
24Investment Outlook: Maj 2022

Den ekonomiska brottsligheten har flyttat ut i 
cyberrymden, och in i våra datorer. Privatpersoner, 
företag, myndigheter – alltfler drabbas i snabbt 
ökande takt. De ofta spårlösa brottslingarna 
utgör ett av våra största säkerhetshot och 
redan höga kostnader ökar lavinartat. Det gör 
internetsäkerhet, cybersecurity, till en sektor där 
utvecklingen går i rekordfart.    

Tema: Cybersecurity 
Ett område vi inte  
kan nonchalera 
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Abonnemangstillväxten för maskinkommunikation 
växlar upp 

Diagrammet visar indexerat hur antalet Teliaabonnemang för maskin 
till maskinkommunikation för uppkopplade produkter utvecklats från 
första kvartalet 2015 fram till idag då antalet abonnemang uppgår till 
4,2 miljoner. Som framgår har tillväxten accelererat de senaste åren.  

Källa: Telia

Tema: Cybersecurity – ett område vi inte kan nonchalera 

Stora delar av världens befolkning är redan idag 
uppkopplade mot internet dygnet runt via våra 
mobiltelefoner, surfplattor och datorer samtidigt som 
nya typer av uppkopplade enheter ökar explosionsartat. 
Alltfler system är sammankopplade digitalt och trenden 
Internet of things (IoT), som handlar om att koppla ihop 
olika smarta enheter över internet, är starkt växande. Allt 
från självkörande bilar och smarta kylskåp till kläder som 
kan styra olika enheter över nätet. Enligt organisationen 
iPropertyManagement passerade antalet IoT- enheter 14,2 
miljarder 2019, en ökning från 12 miljarder 2018. År 2025 
väntas antalet IoT enheter överstiga 75 miljarder. 

Tekniken slår inte bara igenom på konsumentnivå utan även 
på industrinivå, till exempel när det kommer till utbyggnad av 
smarta stadsmiljöer. Trafikplanering är ett annat område där 
IoT väntas slå igenom, listan på exempel är lång och växande. 

Att antalet uppkopplade enheter ökar reflekteras även i 
tillväxten för en telekomoperatör som svenska Telia. Bolaget 
ser en accelererande tillväxttakt för mobilabonnemang inom 
maskin till maskinkommunikation. Vid utgången av årets 
första kvartal hade denna typ av abonnemang ökat med 45 
procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2021 och med 7 
procent sedan årsskiftet.  

Cyberbrott – vårt snabbast växande säkerhetshot 

I takt med att digitaliseringen av vårt samhälle fortgår ökar 
också incitamenten för kriminella att ge sig in på den digitala 
scenen. Cyberattacker är ett av våra snabbast växande 
säkerhetshot och det finns inga tecken på att takten avtar, 
trots att rekordsummor läggs på säkerhetsutgifter. Den första 
mer kända cyberattacken genomfördes 1988 och blev känd 
som the Morris Worm. Denna mask förstörde cirka 6000 
datorer vilket vid tidpunkten motsvarade 10 procent av hela 
internet. Sedan dess har utvecklingen tyvärr gått fort, både 
när det gäller frekvensen i attacker och sofistikeringsgraden. 
Enligt aktuell statistik sker en Ransomware-attack, 
virusprogram som krypterar data, i genomsnitt var tionde 
sekund och enligt Cybersecurity Ventures kan vi räkna med 
att 2031 kommer det genomföras en ny attack mot en 
individ eller organisation var tredje sekund. En FBI agent som 
arbetar med cyberintrång berättade för Wall Street Journal 
redan 2018 att alla amerikanska medborgare kan utgå ifrån 
att all deras persondata är stulen och finns tillgänglig på the 
dark web, en väl dold del av det internationella nätverket.

Över 70 procent av alla attacker har ekonomiska motiv 
och redan i en rapport från 2013 konstaterades det att 
cyberkriminalitet omsatte mer än global handel i marijuana, 
kokain och heroin tillsammans. Stöld av immateriella 
rättigheter och spionage står för merparten av resterande 
attacker. 

