfattats som under-
målig. Sammantaget leder detta till att många företag 

upplever det som meningslöst att anmäla cyber- 
angrepp. ”I andra länder som Storbritannien, Tyskland 
och Nederländerna har företagen rapporteringsskyl-
dighet och det verkar fungera bra. I Sverige frågar man 
sig istället ’hur lite kan vi rapportera in?’ eftersom man 
inte tycker det är någon idé”, säger en intervjuperson. 
En annan faktor som påverkar viljan att anmäla är risken 
för negativ uppmärksamhet i media, eftersom det kan 
skada förtroendet för företaget och leda till förlorade 
affärer och investeringar. En person i informations- 
säkerhetssektorn som efterlyser ökad transparens om 
cyberangrepp menar att ”många företagsledare anser 
att det är lite fult att bli hackad, ungefär som att ha fått 
en könssjukdom”.47 

I alla länder rekommenderar myndigheterna drabbade 
personer och företag att inte betala den begärda lösen-
summan i utpressningsbrott. Trots detta väljer företag 
och organisationer inom vitt skilda samhällssektorer av 
olika skäl att betala för att låsa upp sina it-system och 
återfå tillgången till data. Sådana attacker har bland 
annat drabbat myndigheter, universitet och företag i 
olika branscher världen över. I vissa fall har brottsoffret 
tvingats betala åtskilliga miljoner dollar för att återfå till-
gången till de egna systemen. Det finns dock ingen ga-
ranti för att den som betalar också får tillbaka kontrollen 
över sina enheter och sin information. Dessutom finns 
tydliga indikationer på att de som valt att betala lösen 
löper betydligt större risk än andra användare att på nytt 
drabbas av ett utpressningsvirus. Förövaren väljer helt 
enkelt att gå tillbaka till de brottsoffer som valt att betala 
en första gång. En nyligen gjord undersökning visar 

att 80 procent av drabbade organisationer som valt att 
betala lösen inom relativt kort tid utsätts för ytterligare 
utpressningsvirus. Av de drabbade uppgav 46 procent 
att samma förövare hade genomfört den andra utpress-
ningen.48  

Istället är rådet att den som utsätts för sådana attacker 
inte ska betala utan snarast kontakta Polismyndigheten 
och, beroende på företagets verksamhet, kanske ock-
så Säkerhetspolisen. Det här är särskilt viktigt eftersom 
utpressningsvirus även kan användas för att skada 
samhällsviktiga verksamheter av olika slag. Motivet i 
dessa fall är alltså inte primärt att göra en ekonomisk 
vinst utan snarare att skada eller testa förmågan hos 
olika samhällsviktiga system. Även i sådana fall är det av 
central betydelse att relevanta myndigheter får vetskap 
om incidenten.

Viljan att anmäla cyberbrott

Lösensummor

»Många företag upplever det som meningslöst att  
anmäla cyberangrepp.«

4. Cyberhotet idag
SVENSKA företag möter idag cyberhot i stor omfattning. Antalet identifierade 

cyberattacker mot företag och myndigheter i Sverige har trendmässigt ökat 
och uppgår nu till över 100 000 per år.42 I början av 2020 var över 17 000 
datorer infekterade i Sverige, det vill säga att de var angripna av virus eller  

utgjorde delar av ett så kallat botnät, där virusangripna datorer mobiliseras i ett 
nätverk som cyberbrottslingar kan styra på distans.43 Motsvarande siffra för mobila 
enheter, till exempel mobiltelefoner, uppskattas till ca 400 000 infekterade enheter.44 
Och uppskattningarna är sannolikt i underkant. 
 
De som framför allt drabbas är forskningsintensiva industriföretag och deras 
samarbetspartners, exempelvis underleverantörer.45 Eftersom cyberkriminalitet  
ofta är geografiskt gränsöverskridande är det svårt att bedöma dess omfattning  
och kostnader.
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Brottsvinster återinvesteras  
i kriminell verksamhet
En aspekt av cyberbrott som ibland glöms bort är att intäkter från dessa kan återin-
vesteras i annan allvarlig brottslighet och på så vis utgöra ett allvarligt samhällshot. 
Forskning genomförd av polisens Nationella operativa avdelning (Noa) visar att de 
organiserade bedrägerierna för närvarande genererar brottsvinster på cirka två mil-
jarder kronor netto per år. Detta är belopp som bland annat återinvesteras i narkotika- 
och vapensmuggling, olika former av trafficking och annan grov brottslighet.50 Det är 
därför av stor betydelse att svenskt näringsliv i största möjliga mån inte faller undan 
för utpressnings- och bedrägeribrott – dels för bolagens egen skull, dels med tanke 
på de problem som vårt samhälle står inför idag.

