
Cyberhoten mot 
Sverige 2020
En undersökning om hur 100 större svenska bolag ser 
på cybersäkerhet nu och i ett framtidsperspektiv
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Den digitala virusoron ökar bland 
svenska företag

2020 har hittills varit ett år som präglats av lidande och osäkerhet till följd av den 
globala coronapandemin. Mycket har förändrats i våra liv och vi kan samtidigt 
konstatera att digitaliseringen har tagit en allt tydligare plats i samhället. Delar av 
vår vardag som arbete, skolundervisning och kontakter hanteras nu till allt större 
del digitalt. Tack vare teknikens utveckling har vi kunnat hantera situationen på 
ett helt annat sätt än vad som hade varit möjligt för bara några få år sedan.

Tyvärr har tekniken även en baksida. För oss som arbetar med cybersäkerhet så 
är kampen mot digitala virus ständigt närvarande. Vi gör allt som står i vår makt 
för att begränsa spridning, minimera skador inom verksamheten och förhindra 
stukade förtroenden och varumärken. Dessvärre sprider sig den här digitala 
farsoten allt mer och där vi under senare år har noterat att allt fler attacker sker 
mot privatpersoner, företag och samhällsfunktioner. Inte minst märks ökningen 
av cyberbrott nu under den pågående coronakrisen. 

För att skapa oss en klar bild av utvecklingen, så har vi för tredje året i rad 
undersökt hur 100 större svenska bolag ser på cyberhot. Det som vi bland annat 
kan konstatera är att många svenska bolag rapporterar en negativ utveckling. 
I jämförelse med 2019 är det nu 30 procent fler bolag som rapporterar att 
de har utsatts för en cyberattack under det senaste året och där närmare 
två tredjedelar av bolagen säger sig ha drabbats. Dessutom räknar bolagen 
med att cyberbrottsligheten breder ut sig ytterligare under 2020 och i ett 
samhällsperspektiv så menar tre av fyra bolag att Sverige inte är tillräckligt rustat 
för att möta de ökade cyberhoten. 

Resultaten är självklart alarmerande. Det råder inget tvivel om att vi måste 
ta krafttag mot den ökade cyberbrottsligheten och även motverka den 
ökade sårbarheten när såväl vårt privat- som arbetsliv blir mer digitala och 
uppkopplade. Vi måste helt enkelt göra insatser på flera plan och med en bred 
kombination av åtgärder. Både det privata och offentliga näringslivet behöver 
bli bättre på att få in cybersäkerhetsfrågorna i ledningsgrupper och styrelserum. 
Vi måste också öka samverkan mellan just privata och offentliga verksamheter. 
Dessutom måste hela det svenska samhället rustas och genomsyras av 
utbildningsinsatser.  

Samhällets digitala utveckling måste gå 
hand i hand med säkerhetsaspekterna. 
Rätt hanterat så är den digitala säkerheten 
inte bara något nödvändigt ont, utan 
skapar en grund för värdeskapande,  
innovation och utveckling av samhället. 
Låt oss därför tillsammans skapa ett 
digitalt och säkert samhälle som är 
hållbart för framtiden! 

Jakob Bundgaard
ansvarig Cyber Security, PwC Sverige
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Har er organisation blivit utsatt för cyberattacker?  
(andel bolag i %)

63%
2019 49%

2018
47%
2017

Svenska bolag allt oftare måltavlor för 
cyberattacker

”Kraftig ökning av 
cyberattacker riktade mot 
svenska bolag”

Hela 63 procent av bolagen i 
undersökningen uppger att de har 
varit utsatta för en cyberattack 
under 2019. Det här är en tydlig 
ökning i förhållande till förra årets 
undersökning då 49 procent gav 
samma svar och även i jämförelse 
med undersökningen 2018. 

Dessutom går trenden mot än fler 
cyberbrott framöver. Två av tre 
bolag (67 procent) tror nämligen att 
attackerna kommer att öka under 
2020. Den här negativa utvecklingen 
är tydlig, men vi tror också att fler 
företag helt enkelt blir bättre på den 
delen av säkerhetsarbete som handlar 
om att upptäcka incidenter.
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”Cybersäkerheten fortsatt 
eftersatt i det svenska 
samhället”

Även i ett bredare samhällsperspektiv 
så får vi samma oroande signaler. 75 
procent av bolagen tycker nämligen 
inte att det svenska samhället är till-
räckligt rustat för att klara av de ökade 
cyberhoten. 