En av de absolut största attackerna hittills är den så kallade 
WannaCry Ransomware attacken 2017 i vilken 230 tusen 
datorer i 150 länder infekterades med virus. Under fjolåret 
var en trend att attackera olika typer av plattformar, 
exempelvis företag som tillhandahåller mjukvara till en 
mängd andra företag. De drabbade företagen blev då 
smittade av ett datavirus när de uppdaterade sin mjukvara. 
En sådan attack riktades mot mjukvaruföretaget Kaseya 
häromåret och ledde bland annat till att majoriteten av 
Coops 800 livsmedelsbutiker i Sverige tvingades stänga 
då kassasystemen låg nere. Enligt en undersökning gjord 
av PWC väntas en ökad mängd attacker mot så kallade 
molntjänster komma under innevarande år. 

Ett urval av attacker under senaste året 

Meta (Facebook) April 2021 – data stals från över 530 
miljoner användare och publicerades 
online.

Colonial Pipeline Maj 2021 – pipeline-operatören 
drabbades av en ransomware attack 
genomförd av the DarkSide hacking 
grupp vilken ledde till produktions- 
avbrott och köppanik i USA.

T-Mobile Augusti 2021 – data stals från 
50 miljoner kunder av en 21-åring.

AP-HP September 2021 – persondata stals  
för 1,4 miljoner människor från ett 
sjukhus i Paris.

Poly Network Augusti 2021 – kryptovaluta stals 
värd över 600 miljoner dollar.

Källa: Fortinet 
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Ofta hackergrupper bakom 

Även om det finns enskilda individer som utför attacker har 
flertalet kända stora attacker genomförts av välorganiserade 
hackergrupper. Ett exempel är gruppen Shadow Brokers 
vars arbete legat bakom två av historiens största attacker, 
Notpetya och Wannacry, där den sista sannolikt genomfördes 
av Lazarus group. Angreppen byggde på en samling 
sårbarheter som gruppen lyckats stjäla av den amerikanska 
underrättelsetjänsten, National Security Agency (NSA). Ett 
tredje exempel är gruppen Anonymous som ses som den 
första hackergrupp som haft en revolutionerande roll på vårt 
samhälle. Gruppen låg till exempel bakom en attack mot 
Paypal som kostade företaget 5,36 miljoner dollar. Gruppen 
har också gått till attack mot Ryssland sedan invasionen av 
Ukraina inleddes, bland annat mot rysk TV.  

Ett vapen i krigsföring

Den teknologiska utvecklingen har möjliggjort effektivisering 
av offentliga och samhällsviktiga verksamheter, med följden 
att stora delar av dagens samhällen är helt beroende av IT 
och infrastrukturen som omgärdar dem. Attacker är generellt 
inte dyra att genomföra men kan orsaka väldigt stor skada 
och förödande effekter på samhällets funktioner samtidigt 
som risken för att åka fast varit relativt låg, i alla fall hittills. 
Risken har därmed ökat markant för cyberattacker som kan 
få konsekvenser för till exempel dricksvattenförsörjning, 
eldistribution, betalningsförmåga och sjukvårdens förmåga 
att fungera. 

I den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina har 
de ryska eller ryskstödda cyberattackerna mot Ukraina 
beaktats som en del av den hybridkrigsföring Ryssland 
använder sig av. Målet med attackerna är, enligt Microsoft 
som kartlagt 237 cyberattacker mot Ukraina kort innan 

kriget bröt ut, att förstöra, störa och infiltrera. Redan dagen 
innan invasionen inleddes attackerades hundratals mål inom 
myndigheter, IT-, energi- och finanssektorerna i Ukraina. 
Det rörde sig då om attacker med syfte att radera data, så 
kallade wiperattacker. Enligt Microsoft stod aktörer som står 
ryska underrättelsetjänsten (GRU) nära bakom dessa.

Några vanliga typer av cyberattacker

Malware Skadlig programvara som datavirus, 
spionprogram och trojanska hästar.

Ransomware Malware som låser eller krypterar 
data tills en lösensumma betalas.

Phishing attacks Gärningen för att komma åt känslig 
information (t.ex. lösenord, kredit-
kortsinformation) via ett förtäckt 
e-postmeddelande, telefonsamtal 
eller textmeddelande.