En annan hotbild utgörs av cyberbaserade bedrägeribrott. Med hjälp av förfalskade 
eller komprometterade e-postkonton förmår gärningsmän företag att överföra pengar 
till felaktiga konton. Dessa konton styrs av så kallade målvakter som sedan för 
pengarna vidare till konton som kontrolleras av gärningsmännen. Det bör noteras att 
målvakterna ofta använder konton i svenska banker.

Andra bedrägerivarianter, som även drabbar privatpersoner, är telefonsamtal till 
brottsoffret. Under samtalet manipuleras brottsoffret till att använda sig av banker-
nas inloggningssystem på ett felaktigt sätt. Detta gör det möjligt för förövaren att ta 
kontroll över brottsoffrets bankkonto som sedan kan länsas.
 
Ytterligare en bedrägeriform är så kallade CNP-bedrägerier (Card Not Present). Detta är 
en bedrägeriform där gärningsmannen använder sig av stulna kortuppgifter utan att ha 
tillgång till det fysiska kortet. Som regel använder sig förövaren av de stulna kortuppgif-
terna för att köpa olika konsumtionsvaror på internet. Under de senaste åren har antalet 
CNP-bedrägerier minskat påtagligt. Orsaken till detta är det så kallade PSD2-direktivet. 
Detta är ett EU-direktiv med syfte att utveckla marknaden för elektroniska betalningar 
och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva transaktioner.

I vissa fall kan gärningsmännen använda avancerad social manipulation för att nå 
sina mål. De kan exempelvis ha kartlagt ett visst företag på LinkedIn och information 
som postats där. Sådan information exploateras och används i e-post för att förmå 
personalen att göra en felaktig utbetalning. Numera är dessa mejl ofta skrivna på 
grammatiskt korrekt svenska och kan i vissa fall kompletteras med telefonsamtal där 
förövarna försöker få motparten att genomföra en utbetalning. Även dessa samtal 
genomförs på felfri svenska och kan vara mycket övertygande.49

Cyberbaserade bedrägeribrott

42 Teknikföretagen (2021). 
43 Cert.se. 
44 Teknikföretagen (2021).
45 Estimat baserat på McAffee (2018) 
och IBM (2019).

46 Dagens Industri (2021).
47 Seminarium om cybersäkerhet på 
IVA den 16 september 2021.

48 Malmquist (2021).
59 Koskelainen (2018).
50 Nationella operativa avdelningen 
(2021).
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För närvarande förs det en intensiv debatt i USA och 
flera andra länder om just bristfällig cybersäkerhet. 
Säkerheten är inte bättre i Sverige, snarare tvärtom, 
men ändå diskuteras frågan inte särskilt mycket här 
hemma – visserligen mer än för bara några år sedan, 
men fortfarande alldeles för lite. ”Bland amerikanska 
företagsledare är cybersäkerhet numera en av de tre 
viktigaste frågorna. Här i Sverige är det inte alls så, i alla 
fall inte ännu, och det är rätt märkligt”, säger en infor-
mationssäkerhetschef vid ett storföretag.

Politiken har varit långsam i att anpassa sig till de krav 
på säkerhet och beredskap som digitaliseringen ställer. 
Ett illustrativt exempel på detta är att Sverige aldrig haft 
en renodlad digitaliserings- eller it-minister (eller cyber-
säkerhetsminister för den delen). Istället har ansvaret 
för digitaliseringsfrågorna legat hos närings-, kommu-
nikations-, infrastruktur-, bostads- och energiministrar 
sedan digitaliseringen blev en ministerportfölj 1994. 
Idag huserar digitaliseringsportföljen hos infrastruktur-
departementet efter att ha spenderat flera mandatperi-
oder vid näringsdepartementet. 

Sedan 2010 har regeringen lagt fram 86 propositioner 
och skrivelser, och riksdagen 224 motioner, innehål-
lande begreppen ”cybersäkerhet” eller ”cyberattack”.51  
Antalet har successivt ökat fram till idag – ett tecken 
på att frågan om cybersäkerhet blivit allt viktigare. Sett 
till det totala antalet propositioner och motioner är 
det dock tydligt att cybersäkerheten inte ses som en 
brinnande fråga. Under samma period har fler än 2 600 
propositioner och 40 000 motioner lagts fram totalt.

Att politiker duckar för en så viktig fråga är inte rimligt 
om svenska företag ska kunna tillhandahålla samhälls-
viktiga tjänster och framgångsrikt konkurrera på världs-
marknaden.

