
1     |     Nordic Cyber Crime Survey 2020

Nordic Cyber Crime Survey 2020

En undersökning om cybersäkerheten i 
Sverige, Norge och Danmark

Det digitaliserade Sverige – 
 så in i Norden säkert?
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Cybersäkerhet i ett nordiskt 
perspektiv    
PwC har under de senaste 
åren tittat närmare på läget 
inom cybersäkerhetsområdet 
både här i Sverige och globalt 
och vi har presenterat flera 
rapporter på temat. 
Eftersom cyberbrott är en gräns-
överskridande företeelse har vi 
den här gången riktat ljuset mot 
vårt närområde och genomfört en 
undersökning tillsammans med våra 
nordiska grannländer. Resultaten från 
undersökningen visar bland annat 
att Sverige drabbas mer av cyberat-
tacker än övriga nordiska länder. Åtta 
av tio svenska bolag har varit utsatta 
för incidenter under det senaste året, 
vilket kan jämföras med att bara 
hälften av de danska bolagen vittnar 
om incidenter. Dessvärre ser vi också 
att den organiserade brottslighet nu 
tar steget in i cybervärlden.

Vilka lösningar måste då till för 
att komma till rätta med den 

samhällsutmaning som cyberhoten 
innebär? På det nationella planet är 
ett steg i rätt riktning det nationella 
cybersäkerhetscenter som ska 
inrättas under 2020. Ett nationellt 
cybersäkerhetscenter är ett viktigt 
steg på vägen och bidrar till nya 
möjligheter, men i slutändan är det 
företagen själva som måste ta ett 
större ansvar. 

Tittar vi på de åtgärder som krävs på 
bolagssidan, så kan vi konstatera att 
diskussionerna om cybersäkerhet 
måste in i agendorna på betydligt fler 
ledningsgrupps- och styrelsemöten. 
Konsekvenserna av en cyberincident  
kan bli katastrofala i form av till 
exempel minskat förtroende, intäkts-
bortfall, skadestånd och verksam-
hetsavbrott. De här frågorna får helt 
enkelt inte isoleras till it-avdelningar, 
utan måste ses som verksamhets-
kritiska delar i den övergripande 
riskhanteringen. 

Med det sagt så behövs det även 
mer av utbildning på olika nivåer, 
både på specialistnivå och mer 
grundläggande för samtliga medar-
betare. Att utbildning är viktigt blir 
även tydligt i undersökningen, där 64 
procent säger att medarbetare som 
omedvetet skadar bolaget är den 
största källan till oro när det gäller 
cyberincidenter.

Rapporten visar på tydliga behov av 
att stärka Sveriges cybersäkerhet. 
Den digitala utvecklingen som vi 
ser i samhället måste mötas med 
ett parallellt säkerhetstänk. Först då 
kan vi skapa digitalt förtroende och 
bygga framtidens hållbara digitala 
samhälle.

JAKOB BUNDGAARD
ANSVARIG CYBER SECURITY,  
PwC SVERIGE
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Sverige mer drabbat än övriga 
nordiska länder – åtta av tio 
bolag utsatta för incidenter   

Så många som åtta av tio 
svenska bolag uppger att de 
har varit utsatta för minst en 
informationssäkerhetsincident 
under det gångna året. 
Betydligt fler än våra grannar i 
Norge och blickar vi mot Danmark 
så blir skillnaden dramatisk, där 
bara runt hälften av bolagen menar 
att de har råkat ut för incidenter. 
Noterbart är även att det sällan 
rör sig om engångshändelser. 
Vart tredje bolag i Sverige har till 
och med varit utsatta för fler än 
fem incidenter under det senaste 
året. Vid sidan av de rapporterade 
händelserna är vår bedömning att 
det finns ett stort mörkertal. 

Det kan självklart finnas en rad 
orsaker till den här skillnaden. 
En möjlig anledning är att cy-
berhoten tagits på större allvar 

Bolag som rapporterar att de 
har varit utsatta för minst en 
informationssäkerhetsincident 
under det senaste året

under längre tid i både Danmark 
och Norge med större nationella 
anslag till satsningar på stärkt 
cybersäkerhet. Bland annat har 
kompetens byggts upp via det 
nationella cybersäkerhetscen-
ter som har funnits på plats i 
Danmark i flera år. En annan 
förklaring kan vara att samarbetet 
mellan till exempel näringsliv och 
offentliga verksamheter är mer 
utvecklat inom cybersäkerhets-
området. Ytterligare en anledning 
kan vara ett större fokus på 
utbildningsinsatser. 

Visserligen ökar nu medve-
tandet om cyberhoten, men vi 
ser tyvärr fortfarande en naivitet 
i Sverige. Många har alltjämt en 
bild av att skyddet är tillräckligt i 
den egna organisationen och att 
cyberbrotten drabbar andra men 
inte den egna verksamheten.