Social Engineering Den psykologiska manipuleringen av 
individer för att få konfidentiell infor-
mation; överlappar ofta med phishing.

DDoS-attacker 
(Distributed Denial 
of Service)

Överbelastning av t.ex. en websida 
som förhindrar användare från att 
komma åt den.

Wiperattack Attacker vars syfte är att radera 
viktig data.

Ingen är förskonad 

Diagrammet visar att det inte är någon speciell måltavla som sticker ut 
utan både enskilda individer och alla typer av verksamheter utsätts för 
attacker. 

Källa: hackmageddon.com

Förödande konsekvenser och skenande kostnader

Enligt en rapport av Cybersecurity Ventures som 
publicerades i början av 2021 väntas kostnaderna för 
cyberbrottslighet globalt stiga med 15 procent per år de 
kommande åren. År 2025 väntas kostnaderna ha stigit 
till 10,5 biljoner dollar årligen, vilket är en ökning med 
7,5 biljoner dollar sedan 2015. Som jämförelse uppgick 
kostnaderna för naturkatastrofer till 300 miljarder (0,3 
biljoner) dollar under rekordåret 2017, enligt World 
Economic Forum.

Den genomsnittliga totalkostnaden för ett företag som 
drabbas av en dataläcka är stigande och uppskattas 
vara cirka 4,2 miljoner dollar för närvarande, enligt IBM 
Security. Förutom den direkta kostnaden för återställande 
av funktionalitet osv innebär en attack dessutom ofta 
produktionsstopp och minskat förtroende för bolaget. 
Det kan i sin tur leda till svårigheter att attrahera nya 
kunder och försvåra ny finansiering. För mindre företag är 
konsekvenserna inte sällan förödande. Mer än hälften av 
alla attacker riktas mot små och medelstora företag där 
60 procent av företagen som fallit offer för en attack inte 
finns kvar sex månader efter incidenten, enligt statistik från 
Mastercard. 
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Stora investeringar i cybersecurity skapar möjligheter

Då alltfler drabbas, och kostnaden vid en incident är hög 
och stigande, investerar företag och organisationer världen 
över alltmer förebyggande för att minska risken för attacker. 
Framtiden för företag som tillhandahåller produkter och 
tjänster inom området ser onekligen ljus ut. Cybersecurity 
innebär att skydda datorer, nätverk, mjukvara och data 
för tillträde av obehöriga. Enligt en analys av Bloomberg 
Intelligence kan investeringar i cybersecurity passera 200 
miljarder dollar 2024, från cirka 134 miljarder 2020. En enorm 
summa i absoluta tal men i relation till förväntade kostnader 
relaterade till cyberbrott framstår siffran snarare låg. 

Branschen Cybersecurity har historiskt tillhandahållit 
tjänster för efterlevnad av olika standarder. Nu är det allt 
vanligare att även hjälpa organisationer till ökad förståelse 
för olika säkerhetsrisker samt bidra med kunskap och på så 
sätt förbättra förutsättningarna för att skydda tillgångar. 

Attacker har som sagt blivit alltmer sofistikerade men 
det har lyckligtvis även verktygen för att förhindra, 
förebygga och mildra effekterna av en attack. Nya företag 
och nya produkter och tjänster inom området tillkommer 
kontinuerligt. Ett exempel är AI (Artificiell Intelligens). Enligt 
en undersökning utförd av IBM Security är kostnaden för en 
dataläcka 30 procent lägre för företag med en välutvecklad 
AI-plattform.

Regelverk driver tillväxt i branschen

De senaste åren har flera nya bestämmelser införts. I Europa 
är EU:s dataskyddsdirektiv, GDPR (The General Data Protec-
tion Regulation) som antogs 2018, en viktig del i att göra inter-
net säkrare för privatpersoner. Direktivet reglerar hur företag 
samlar in och hanterar kunders personuppgifter. Företag som 

Kostnaderna vid en attack är tydligt stigande

I diagrammet kan vi tydligt notera att kostnaderna i samband med en 
attack är stigande för flertalet sektorer där hälsovårdssektorn sticker 
ut extra mycket.