Även myndigheterna har ett ansvar att upprätthålla en 
god cybersäkerhet. ”Det sker en snabb utveckling i 
angreppssätt i dagens cyberbrottslighet. Förövarna 
använder allt mer avancerade metoder och de myndig-
heter som arbetar med it-säkerhet hänger inte med”, 
säger en intervjuperson. ”Vi har en massa myndigheter 
som jobbar med skydd av Sverige som MSB, försvars-

Politikens och myndigheternas  
roll och ansvar

5. Ansvar och roller idag
SOM vi konstaterat släpar cyberberedskapen efter den snabba digitaliseringen 

i Sverige. En bidragande orsak till denna diskrepans har varit en otydlig 
ansvarsfördelning mellan näringslivet, politiken och myndigheterna. Utöver 
att näringslivet bidrar till tillväxt och välstånd så har allt fler privata företag 

tagit över stora delar av den samhällsviktiga verksamhet som tidigare hanterades i 
statlig regi (telekom, transporter, energi med mera). Det är därför viktigt att etablera 
en tydlig fördelning av både ansvar och roller mellan myndigheter och företag.

»Politiken har varit 
långsam i att anpassa  
sig till de krav på säkerhet 
och beredskap som 
digitaliseringen ställer.«

51 Fyra separata sökningar har gjorts genom riksdagens sökmotor 
mellan perioderna 2010/2011 och 2021/2022. Sökning 1 och 2 
gjordes efter handlingar som innehåller begreppet ”cyberattack” res-
pektive ”cybersäkerhet”, sökning 3 och 4 gjordes efter totala antalet 
framlagda propositioner och skrivelser samt motioner. Sökningarna 
utfördes den 27 januari 2022.
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förband, FRA, MUST (den militära 
underrättelsetjänsten), Cyber- 
säkerhetscentret och så vidare. 
Men när man lyfter på locket så är 
det förhållandevis få individer som 
faktiskt kan göra jobbet”, säger en 
annan person.

Det ska sägas att Säkerhetspolisen, 
Försvarets radioanstalt (FRA) och 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
har höjt sina ambitioner och bland 
annat publicerat faktagenomgångar i 
ämnet på senare år. Numera utbildas 
soldater och officerare i cyberfrågor 
i samarbete med KTH. Ett nytt it-för-
svarsförband ska även upprättas 
i Linköping för att möjliggöra nära 
samarbete med universitet, forsk-
ningsinstitutioner och företag som 
är verksamma inom cybersäkerhet, 
till exempel Saab. Men det går inte 
snabbt. 2019 tillkännagav reger-
ingen att ett nationellt cybersäker-
hetscenter skulle byggas upp med 
Försvarsmakten, FRA, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Säkerhetspolisen som 
huvudmän och med en budget 
på totalt 170 miljoner kr åren 2021-
2023. Avsikten var att centret skulle 
inrättas under 2020 och vara igång 

2021. Hösten 2021 utsågs en chef 
till centret (Therese Naess, tidigare 
vid Säkerhetspolisen). När detta 
skrivs (mars 2022) söker myndig- 
heten lokaler för att kunna dra igång 
verksamheten. Enligt centrets 
hemsida ska regeringen först under 
2023 meddela hur centrets verk-
samhet ska inriktas och bedrivas. 
Ett skäl till dröjsmålen kan vara att 
det övergripande ansvaret för digita-
liseringsfrågor och cybersäkerhet 
är fördelat på olika statsråd och 
att regeringen delegerat ansvaret 
för cybersäkerhetsfrågorna till olika 
myndigheter utan att ge tydliga direk-
tiv för hur dessa ska samarbeta.52

En annan viktig aspekt är kommu-
nikation när störningar inträffar. Det 
finns, som vi har konstaterat, en ten-
dens hos många bolag att inte säga 
något kring inträffade incidenter eller 
störningar. Man väljer att vara passiv 
och tyst istället för att styra narrativet 
och aktivt kommunicera vad som 
har inträffat. Anmälningsbenägenhe-
ten är låg både vid enklare brott och 
vid mer avancerade intrång där syf-
tet är att stjäla information, påverka 
information eller orsaka avbrott för 
att tjäna egna syften.

Kontaktytorna mellan näringsliv och 
myndigheter är också få, med un-
dantag för ett mindre informations-
utbyte med Säkerhetspolisen.
Myndigheterna, i första hand 
Säkerhetspolisen, säger sig efter-
sträva nära kontakter med företa-
gen och framhåller att de vill få så 
mycket information som möjligt när 
cyberstörningar inträffar i närings-
livet. Men kommunikationen är 
helt enkelriktad. Myndigheterna 
tar med stort intresse del av den 
information de får från företagen 
men säger samtidigt att de inte har 
möjlighet att ge någon som helst 
information eller några råd i utbyte. 
”Enskilda tjänstemän säger till oss 
att de gärna vill hjälpa till men att de 
helt enkelt inte har mandat att göra 
något. Resultatet blir, och det säger 
sig självt, att vi under ett pågående 
cyberangrepp inte kan lägga vär-
defull tid och resurser på kontakter 
med myndigheter som ändå inte ger 
oss någonting tillbaka”, säger en 
cybersäkerhetsansvarig.