Dessvärre måste vi konstatera att 
lagstiftarna inte har agerat tillräckligt 
resolut när det gäller dessa utmaning-
ar. Utvecklingen är mycket oroande 
och har bland annat sin grund i att 
cyberhoten blir allt mer komplexa och 
dessutom växer även nya riskområden 
fram i takt med teknikutvecklingen.

Vi ser också att så kallade domino-
effekter ofta uppstår inom säkerhets-
området. När en aktör drabbas får det 
tydliga följdverkningar för en rad andra 
andra verksamheter. Bristande säker-
het i en organisation kan med andra 
ord spridas vidare och en verksamhet 
behöver inte nödvändigtvis vara den 
ursprungliga måltavlan för att drabbas, 
vilket bekräftas av de senaste årens 
stora ransomware-attacker.

Även förövarna har blivit fler och mer 
diversifierade, vilket innebär att det nu 
finns betydligt många fler syften med 
attacker än för bara några år sedan - 
allt ifrån rent ekonomisk brottslighet till 
nationalstater som vill påverka sam-
hället i en viss riktning. Tröskeln till att 
bli cyberkriminell har sänkts samtidigt 
som det även finns allt fler avancerade 
aktörer som leder utvecklingen. 

Den nya framväxande cyberkriminali-
teten drar ofta nytta av förändringar i 
omvärlden och den tilltar även i tider 
av osäkerhet. Det här har vi sett tyd-
liga exempel på under coronakrisen, 
där både nationalstater och ekobrotts-
lingar har tagit fasta på pandemins 
utveckling. För att komma tillrätta med 
de här utmaningarna är det nu allt mer 
hög tid att söka samverkan och ta ett 
helhetsgrepp på cybersäkerheten i 
samhället.  

75 procent av bolagen tycker inte att det svenska 
samhället är tillräckligt rustat för att möta de  
ökade cyberhoten.

Vi behöver mer av utbildning på 
alla nivåer. Allt ifrån en bredare 
digital folkbildning i cybersäkerhet 
till mer specifika utbildningar på 
universitetsnivå. När det gäller 
bredare kunskapsinsatser finns det 
anledning att snegla mot den lyckade 
lanseringen av kampanjen Om krisen 
eller kriget kommer av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Vi behöver också mer av samverkan 
mellan näringsliv och det offentliga 
Sverige och vi behöver även mer av 
samarbeten mellan nationer. Ökad 
samverkan mellan nationer kan till 
exempel handla om att samordna 
regelverk. Det kan även röra sig om 
övningar och ömsesidiga avtal om 
informations- och resursfördelning.

I mitten av februari 2020 presen-
terades EU-kommissionens nya 
digitala strategi. Det är glädjande att 
EU har tagit ett steg i rätt riktning när 
det gäller digitaliseringsarbetet, men 
det är samtidigt tydligt att det behövs 
betydligt mer konkret vägledning när 
det gäller cybersäkerhet. Ett exempel 
är inom området 5G, där vi idag 
saknar gemensamma förhållningssätt 
när det gäller säkerhetsfrågorna.

Samverkan är även viktigt inom och 
mellan olika branscher och framförallt 
då inom de branscher som inrymmer 
kritiska samhällsfunktioner, som 
finans, telekom, energi och sjukvård. 
Här finns till viss del etablerade 
samverkansforum, men vi ser behov 
av att utveckla dem än mer framöver.  

Tittar vi på bolagssidan så behövs det 
inte bara mer pengar till satsningar 
på säkerhet. Det är minst lika viktigt 
med bättre kunskap om hur insatserna 
ger rätt effekt. På många håll 
behövs även mer fokus på att stärka 
medarbetarnas kunskap i förhållande 
till investeringar i tekniska system, 
inte minst då vi vet att en majoritet 
av cyberbrotten bottnar i bristande 
mänsklig hantering snarare än 
felaktigt teknikskydd. Cybersäkerhet 
måste också ta en tydligare plats i de 
beslutande delarna av verksamheten, 
det vill säga företagsledningar och 
styrelser. Här är det viktigt att de 
säkerhetsansvariga kan ge kunskap 
till ledning och styrelse om riskerna 
som finns inom verksamheten. En 
aktiv ledning respektive styrelse 
behöver även återkommande följa 
upp och utmana det pågående 
säkerhetsarbetet. 
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”Cybersäkerheten 
nedgraderas bland 
svenska bolag - halvering 
av direktrapporteringen till 
vd och styrelse”

Därför är det oroande att årets 
undersökning visar på en trend 
där synen på cybersäkerhet i 
ett organisationsperspektiv har 
försvagats. Förvånansvärt få bolag 
anser att cybersäkerhet är en så 
pass verksamhetskritisk fråga att de 
säkerställer en direktkontakt mellan 
informationssäkerhetschefen (CISO) 
och ledningsgrupp eller styrelse. 