79% 
70% 51%
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Den organiserade brottsligheten 
tar steget in i cybervärlden  

Idag finns en enighet om att 
den organiserade brottslig-
heten är en av Sveriges stora 
samhällsutmaningar.  
Nu visar resultaten från undersök-
ningen att den här organiserade 
kriminaliteten i högre utsträckning 
även tar sig in in i cybervärlden. 
51 procent svarar att organiserad 
brottslighet utgör det största 
cyberhotet mot verksamheten 
under de kommande 12 måna-
derna. En tydlig ökning mot de 
40 procent som såg organiserad 
brottslighet som det största hotet 
under det senaste året. 

Att allt fler kriminella aktörer 
ägnar sig åt cyberbrottslighet 
är självklart oroande. Vi ser hur 
digitala bedrägerier genomförs i 
högre grad och mer organiserat. 
Samtidigt finns det svagheter när 

det gäller många samhällstjänster 
i statlig och kommunal regi som 
utnyttjas för brottsändamål. Vi 
ser också att delar av internet 
utvecklats till en marknad för 
illegala varor och tjänster. 

Resultatet är därför en tydlig 
signal om att det behövs fler 
riktade nationella satsningar för 
att komma till rätta med den 
organiserade cyberbrottsligheten. 

I topp på oroslistan hamnar ”den 
ovetande medarbetaren” där 64 
procent säger att medarbetare 
som omedvetet skadar bolaget 
står för den största källan till oro 
under det kommande året. 

På topp-tre tar sig även hackti-
vist-hotet in och som 36 procent 
anger som största hot mot 
verksamheten. 

De största cyberhoten 
mot verksamheten i 
svenska bolag  
(kommande 12 månader)

Den ovetande  
medarbetaren  64%
Organiserad  
brottslighet  51%
Hacktivist-hotet  36%

När det gäller den egna verk-
samheten måste många bolag bli 
bättre på att utbilda bort okun-
skap som leder till oavsiktliga 
misstag, vilka i sin tur kan leda 
till incidenter. Dessvärre är det 
många verksamheter som inte 
går in med tillräckligt stort fokus 
på att skapa rätt utbildningsfor-
mer, vilket svaret på nästa fråga 
indikerar.
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Fel fokus på utbildning av 
medarbetarna 

Tre av fyra bolag säger att 
medvetandegörande och 
utbildning är prioriterade ak-
tiviteter under det kommande 
året för att stärka cybersäker-
heten. Men även om många 
bolag säger sig satsa på 
utbildning av medarbetare, så 
handlar det ofta om punktin-
satser utan långsiktighet och 
återkommande moment. 

Dessutom visar undersökningen 
att metoderna ofta saknar flera 
dimensioner och är otidsenliga, 
vilket riskerar att hämma effekten 
av utbildningsinsatserna. 

Under det kommande året säger 
sig 67 procent av bolagen satsa 
på e-learning och 63 procent 
på envägskommunikation som 
intranät när det gäller utbildning 
i cybersäkerhet. De här formerna 
av utbildning är lätta att genom-
föra och når många med enkla 
medel, men vår uppfattning är 
att de blir väldigt ytliga och inte 
fångar in medarbetarna på djupet 
i frågorna. 

Andra former av mer inkluderan-
de och engagerande utbildningar 
i cybersäkerhet lyser med sin 
frånvaro. Bara 13 procent uppger 
till exempel att de fokuserar 
på gamification när det gäller 
utbildning under  
nästa år. 

13% Bara 13 procent uppger att de fokuserar på gamification när 
det gäller utbildning under nästa år.  
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Föråldrad teknik skapar 
säkerhetsrisker

Utbildning hamnar som sagt 
högt upp på företagens agen-
dor inför det kommande året. 

Däremot finns det andra områden 
som är eftersatta, till exempel så 
säger sig bara vart fjärde bolag 
prioritera utfasning av föråldrad 
teknik.

25% av de svenska bolagen prioriterar 
att byta ut föråldrad teknik   
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För få bolag gör 
intrångstester

En viktig aspekt för att testa 
den egna cybersäkerheten i 
verksamheten handlar om att 
regelbundet göra så kallade 
intrångstester, där system och 
organisation under kontrol-
lerade former utsätts för en 
planerad cyberattack. 

Andel svenska bolag som gör 
intrångstester 

Utan den här formen av tester 
är det omöjligt att hitta svag-
heter i säkerhetsstrukturen i 
en organisation. Med det som 
bakgrund är det alarmerande att 
närmare hälften av bolagen (46 
procent) inte utför några tester 
av verksamheten när det gäller 
cybersäkerhet.

46%
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Varumärket tar stryk vid 
cyberattacker

Vilka är då skadorna som de 
undersökta verksamheterna 
råkar ut för? 
Att system blir oåtkomliga och 
att incidenterna leder till direkta 
ekonomiska förluster är oroande 
för många av de som deltagit i 
undersökningen, men faktum är 
att båda dessa farhågor hamnar 
i skymundan för varumärkes-
riskerna. 76 procent menar att 
skador på varumärke och rykte 
är oroande konsekvenser av en 
cyberincident. 

Det här är även en viktig signal 
om att cybersäkerhetsfrågorna 
inte får vara isolerade till IT-
organisationen, utan måste lyftas 
till övergripande ansvariga för 
varumärket och ytterst då före-
tagsledningar och styrelser. 