52 Diskussion på IVA-seminariet i september 2021.
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»Kommuner och regioner  
behöver gemensamt utveckla 
riktlinjer och kompetens för  
cybersäkerheten.«

Det säkerhetspolitiska läget för Sverige och andra västländer har förändrats till det 
sämre på senare år. Detta medför att såväl våra medborgare som våra företag måste 
vara förberedda på olika typer av avbrott och störningar som kan pågå under en längre 
tid, exempelvis elavbrott, utslagna mobilnät eller webbsidor som inte kan nås.

Som nämnts tidigare har privata företag numera ansvar för stora delar av den sam-
hällsviktiga verksamhet som tidigare hanterades i statlig regi (telekom, transporter, 
energi med mera). Det är därför viktigt att ansvaret för cyberskyddet blir tydligt 
fördelat mellan myndigheter och företag. Det är rimligt att privata aktörer som tar 
ett samhällsansvar också ska få fullgod ersättning för sådana tjänster samtidigt som 
myndigheten i fråga ska kunna ställa relevanta krav – oavsett om det är en statlig 
myndighet, en kommun eller något annat offentligt organ som ansvarar för upphand-
lingen. Inom den kommunala sektorn behöver kommuner och regioner gemensamt 
utveckla riktlinjer och kompetens för cybersäkerheten.

Banker och andra finansiella bolag är särskilt utsatta för cyberangrepp, och dessa 
angrepp utförs ofta av statsaktörer. I de fall där bankerna fyller en säkerhetspolitisk 
funktion är det därför naturligt att staten stöttar verksamheten på olika sätt. Det kan ske 
genom relevant kunskapsutbyte och eventuellt också genom ersättning för att genom-
föra säkerhetshöjande åtgärder där man rimligen inte kan förvänta sig att ett enskilt 
företag ska ta hela kostnaden.

Näringslivets roll och ansvar
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Inställningen till cyberbrott håller dock på att förändras 
inom näringslivet. Cybersäkerhet tas på mycket stör-
re allvar idag än för några år sedan, och särskilt inom 
branscher som bank och telekom. Något som vittnar 
om detta är den enorma ökningen i efterfrågan på 
cyberförsäkringar. När frekvensen cyberattacker stiger 
så ökar även företagens behov av att skydda sig mot 
angrepp. ”Ett företag måste förbereda sig för 30 olika 
varianter av cyberattacker medan förövaren endast 
behöver specialisera sig på en form av attack”, säger en 
säkerhetsexpert.

Under de senaste åren har premierna för cyberför-
säkringar skjutit i höjden; se figur 4. Premierna har 
fördubblats sedan 2019 och tredubblats sedan 2014. 
”Detta är en kombination av en ökad skadefrekvens, en 
för låg genomsnittlig it-säkerhetsnivå i samhället och 
försäkringsbolagens utmaningar i att hitta en hållbar 
riskbedömning”, säger en cyberförsäkringsmäklare 

och fortsätter: ”Problemet är att det är mycket svårt 
att estimera den totala kostnaden av en cyberattack då 
försäkringsbolag behöver ta höjd för både en individuell 
och en systematisk risk.”

När ett företag utsätts för en attack uppkommer det en 
rad olika kostnader. För att hantera den akuta kris- 
situationen erbjuder en cyberförsäkring tillgång till  
experthjälp i form av it-experter, jurister, PR-konsulter 
eller förhandlare. Försäkringen täcker också intäktsför-
luster och merkostnaden av avbrott i verksamheten. I 
vissa fall kan en cyberförsäkring även täcka utbetalning 
av lösensumma till angriparna och eventuellt skade-
stånd till tredje man utifall känslig information har läckt.

Figur 4: Cyber Insurance Pricing Index och dess årliga  
förändring. Index juli 2014 = 100.

Källa: Howden, NOVA.
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Enligt flera av handelskammarens medlemsföretag har 
cyberhotet sedan 2020 klivit högt upp på dagordningen 
inom styrelser, revisionsutskott och i andra samman-
hang. Informationssäkerhetsexpertisens insatser upp-
skattas numera. ”Tidigare betraktades man som  
’du som är så besvärlig’ för att vi ställde kritiska frågor. 
Nu välkomnas man”, säger en intervjuperson.

Allt fler bolag använder strategi- och processdokument, 
så kallade playbooks, för att bli bättre på cybersäkerhet. 
Cybersäkerhet blir också en viktig bedömningsgrund 
när storföretagen ser över sina relationer med leveran-
törer och samarbetspartners. 