Källa: IBM Security

bryter mot föreskrifterna kan dömas till dryga böter. 
NIS-direktivet syftar till att främja säkerhetsåtgärder och öka 
EU-medlemsstaternas skyddsnivå för kritisk infrastruktur. 
Vidare trädde de nya EU-riktlinjerna avseende cybersäkerhet 
för banker i kraft under 2020. Nu är det tydligare hur olika 
finansiella tjänster ska kunna hantera interna och externa 
risker kopplade till IT och säkerhet. Det finns ännu fler 
lagförslag på ritbordet kring förbättrad IT-säkerhet.

Cybersecurity – högt upp på prioriteringslistan 

En undersökning utförd av Morgan Stanley i början av året 
med 60 amerikanska IT-chefer indikerar att satsningarna 
inom informationssäkerhet kommer accelerera under 2022. 
Satsningarna inom mjukvara generellt väntas däremot växa 
med i ungefär samma takt som under 2021.

Allt större andel väntas läggas på säkerhet

Diagrammet visar tillväxttakten inom säkerhetsområden samt mjuk-
vara generellt för 2021 i procent för 60 amerikanska organisationer 
samt deras prognoser för 2022.  

Källa: Morgan Stanley

Enligt undersökningen är en ökad hotmiljö huvudorsak 
till ökad efterfrågan. Förnyelse och uppdatering av 
existerade teknologi är en annan drivkraft liksom ökande 
angreppspunkter för cyberhot. Även ökade regleringar och 
regelefterlevnad nämndes som orsak till satsningarna.

Kraftigast tillväxt väntas inom området för stärkt 
skydd av företagens nätverk. Många företag bygger sin 
nätverksarkitektur baserat på molntjänster vilket även 
gäller IT-säkerhet som i ökad utsträckning är molnbaserade 
tjänster, istället för eller som komplement till egen personal 
och mjukvara. 

En snabbväxande teknologi eller säkerhetskoncept förkortas 
SASE, Secure Access Service Edge. Flera lokala nätverk 
kopplas samman och kombineras med säkerhetstjänster i en 
molnbaserad modell. Modellen identifierar användaren och 
den enhet som används, nyttjar anpassad säkerhet och ger 
tillgång till avsedd applikation eller data på ett säkert sätt. 
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Organisationer möjliggör därmed tillgänglighet oavsett var 
användaren befinner sig. Då antalet uppkopplade produkter 
växer i snabb takt ökar efterfrågan på denna tjänst. 

Mjukvara som ger skydd för ett ökat antal nya kontaktytor 
är ett annat område som växer snabbt. Det gäller allt från 
mobiltelefoner, datorer till IoT-enheter då dessa är vanliga 
mål för attacker med syfte att komma åt värdefulla tillgångar 
inom nätverken. Detta område innefattar till exempel 
virtuella privata nätverk, VPN (vanligt vid distansarbete 
vilket ökat till följd av pandemin), eller att antivirusprogram 
uppdateras regelbundet. 

Ett tredje snabbväxande område är mjukvara inom 
identitets- och tillgångshantering, ett ramverk av policyer 
och teknologier med syfte att endast behöriga personer får 
tillgång till en viss data. Mjukvaran är centraliserad och ett 
exempel är att godkänna en anställd som kopplar upp mot ett 
virtuellt nätverk, VPN, för att kunna jobba utanför kontoret. 

Slutsats

I takt med att våra samhällen blir alltmer digitaliserade 
växer också incitamenten för kriminella att bli digitala. 
Antalet cyberattacker stiger tyvärr kontinuerligt och likaså 
kostnaderna för de drabbade. Man får lätt känslan av att 
de kriminella ligger före i utvecklingen jämfört med de 
produkter och tjänster som tillhandahålls för att förhindra 
attacker, men utvecklingen går framåt i snabb takt. Alltmer 
resurser läggs på cybersecurity och alltfler företag vill 
ta del av denna snabbväxande kaka. Mycket talar för 
att det finns, och kommer att finnas, gott om intressanta 
investeringsmöjligheter inom detta område under lång 
tidframöver.


