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Förord

Framför dig har du årets upplaga av Säkerhetsåret, som för 
övrigt också är den första i ordningen. Tanken är att reflektera 
över året som gått och ta med dig erfarenheter till nästa år och 
framöver i syfte att skapa en tryggare och säkrare framtid.

Perspektivet inleds med större globala händelser som har en 
indirekt påverkan på majoriteten av svenska organisationer. 
Därefter zoomar vi in på nationell nivå och noterar aktuella 
händelser inom cybersäkerhet där påverkan har varit ofrånkomlig 
för de flesta organisationer. Vi avslutar med händelser av en mer 
teknisk natur följt av insikter från individer som är verksamma inom 
området där vi får ta del av deras erfarenheter och spaningar.

Målet är att komma ut med denna skrivelse på årsbasis i syfte att 
höja medvetenheten av cybersäkerhet på alla nivåer.

Thomas Öberg 
AddPro

 
 
 
 
 
Trust no one,  
question everything
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Världspolitik

Mycket har hänt i omvärlden under 2021 som har skakat om den 
gällande ordningen och här följer ett axplock av stora händelser.

• Året inleddes med stormningen av Kapitolium i USA som 
skapade skälvningar i det demokratiska fundamentet.

• EU har blivit alltmer isolerat och klämd mellan stormakterna 
USA och Kina vilket lämnar dörren på glänt för Ryssland.

• Kina, som är världens största konsument av halvledare gör 
anspråk på världens största producent av halvledare, Taiwan.

• Underrättelsealliansen Five Eyes (FVEY), bestående av USA, 
Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland, stärker 
sitt samarbete med inbördes gemensam handel av militär 
utrustning.

• Ryssland utför en maktdemonstration genom att mobilisera 
styrkor vid gränsen till Ukraina.

• Under årets sista skälvande timmar blockeras åtkomst till TOR 
nätverk i Ryssland.

De politiska händelserna under året har haft en indirekt påverkan 
på den globala cybersäkerheten då allt fler och mer omfattande 
attacker utförs av Threat Actors med tydliga kopplingar till stater.
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Komponentbrist

Den allmänna bristen på framförallt halvledare har fått omfattande 
konsekvenser för många branscher. Fordonsindustrin som till 
mångt och mycket anammat konceptet just-in-time produktion 
är särskilt drabbade som har lett till omfattande störningar i 
leveransen av nya fordon. Även IT-branschen har drabbats hårt i 
form av utökade leveranstider av hårdvara.

Den underliggande orsaken är inte brist på råvaror som man 
hade kunnat anta utan förefaller bero på globala rubbningar i 
leverantörskedjan. Det uppskattas att ett enda företag, Taiwan 
Semiconductor Manufacturing (TSMC) som under året drabbats 
av vattenbrist, står för ungefär 50% av den totala produktionen 
av halvledare i världen. Även om produktionen nu är uppe i full 
kapacitet så räknar man med att komponentbristen kommer att 
bestå under lång tid framöver. Detta då leveranserna av halvledare 
inte möter det alltmer ökande behovet.

Avsaknaden på hårdvara kan ha en potentiell påverkan på 
cybersäkerhet i allmänhet då moderna system ofta har ett 
beroende till modern hårdvara.
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Pandemi

Den pågående pandemin har på många sätt påverkat vår 
verklighet, primärt avseende hälsa och välmående men även 
ekonomin och det politiska klimatet har fått utstå en hel del 
anspänningar.

Den kanske mest uppenbara påverkan på cybersäkerhet i 
många branscher visar sig vara förändringen av arbetssätt där 
en betydande del av personalen befinner sig i hemmet under 
arbetstid. Detta ställer helt andra krav på kommunikation och 
verktyg, vilket för en del organisationer har lett till en påskyndad 
implementation av nya system, där säkerheten inte alltid stått i 
främsta rummet.

Även opportunistiska inslag i samband med nyheter relaterade 
till pandemin har observerats där organisationer och individer 
har utsatts för t.ex. phishing-kampanjer i syfte att komma över 
information, identiteter eller annat. En annan faktor att beakta är 
den sociala aspekten som har uppenbarat sig över tid. Det uppstår 
inte bara psykosociala problem att hantera utan även en viss form 
av utmattning som i sin tur kan leda till säkerhetsincidenter.