Ett viktigt forum är de informella nätverk som finns för 
de större företagens informationssäkerhetsansvariga. 
Denna profession, med den internationella beteckning-
en Chief Information Security Officer, har vuxit snabbt 
under de senaste åren. Enligt en global undersökning 
av Cisco är cybersäkerhet förvisso högt prioriterat i  
företag, men nivån på investeringar och kompetens 
skiljer sig av naturliga skäl åt. Storföretagen investerar 
mest i cybersäkerhet, men även de små och medelstora 
bolag som fortlöpande moderniserar sina informations-
system kan ha ett gott skydd, enligt rapporten.53 En del 
nystartade företag har av naturliga skäl svårt att motiv- 
era de kostnader som ett fullgott cyberskydd medför. 
”I många startups har man helt enkelt inte budget för 
det – tyvärr”, säger en av de experter som intervjuats 
för denna rapport.

Bland svenska företag är det vanligt att se anslutning 
till ett större molnnätverk som det enklaste sättet att 
stärka cybersäkerheten. Vid ett möte med president 
Joe Biden i Washington 2021 utfäste sig amerikanska 

nätverksbolag att investera mångmiljardbelopp och att 
rekrytera tusentals cybersäkerhetsexperter för att möta 
hoten från cyberbrott och cyberspionage. Att anlita 
USA-baserade nätverksföretag för att höja cyber- 
säkerheten är dock inte helt oproblematiskt för svenska 
företag. Servrarna och informationen hamnar i så fall 
utanför Sverige. ”Det lättaste sättet att stärka cybersä-
kerheten är att köpa tillgång till större molnnätverk. Men 
då får USA potentiellt tillgång till vad du och ditt företag 
sysslar med”, säger den it-ansvarige vid ett större tjäns-
teföretag. I många fall är detta okontroversiellt eftersom 
säkerheten i molntjänsterna antas vara tillräckligt god. 
Men risken är att företagen därför väljer enkla standard-
lösningar istället för att inventera den egna sårbarheten.

Ett sätt att höja ambitionsnivån är att differentiera tydli-
gare mellan olika slags risker. Inget bolag kan eliminera 
sin cybersårbarhet helt, eftersom det råder en sådan 
obalans mellan hur ett företag måste förbereda sig och 
hur en förövare kan uppträda. Ett svenskt storföretag 
inom finans eller telekom måste exempelvis vara berett 
på ett 30-tal olika typer av attacker, medan angriparen 
bara måste vara expert på en enda typ av attack.

”Vi kan inte skydda oss mot alla dessa brott, så vi måste 
arbeta riskbaserat. Det innebär att inventera sårbar- 
heterna inom företaget och sedan välja vilka risker som 
är störst och skydda oss mot dem”, säger en cybersä-
kerhetsansvarig.

Utöver det kan företag vidta enklare åtgärder av rutinka-
raktär, som att kräva täta byten av lösenord och att för-
bjuda anställda att använda externa appar av olika slag.

»Inget bolag kan eliminera sin cybersårbarhet 
helt, eftersom det råder en sådan obalans  
mellan hur ett företag måste förbereda sig  
och hur en förövare kan uppträda.«

53 Cisco (2021).
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Att svenska företag nu är mer medvetna har, enligt branschexpertis, två förklaringar. 
För det första har flera allvarliga cyberstörningar uppmärksammats, både internationellt 
och i Sverige. För det andra har allt fler medarbetare arbetat på distans till följd av 
coronapandemin. När så många jobbar hemifrån och använder hemservrar, istället 
för att koppla upp sig med så kallade VPN-tunnlar (krypterade anslutningar mellan 
två punkter på ett öppet nätverk) och andra säkrare system, så medför detta givetvis 
risker. Sannolikt kommer vi även efter pandemin att fortsätta arbeta mer flexibelt och 
mer från andra platser än kontoret – primärt hemifrån. Därför är det viktigt att företag 
och myndigheter har goda rutiner för hur de anställda på bästa sätt kan arbeta säkert 
online från den plats där de befinner sig, exempelvis genom att använda nämnda 
VPN-tunnlar.

En annan bidragande faktor till den ökade medvetenheten kan ha varit uppmärk- 
samheten kring om kinesiska tillverkare som Huawei ska tillåtas medverka när  
5G-näten byggs upp.

När det gällde Huaweis eventuella roll inom 5G var myndigheterna, med Post- och 
Telestyrelsen i spetsen, påfallande tydliga med de hot som kunde finnas. Men i 
övrigt anser de näringslivsföreträdare som handelskammaren varit i kontakt med att 
det offentliga Sverige alltjämt tar ganska lätt på cyberhotet. Det är något som väcker 
förvåning. ”Mycket av cyberattackerna går mot samhällskritisk infrastruktur. Det är 
oerhört viktigt att Sverige som land skyddar de företag som är verksamma här och 
som kanske vill etablera sig här”, säger en intervjuperson.
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6. Cybersäkerhet  
– en tillväxtsektor?