Skador som oroar bolagen

Skada på  
varumärke  
och rykte

Att det leder  
till ekonomisk 

förlust

Att kritiska  
system blir  

oåtkomliga under 
en längre tid

67% 67% 76% 

Eftersom cyberhoten är verksam-
hetskritiska behöver ansvariga 
på ledningsnivå säkerställa att 
cyberfrågorna byggs in i risk-
profilen, samt ställa tydliga och 
löpande krav på leverantörer av 
it-tjänster. 
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Phishing-angrepp vanligaste 
cyberincidenten

När bolagen anger form av 
händelse som de råkat ut för 
under det senaste året så 
hamnar phishing i topp och 
som anges av 75 procent av 
respondenterna. 

Därefter följer känslig information 
som har delats av misstag (46 
procent) och på delad tredje-
plats finansiellt bedrägeri samt 
malware-virus eller annan skadlig 
kod (42 procent). Även här visar 
det sig att utbildning spelar en 
viktig förebyggande roll, eftersom 
så många visar sig dela viktig 
information av misstag. 

OM PHISHING
Phishing, eller lösenordsfiske som det brukar benämnas på svenska, är en form av 
bedrägeri där förövaren försöker komma åt kortnummer, lösenord eller annan känslig 
information.

Det kan till exempel ske genom ett mail som ser ut att komma från en bank och 
med en uppmaning att logga in snarast möjligt. Via en länk leds den drabbade till en 
falsk webbsida med inloggningsformulär. Den här formen av bedrägeriförsök är ofta 
välgjorda och uppges många gånger komma från ett företags supportavdelning. 

De vanligaste 
cyberincidenterna  
i Sverige  

Phishing  75%

Känslig information  
som delats  
av misstag  46%

Finansiellt  
bedrägeri 42%

Malware-virus 
eller annan 
skadlig kod 42%
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Låg tilltro till cybersäkerheten i 
stat och kommun

Andel bolag som har hög 
tilltro till cybersäkerhet   

 Stat  Kommun

SVERIGE  17 % 9 %

NORGE 12 % 2 %

DANMARK 12 % 2 %

Bolagen i undersökningen har 
även tagit ställning till säker-
heten inom respektive lands 
statliga och kommunala verk-
samheter. 
Resultaten är oroväckande. 
När det gäller staten och den 
nationella cybersäkerheten har 
bara 17 procent hög tilltro till att 
den är cybersäker och när det 
gäller kommunerna är det så få 
som 9 procent som ger samma 
svar. Siffrorna är alarmerande 
men faktum är att våra nordiska 
grannländer är ännu mer negativa 
till cybersäkerhetsnivåerna inom 
stat och kommun. 

Följdfrågan som uppkommer 
är om den här negativa bilden 
är överdriven, eller om vi har en 
tickande säkerhetsbomb inom 
det offentliga Sverige? 
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Nästan vart fjärde bolag saknar 
en CISO

En viktig funktion i en orga-
nisation är att ha en CISO på 
plats, det vill säga en person 
med särskilt ansvar, inte bara 
för it och inte bara för säker-
het, utan just it-säkerhet. 
Därför är det anmärkningsvärt 
att så många som 23 procent av 
bolagen varken har en CISO på 
plats eller planerar för anställning 
av en sådan roll. Men det räcker 
inte bara med att ha en CISO-roll 
inom organisationen. 

Nästa steg är sedan att CISO 
rapporterar direkt till ledning 
eller styrelse. Här har vi i tidigare 
undersökningar noterat ett stort 
gap mellan en sådan utveckling 
i Sverige och i många andra 
delar av vår omvärld. I Asien är 
det till exempel mycket vanligt 
att en CISO har en betydligt mer 
prioriterad roll i organisationen. 
Här behöver svenska bolag med 
andra ord blicka österut. 

23% av de svenska bolagen har 
varken en CISO på plats 
eller planerar för anställning 
av en sådan
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Snart två år sedan starten –  
GDPR en framgång

GDPR har varit en viktig del 
för att ge ett ökat stöd för den 
personliga integriteten i en 
digital värld. 
Våren 2020 är det två år sedan 
förändringen genomfördes och 
svenska bolag verkar nu vara 
mer positivt inställda till den här 
förändringen är sina nordiska 
motsvarigheter. 73 procent av 
de svenska bolagen menar att 
deras verksamhets personupp-
gifter skyddas i enlighet med 
dataskyddsförordningen. I Norge 
är motsvarande siffra 67 procent 
och i Danmark är det färre än 
hälften av de svarande som är av 
samma åsikt. 

Frågan är om bilden bland 
de svenska respondenter-
na förändras i takt med att 
Datainspektionen kommer till 
beslut i pågående granskn-
ingsärenden under året och med 
eventuella efterföljande sanktio-
ner. I nuläget pågår ett trettiotal 
granskningar och flera av  
dem väntas mynna ut i  
beslut under våren 2020. 

SVERIGE

73% 
NORGE

67% 
DANMARK

42% 

Andel bolag som menar att 
verksamhetens personuppgifter 
skyddas
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