Det är ännu inte känt när pandemin kommer att vara över vilket 
medför att det fortfarande är aktuellt att se över säkerheten på det 
verktyg som används för hemarbete samt öka medvetenheten av 
hot bland organisationers medarbetare.
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Hållbarhet

En punkt som det har lagts mer fokus på under 2021 i många 
styrelserum och ledningsgrupper världen över är hållbarhet. Det 
finns naturligtvis flera skäl till det och en av dem kan relateras 
till COP26 som ägde rum i okt/nov 2021 i Glasgow, Skottland. 
Klimatkonferensen anordnas av Förenta Nationerna med deltagare 
från hela världen och målsättningen är att bromsa den globala 
uppvärmningen.

Men det fanns fler händelser under året relaterat till hållbarhet. 
Exempelvis antog EU Disclosure-förordningen (SFDR) som reglerar 
hur finansiella institutioner måste informera och kommunicera om 
just hållbarhet.

För många organisationer i världen innebär en hållbar industri, 
produktion, innovationer och inte minst infrastruktur att säkerhet 
måste prioriteras. Detta då det spenderas enorma resurser på 
akuta insatser när det hade kunnat hanterats mer kostnadseffektivt 
i förväg med smarta lösningar och betydligt färre resurser.

En insiktsfull riskbedömning kopplat till innovativa lösningar skapar 
en säkrare och hållbarare framtid för oss alla.
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Kryptovalutor

Antalet kryptovalutor väntas inom kort överstiga 10.000 vilket 
vida överstiger de traditionella valutorna i världen. De flesta av 
dem lever i skuggorna av de betydligt större och mer kända, som 
exempelvis Bitcoin och Ethereum. Reglering av kryptovalutor är 
något som allt fler länder har på sin agenda, med väldigt skiftande 
resultat.

• Kina förbjuder utvinning av kryptovalutor samt transaktioner.

• El Salvador blir första land i världen som inför Bitcoin som lagligt 
betalningsmedel.

Det finns uppenbara fördelar med kryptovalutor men det är inte 
utan sina nackdelar. En av dessa är det faktum att i princip samtliga 
transaktioner relaterade till ransomware utförs med kryptovalutor 
vilket gör det betydligt svårare för polismyndigheter att komma åt 
förbrytarna.

Under 2020 uppskattades antalet transaktioner relaterade till 
kriminell verksamhet till motsvarande $1.7 miljarder vilket är 
mindre än en halv procent av totalen. Gissningsvis är detta i 
underkant och förväntas även öka då kryptovalutornas popularitet 
i de kriminella kretsarna blir alltmer signifikant.
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Lagar & standarder

Ett aktuellt ämne under året har varit revisionen av NIS-direktivet 
som har debatterats och diskuterats på olika nivåer. Det är ännu 
inte klarlagt exakt vad uppdateringen kommer att innebära men 
följande punkter är högst sannolika.

• Fler branscher kommer att omfattas. Bland dessa är fjärrvärme, 
biogasproduktion, sophantering, livsmedelsbranschen, 
avloppshantering och läkemedelstillverkning mest sannolika. 
Det finns även indikationer på att tillverkningsindustri i olika 
former kommer att omfattas.

• Riskhantering, säkerhetsanalyser, incidenthantering och 
liknande kommer sannolikt också att ingå i direktivet.

• Sanktioner i storlek med GDPR kommer att vara möjligt att 
utdömas.

Ovan är ännu så länge bara kvalificerade spekulationer och 
representerar bara ett axplock av kommande NIS2-direktiv 
men i huvudsak antas det att fler branscher och därmed fler 
organisationer kommer att beröras.

Vad som däremot är klart är det nya visselblåsardirektivet som 
kräver att större organisationer har en funktion för detta. Detta 
kan bl.a. innebära att brister i säkerhet belyses vilket är positivt för 
samtliga inblandade.
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Energiförsörjning

Under många år har infrastrukturen för leverans av elektricitet varit 
underdimensionerad, framförallt mellan norra och södra Sverige. 
Konsekvenserna av detta har varit ovanligt framträdande under 
året som gått, speciellt i slutet av året i samband med kylans och 
därmed värmebehovets intågande. I takt med det ökade behovet 
av el i bl.a. den kommande omställningen inom fordons- och 
transportsektorn, blir den skriande bristen på elektricitet allt mer 
akut.