HUR kan då Sverige bli bättre inom cyber-
säkerhet? Eller till och med gå från att vara en 
eftersläntrare till att utveckla området till en 
nationell tillväxtsektor?

Till en början kan det konstateras att vi borde ha goda 
förutsättningar att spela en framträdande roll på  
området. Sverige har en stolt historia inom kommunika-
tionssäkerhet, alltifrån dekrypteringen av Nazitysklands 
hemliga fjärrskriftsmeddelanden på 1940-talet till den 
viktiga roll i västlig signalspaning mot Sovjetblocket 
som spelades av FRA under det kalla kriget.

Idag är Sverige framstående inom digitalisering i allmän-
het, inte minst i form av en stark fintech-sektor med 
företag som Klarna och Izettle och produkter som bank-id. 
Sådana verksamheter kräver sina säkerhetslösningar 
och sina säkerhetskompetenser. Landet har också ett 
embryo till kluster inom cybersäkerhet med bolag – 
bland annat it- och säkerhetskonsulter – som ligger i 
den absoluta spetsen av utvecklingen.

Forskning och utbildning i cybersäkerhet sker vid flera 
lärosäten, mest framstående är KTH:s Centrum för 
cyberförsvar och informationssäkerhet. Under peri-
oden 2010–2015 lades 23 licentiatavhandlingar och 
30 doktorsavhandlingar i it- och informationssäkerhet 
fram, huvudsakligen vid KTH och Chalmers.54 Även flera 
yrkeshögskolor utbildar i ämnet.

Dessutom talar de egenskaper som gör att Sverige 
regelmässigt hamnar i topp i globala innovationsindex 
för att cybersäkerhet mycket väl kan bli en nationell 
tillväxtsektor. De egenskaperna är teknikvänlighet, tillit, 
entreprenöriellt inriktade och icke-hierarkiska organi-
sationer, låg nivå på korruption, högt rättsmedvetande 
och god tillgång till riskkapital med mera. Flera inter-
vjupersoner framhåller vikten av samverkan. ”Vi måste 
bygga en kritisk massa och förvandla cybersäkerheten 
till en lagsport. Mellan individer, mellan företag och  
mellan företag-myndigheter”, säger en intervjuperson.

Med andra ord har vi alltså både resurser och förut-
sättningar att mobilisera om vi skulle vilja gå från ord till 
handling inom cybersäkerhetsområdet.

54 Hunstad och Rodhe (2015).
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7. Så stärker vi vår cybersäkerhet

ATT stärka cybersäkerheten kostar på och kräver tålamod. ”Cybersäkerhet 
fungerar som investeringar i hållbarhet – det finns inga snabba lösningar 
utan det kommer att kosta både tid och pengar”, säger en specialist inom 
informationssäkerhet.De stater som är världsledande inom cybersäkerhet 

har som regel dyrköpta erfarenheter av en rad intrång och påverkansoperationer. 

Ett land som av allt att döma har lyckats mycket väl med att samordna näringslivets 
behov av cybersäkerhet med nationella säkerhetspolitiska mål är Israel. Arbetet 
inleddes i början av 2000-talet och innebär, något förenklat, att den israeliska staten 
och dess olika myndigheter regelbundet har kontakt med näringslivet och forskar-
världen i syfte att diskutera aspekter på cybersäkerhet. Dessa erfarenheter och idéer 
problematiseras och analyseras inom ramen för olika samarbetsprogram mellan de 
olika aktörerna.

Vidare tycks den israeliska staten aktivt stötta nystartade entreprenörsföretag som 
har potential att skapa produkter och tjänster som är till gagn för såväl den israeliska 
statens cybersäkerhetsstrategi som dess näringsliv och medborgare. Detta är en  
lösning som borde studeras närmare och eventuellt överföras till svenska förhåll- 
anden. Sverige har ju mycket lång – och framgångsrik – erfarenhet av samarbete 
mellan staten och näringslivet inom försvar och säkerhet.

Bilden visar Tel Aviv, Israel
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En övergripande utgångspunkt är att om Sverige ska 
kunna bekämpa cyberkriminalitet måste företag och 
myndigheter sluta vara enkla och attraktiva offer. Genom 
att höja lägstanivån i samhället, i näringslivet och bland 
befolkningen kan vi förbättra cybersäkerheten radikalt.