Vem rapporterar CISO till? 

12%

24%
2020
2019

Vd Styrelse

2% 4%

Undersökningen visar att så få som 
14 procent av informationssäker-
hetscheferna rapporterar direkt till 
vd eller styrelse och av dessa är det 
endast två procent som rapporterar till 
styrelsen. Dessvärre går utvecklingen 
åt fel håll här då motsvarande siffra 
förra året var 28 procent när det gäller 
direktrapportering till vd eller styrelse. 
Vi ser även stora skillnader i jämförelse 
med omvärlden där en CISO många 
gånger har en betydligt högre status i 
organisationen. 

Vi upplever att CISO-rollen har blivit 
allt mer svårnavigerad. Dels ska CISO 
både stödja och ställa krav på IT-
funktionerna och verksamheten. Dels 
innebär rollen också ett riskansvar med 
uppföljningskrav. En lösning kan därför 
vara att förtydliga delarna för ansvar 
respektive rapportering, alternativt att 
skapa två separata roller.
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Att investera rätt i cybersäkerhet  

”Budgeten för cyber-
säkerhet växer, men dålig 
koll på kostnaderna för 
hantering av cyberattacker”

43 procent av bolagen anger att 
budgeten för cybersäkerhet kommer 
att öka under de kommande 12 
månaderna. Noterbart är även att ingen 
av de medverkande bolagen anger en 
minskning av cybersäkerhetsbudgeten. 

Parallellt med de ökade budget-
satsningarna så är det svårt för 
bolagen att precisera kostnaderna 
för en cyberattack. Närmare åtta av 
tio bolag säger att de inte kan ange 
den totala kostnaden för hantering av 
cyberattackerna som de har utsatts 
för. Frågan är därför om bolagen 
verkligen har kontroll över att de 
investerar rätt i cybersäkerhet och 
om de får en återbäring på investerat 
kapital i säkerhet?

Kommer er budget för cybersäkerhet att öka eller minska under de kommande 
12 månaderna? (andel bolag i %)

43%
Budgeten kommer 
att utökas

43%
Budgeten 
kommer att vara 
oförändrad

Vet inte
0%
Budgeten kommer 
att minska

14%
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Här prioriterar bolagen investeringar  
under de kommande 12 månaderna (topp fem)

IT-säkerhetsåtgärder ................33%

Upptäcka, monitorera och  
analysera hot och händelser ....33%

Utfasning av äldre teknik .........32%

Träning av awareness/ 
medvetandegörande ................30%

Incident- och krishantering ......26%

Generellt ser vi att det krävs bättre 
strategisk styrning när det gäller att 
hantera investeringar i cybersäkerhet 
och med en bättre balans mellan 
investeringar i teknik och medarbetare. 
Det är även viktigt att kunna dra 
lärdom av de attacker som ägt rum 
och därför krävs investeringar i 
processer för dokumentering och 
analys av inträffade incidenter. 

Vid sidan av det viktiga arbetet 
med incidenthantering så krävs 
även fokus på att kalkylera framtida 
risker och sårbarheter. På så sätt 
går det att minimera sannolikheten 
för felinvesteringar. Det här 
förhållningssättet benämns ofta 
Threat Intelligence och här ser vi stor 
utvecklingspotential inom många 
verksamheter. 

78 procent av bolagen kan inte ange den totala 
kostnaden för hantering av cyberattacker under de 
senaste 12 månaderna.

1
2
3
4
5
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Att möta teknikutvecklingen med rätt 
säkerhetsåtgärder
”Molntjänster och 
tredjepartsrisker ökar 
kraven på cybersäkerhet”

Teknikutvecklingen innebär stora 
möjligheter men medför även 
nya risker där sårbarheten för 
cyberattacker ökar i takt med att 
samhället digitaliseras. Ett område 
som berörs av säkerhetsaspekterna 
är så kallade molntjänster. Här uppger 
hela 72 procent av bolagen att de 

Kommer ni att öka eller minska er användning av molntjänster 
under de kommande 12 månaderna? (andel bolag i %)

72%
Vi kommer öka 
användningen

21%
Vår användning 
kommer att vara 
oförändrad

2%
Vi använder inte 
molntjänster

1%
Vi kommer minska 
användningen

4%
Vet inte

kommer att öka användningen av 
molntjänster under de kommande 
12 månaderna. Endast en procent 
(ett företag) kommer att minska 
användningen av molntjänster.