• Emellanåt dyrare att ladda batteriet än att tanka diesel.

• Solceller på var och vartannat villatak.

• Kärnkraftsfrågan är åter i ropet.

• Svenska oljekraftverk startas upp för att sälja el till Polen.

• Förlusterna i stamnätet ökar i takt med att effekten höjs.

Då den överväldigande mängden av samhällskritiska funktioner 
är lokaliserad i södra Sverige är hotet för cyberattacker i samband 
med ansträngd leverans av elektricitet i högsta grad påtaglig. 
Även tillväxten i stort kan komma att påverkas vilket innebär 
att utveckling och innovation inom cybersäkerhet naturligtvis 
också kommer att begränsas. Frågan är komplex och kommer 
att ta många år att lösa. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är 
den akut då den för eller senare kommer att påverka Sveriges 
konkurrenskraft på den globala marknaden.
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Kompetensbrist

Enligt flertalet rapporter som har släppts under året framkommer 
det att Sverige saknar kompetens inom teknologisektorn i 
allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet. Det uppskattas att 
det behövs ungefär tusen experter inom området fram till 2024 
varför olika förslag har presenterats för att komma till rätta med 
problemet.

AddPro har sedan länge varit införstådd med problematiken varför 
olika åtgärder har genomförts.

• Samarbete med olika yrkeshögskolor

• Närvaro på högskolor och universitet

• Mottagare av praktikanter (LIA) och andra former

Under 2022 kommer AddPro även att starta upp AddPro Academy 
för utvalda områden vilket vi tror blir en starkt bidragande faktor 
för att komma till rätta med problematiken.

Tillgången på kompetens inom området motsvarar idag inte alls 
behovet och detta är en starkt bidragande faktor till brister inom 
cybersäkerhet för flertalet organisationer i Sverige.
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Säkerhetsbrist

Sverige har tillsammans med sina nordiska grannar varit 
förhållandevis snabba med att anamma fördelarna med 
digitalisering i olika former. Det är inte bara privata organisationer 
utan även myndigheter och andra kommunala/regionala 
verksamheter som ser fördelarna med ny teknik. Tyvärr har inte 
säkerheten hängt med i den takt som krävs vilket har identifierats 
av bland annat Säkerhetspolisen, MSB och FRA sedan fler år 
tillbaka.

Den snabba utvecklingen med integrationer mellan olika system 
och beroenden mot olika molnlösningar skapar en förhöjd risk om 
man inte tar säkerheten med i beräkningarna. Kombinerat med allt 
starkare hotaktörer, ibland med statlig finansiering skapar detta 
ett hot mot allt ifrån enskilda organisationer till samhällskritiska 
funktioner.

Det är svårt att peka ut de underliggande orsakerna gällande 
säkerhetsbrister men en del kan tänkas bero på kompetensbrist 
men även avsaknaden av incitament från ledande instanser. 
Oavsett så har det påbörjats ett arbete på både nationell nivå men 
även från EU att införa systematiskt säkerhetsarbete i syfte att i alla 
fall delvis komma till rätta med problemen. FRA, Försvarsmakten, 
MSB och Säkerhetspolisen har tillsammans etablerat ett nationellt 
cybersäkerhetscenter på uppdrag av regeringen med målet att 
vara i full drift 2025. Det finns alltså hopp.
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Ransomware

2021 rundades av med ett i media uppmärksammat fall av 
ransomware på Kalix kommun som skapade stora problem i 
deras verksamhet. De är dock långt ifrån ensamma att drabbas av 
detta ökande hot då flertalet organisationer har drabbats under 
året, officiellt och inofficiellt. Trender under året visar på en allmän 
förändring gällande ransomware.

• Dubbel utpressning  Hotaktörerna nöjer sig numera inte med 
att kryptera data utan exporterar även information med hot av 
läckage.

• Sårbarheter  Fler och fler Zero Day sårbarheter utnyttjas för 
spridning av ransomware.

• Supply Chain  Flertalet kända fall av Supply Chain attacker har 
utnyttjats för att sprida ransomware.

• Phishing  Ökningen av phishingattacker med tillhörande 
ransomware är påtaglig.