Inom näringslivet handlar det om att genomföra scenar- 
ioövningar på ledningsnivå, där man utgår från längre 
driftstörningar, antingen i de egna systemen eller någon 
annans. Väl genomförda övningar och en väl genom-
tänkt strategi för kommunikation gör att företagsled-
ningar bättre förstår hur de ska prioritera bland investe-
ringarna i cyberskydd.

Det krävs också – en återkommande punkt i detta 
sammanhang – att företagen tar ett större ansvar och 
faktiskt anmäler brott i större utsträckning. Om detta 
inte sker kommer myndigheterna aldrig att kunna bedö-
ma allvaret i hoten och inte heller kunna budgetera för 
de resurser som faktiskt krävs för att kunna utreda och 
bekämpa cyberkriminaliteten. Men detta kräver också, 
som vi redan konstaterat, att företag upplever att de får 
kvalificerad återkoppling, hjälp med analys eller något 
annat i utbyte från myndigheterna.

En annan åtgärd är opinionsbildning inom cybersä-
kerhet, där näringslivet samlar in data och sprider 
information och kunskap till intressenter som kan 
påverka politiken. I vissa fall kan staten själv förändra 
sin verksamhet, men det kräver att man har relevanta 
och korrekta data att analysera och dra slutsatser ifrån. 
Näringslivets röst behövs för att påverka frågor som:

uppgifter. Alternativet – att leva med oro för att affärs-
hemligheter läcker ut via samarbetspartners – är dock 
mycket värre.

Det gäller också att våga leva med komplexiteten. 
Många företag söker efter snabba säkerhetslösningar 
för att komma till rätta med problem som man egentli-
gen inte förstår komplexiteten kring. Detta kan leda till 
att företag upphandlar lösningar som egentligen borde 
komma långt senare i mognadsprocessen, samtidigt 
som man inte förmår skydda grundläggande funktioner.

En lösning på detta är att regelbundet se över den 
grundläggande arkitekturen för cybersäkerhet. Det 
är rimligt att anta att de cybersäkerhetsföretag som 
säger sig ha en produkt eller tjänst som är heltäckande 
antagligen har fel. Det är klokt och effektivt att noga 
studera just den egna övergripande arkitekturen för att 
sedan utveckla en långsiktig plan för förbättring på de 
områden där det finns brister. Detta är något som ger 
god effekt och gynnar såväl företag som samhället och 
bolagets kunder.

En mycket viktig beståndsdel i detta arbete är 
naturligtvis medarbetarna. Samtliga anställda bör ges 
någon form av grundläggande utbildning vad gäller 
cybersäkerhet och hur man på enklast möjliga sätt kan 
skydda sig mot olika former av försök till cyberbrott. 
Vägledning vad gäller rutiner och lämpliga beteenden, 
inte minst hur man uppträder säkert på LinkedIn och 
i liknande miljöer, kan erhållas från en rad olika håll, 
inklusive Polismyndigheten.

Vi måste också vara införstådda med att medborgarna 
kanske inte alltid kan få enkel och smidig tillgång till kri-
tiska samhällstjänster eller funktioner. Sannolikt behövs 
högre säkerhet kring telekommunikationer, energiför-
sörjning, transporter, finansiella flöden och annan sam-
hällsviktig infrastruktur. I vissa fall kan en höjd säkerhet 
leda till att det till exempel blir svårare för privatpersoner 
att logga in i sådana system och komma åt information. 
Detta är ett ansvar som inte enbart åligger staten. Även 
företag, organisationer och enskilda måste ta ett ansvar 
för att säkerställa förmågan att motstå störningar i kritisk 
infrastruktur – i vissa fall till priset av sämre användar-
vänlighet.

Ett viktigt inslag i stärkt cyberberedskap är att förverkli-
ga planerna på det nationella cybersäkerhetscentret. 

Att utveckla en effektiv strategi för cybersäkerhet är ett 
måste. Detta gäller samtliga företag, även enskilda  
firmor och små startups som ofta kan ha svårt att  
avsätta de resurser som krävs. En sådan strategi behö-
ver också ta hänsyn till vem eller vilka leverantörer och 
samarbetspartners man arbetar med. Hur ser deras  
cybersäkerhet ut? Finns det en risk att ett cyber- 
angrepp hos en samarbetspartner påverkar den egna 
verksamheten? Att göra sådana djupgående bedöm-
ningar kan ta värdefull tid, inte minst för företagens 
nyckelpersoner, som har många andra viktiga arbets-

• högre prioritering av kompetensförsörjning och 
utbildning inom cybersäkerhetsområdet 

• lagstiftning som ger företagen ett bättre  
sekretesskydd vid incidentrapportering 

• större möjligheter för svenska myndigheter att stödja 
rent kommersiella verksamheter som är av vikt för 
samhället, till exempel inom energi, telekom och 
transporter – verksamheter som numera i hög grad 
utförs av privata företag 