När det gäller molntjänster är det 
viktigt att inte sätta likhetstecken 
mellan en stor aktör och 
säkerhetsnivå. De flesta intrång 
har att göra med missförstånd i 
ansvarsfördelning eller felkonfigurering 
av tjänsten och dess användning. 

Tjänsterna i sig kan alltså hålla en hög 
säkerhetsnivå men där hanteringen 
brister. Därför är det viktigt att ta 
kontroll över kravställningen när det 
gäller användning och lagring av 
information inom molntjänster, samt 
vara noggrann i processen kring avtal.  

Den explosionsartade utvecklingen av 
molntjänster är ett tydligt exempel på 
behovet av nya krav på cybersäkerhet 
när det gäller tekniska verktyg och 
samarbeten. Vi brukar ofta ringa in de 
här riskerna som tredjepartsrisker - 
det vill säga risker som uppkommer i 
bolaget till följd av tekniksamarbeten 
och leverantörskontakter. Vi noterar att 
42 procent av bolagen menar att just 
tredjepartsriskerna ökade under det 
senaste året, samtidigt som bara nio 
procent säger att de minskade. 
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Vill du veta mer om tredjepartsrisker?  
Se diskussionen från Nordic IT Security, där PwC:s 
cybersäkerhetsspecialist Carl Thorn samtalar med Ingela 
Schmidt, informationssäkerhetschef på SEB Pension & 
Försäkring, om utmaningarna med tredjepartsrisker. 

>> Den dramatiska ökningen av tredjepartsrisker  
(Länk till YouTube)

Tips på hantering av molntjänster och 
tredjepartsrisker
Tänk på säkerhetsriskerna innan inköp görs. Säkerställ att säkerhet 
har en naturlig plats inom organisationens inköpsfunktion och att 
verksamhetschefer och anställda har relevant förståelse för deras ansvar 
vid inköp. 

Analysera verksamhetens behov, information, beroenden och risker som 
hänger samman med avtalet.

Ställ tydliga säkerhetskrav på tjänsten och leverantören. Säkerställ även 
att de kan dokumentera uppfyllnad genom en granskning innan avtalet 
tecknas.

Sök igenom hela kedjan och ta reda på om en tredjepart i sin tur kanske 
använder sig av ytterligare underleverantörer och hur dessa hanteras 
utifrån ett riskperspektiv.

Beroende på risk, se till att genomföra olika uppföljningsåtgärder som 
revisioner, tester, övningar och enkäter. Tydliggör även vilka delar som 
är ert ansvar och särskilda åtgärder som ni kan behöva vidta och 
upprätthålla under samarbetet.

Planera för en situation då ni kan behöva avsluta ett samarbete och 
skifta leverantör eller kanske till och med ta över drift på egen hand. 
Planen bör till exempel beskriva hur störningar och intrång hanteras, 
samt hur ett samarbete avslutas. 

https://www.youtube.com/watch?v=GOn49iyqb6A
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”I framtidens skola 
måste cybersäkerhet in i 
läroplanen”
Cyberhoten existerar här och nu, men 
samtidigt som vi måste hantera akuta 
utmaningar så behöver vi även stärka 
samhället inför framtiden. Här fyller 
utbildning en viktig funktion. Vi märker 
att det finns ett stort intresse i sam-
hället kring cybersäkerhetsfrågorna, 
inte minst bland yngre människor. Idag 
är det dock upp till skolorna själva att 
styra in delar av it-undervisningen mot 
cybersäkerhet. Det här vill vi ändra på 
och uppmanar därför våra besluts-
fattare att säkerställa att cybersäkerhet 
blir en del. 

Det är tydligt att vi har med oss Sveri-
ges företagare på utbildningsspåret. I 
alla fall om vi ska tolka undersöknings-
resultaten, där hela 96 procent skriver 
under på påståendet att cybersäkerhet 
bör involveras redan i grund- och gym-
nasieskolan som en del i lärandet om 
digitalisering. 

I slutet av december 2019 lämnade 
Skolverket förslag på ändrade kurs- 
och ämnesplaner till regeringen och där 
säkerhetsaspekterna tydligare givits 
plats inom ämnesområdet teknik. Vi 
hoppas att de här delarna blir verk-
lighet i framtidens läroplan och att 
det parallellt säkerställs att lärarna får 
rätt kompetens för undervisning inom 
cybersäkerhet.

Att lägga grunden för en cybersäker framtid

Anser du att cybersäkerhet bör involveras redan i 
grund- och gymnasieskolan som en del i lärandet om 
digitalisering? (andel bolag i %)

96%
Ja

4%
Nej
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