• samarbete mellan företag i operativa säkerhetsfrågor

En höjd ambitionsnivå inom cybersäkerhet

»Det krävs också att före- 
tagen tar ett större ansvar 
och faktiskt anmäler brott  
i större utsträckning.«
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Säkerhetspolisen och andra myndigheter med ansvar inom cyberområdet 
behöver få ett utvidgat mandat. Idag får myndigheterna enbart spana, 
bearbeta och sammanställa men inte själva delge kvalificerad information 
till näringslivet. Vårt förslag är att myndigheterna även ska ges i uppdrag att 
under hög sekretess sprida kunskap och erfarenheter om cyberangrepp till 
samhällsviktiga företag och forskningsinstitutioner. På så vis kan Sverige få 
en fortlöpande kunskapsuppbyggnad kring cybersäkerhet. Och en möjlig-
het för näringslivet att agera proaktivt på olika attacker – inte bara reaktivt.

Företag behöver åta sig att inrapportera alla viktiga incidenter till den 
relevanta myndigheten, där sådana incidenter måste behandlas med hög 
sekretess. Eventuellt kan det, i ett senare skede, bli aktuellt med rapporte-
ringsplikt. En absolut förutsättning för detta är dock att företagen samtidigt 
upplever att de får viktig information och hjälp i utbyte från myndigheterna. 
I USA finns ett lagförslag att företag måste rapportera in sådana händelser 
till myndigheten Cybersecurity and Infrastructure Security Agency inom 24 
timmar – annars kan företagen få betala mycket höga böter. Inom EU antogs 
2018 ett regelverk för incidentrapportering avseende bolag som driver sam-
hällsviktiga tjänster, men detta har såvitt bekant inte genomförts i praktiken.

Samordning och information01

02 Rapporteringsåtagande

För att stärka svensk beredskap och 
säkerhet inom cyberområdet ser Stockholms 
Handelskammare att det finns behov av 
ett flertal organisatoriska förstärkningar, 
förändringar och nysatsningar.

8. Handelskammarens  
förslag för stärkt beredskap  
och cybersäkerhet
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För svenska företag vore det värdefullt om myndigheterna kunde fördjupa 
erfarenhetsutbytet med cybersäkerhetsorgan i andra länder, i första hand 
USA, Storbritannien, Estland och Israel. ”USA och Israel ligger i täten inom 
cybersäkerhet. De har tillgång på kvalificerad kompetens och en nära 
samverkan mellan myndigheterna och näringslivet”, säger en intervjuper-
son. Internationella organisationer som exempelvis Interpol har allt mer 
kontakt med cybersäkerhetsföretag. Inom ramen för Europols European 
Cybercrime Center sammanförs en rad partnerföretag inom olika bran-
scher för att utbyta kunskap och öka samarbetet.55 Det vore intressant om 
det fanns en ökad möjlighet för svenska företag att ta del av den kunskap 
som sprids i sådana nätverk.

03 Internationellt samarbete

Cyberbrottslighet är ett kraftigt växande problem, såväl privata som of-
fentliga aktörer måste gemensamt bidra till en ökad defensiv förmåga, 
det vill säga öka vår cyberberedskap och cybersäkerhet. Samtidigt finns 
det nu – i kölvattnet av det växande cyberhotet – möjligheter för svensk 
cyberkompetens och svenska företag att stärka sina positioner nationellt 
och internationellt. Vi har i Sverige goda grundförutsättningar, med en hög 
digitaliseringsnivå i samhället och en bred kompetens inom it och informa-
tionssäkerhet. Det man kan kalla för cybersäkerhetsbranschen befinner sig 
dessutom i kraftig expansion – företagen växer snabbt i takt med den öka-
de efterfrågan på deras produkter och tjänster. Vi i Sverige borde utarbeta 
en offensiv strategi med siktet inställt på att bli världsledande inom cyber-
säkerhet och att öka exporten av vårt kunnande och våra lösningar. Vägen 
dit handlar om att skapa ett gott företagsklimat samt uppmuntra framväxten 
av kompetens- och företagskluster inom cybersäkerhet.

Möjligheterna att skapa kompetenskluster är extra stora inom vissa delar av 
cybersäkerhetsområdet. Sverige ligger till exempel långt framme när det 
gäller arbetsmiljö, bredband, distansarbete och hållbarhet. Med andra ord 
finns goda förutsättningar om vi skulle vilja satsa kraftfullt på att utveckla 
fullt krypterade men samtidigt attraktiva och lättanvända tjänster för dis-
tansarbete. En sådan nyckelkompetens borde ha goda exportmöjligheter.

Uppmuntra framväxten  
av cybersäkerhetskluster i Sverige04

55 Europol (2021).
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