• Ransomware as a Service  Färdiga tjänster för ransomware finns 
nu tillgängliga för uthyrning.

Även om ämnet har varit aktuellt under flera år så finns det inga 
indikationer på det att det avtar utan snarare tvärtom.
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Leveranskedjor

Ett antal uppmärksammade fall av Supply Chain attacker har 
noterats under året. De kanske mest kända är SolarWinds och 
Kaseya som fick ödesdigra konsekvenser för flera organisationer i 
Sverige. Även privatpersoner fick känna av detta då detaljhandeln 
drabbades hårt.

Det är dock inte bara mjukvara som är aktuellt utan även 
leverantörer av olika tjänster varför det borde vara högt prioriterat 
att inventera och kravställa inte bara den mjukvara som används 
utan även leverantörer.

Hotet från leveranskedjorna är något som kommer att öka med 
tiden och den enda lösningen är att implementera ett systematiskt 
säkerhetsarbetet vilket tar tid och resurser. Alternativet är att förr 
eller senare drabbas, direkt eller indirekt av någon form av intrång 
med konsekvenser som exempelvis minskade intäkter, förlorade 
immateriella rättigheter eller likvidering i värsta fall likvidering.

I takt med att allt fler organisationer och samhällsbärande 
funktioner digitaliseras samtidigt som leveranskedjorna har ett i 
många fall oförtjänt högt förtroende så byggs det ett korthus som 
kan falla av en ofrånkomlig vindpust. Det är bara en fråga om tid 
om man väljer att inte agera.
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Sårbarheter

Genom tiderna har sårbarheter varit ett problem men har 
ofta varit hanterbart och har haft en begränsad påverkan på 
verksamheterna i stort. Det som har växt den senaste tiden är Zero 
Day sårbarheter som har utnyttjats i det närmaste omedelbart på 
en skala som vi tidigare inte har sett. Fler och fler organisationer 
inser behovet av att identifiera och åtgärda sårbarheter i ett 
tidigare skede då konsekvenserna kan vara ödesdigra.

Under året har vi sett flera exempel på detta där den ena 
sårbarheten har varit svårare att hantera än den andra.

• Microsoft Exchange har under året varit drabbad av flera 
sårbarheter där några har öppnat för Remote Code Execution 
(RCE).

• Apache Log4j som används i ett otal andra applikationer 
drabbades också av en Remote Code Execution (RCE) sårbarhet 
som fick kanske de mest omfattande konsekvenserna någonsin.

Behovet av sårbarhethantering med tillhörande åtgärder har aldrig 
varit större än idag varför fler och fler organisationer sneglar på en 
Security Operations Center (SOC) tjänst med tillhörande tjänst för 
sårbarhetshantering.

Cybersäkerhet16



Identiteter

Flertalet attacker under året har sitt ursprung i läckta inloggnings-
uppgifter. Traditionellt har dessa uppgifter samlats in via olika 
metoder som t.ex. brute force, spray och liknande varefter de 
har kompilerats i en databas som lagts upp till försäljning på 
den svarta marknaden. Ofta består databaserna företrädesvis av 
inaktuella uppgifter vilket innebär att värdet är marginellt.

En växande trend som har observerats under året är att läckta 
inloggningsuppgifter utnyttjas snabbare. Oavsett om uppgifterna 
har läckts via traditionella metoder eller s.k. phishing så kan det 
leda till ödesdigra konsekvenser.

• Informationsläckage

• ID-kapning (som i sin tur kan leda till monetära förluster)

• Ransomware

• Sabotage

Det finns en hel del åtgärder man kan ta till för att komma till rätta 
med problematiken där multi-faktor autentisering är den kanske 
lättaste och snabbaste metoden. Det är dock av vikt att man inte 
förlitar sig på enskilda åtgärder utan att man ser över hela sin 
hantering av identiteter och implementerar flera lager av skydd 
med tillhörande övervakning.
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Operational 
Technology

Ett område som har drabbats hårt under året är IT medan 
Operational Technology (OT) i stora drag har undkommit utan större 
skada, dock finns det undantag. I takt med att säkerheten höjs i 
den klassiska IT-infrastrukturen finns det indikationer på att OT 
kommer att drabbas hårdare framöver.

Vad som är gemensamt för många organisationer är att OT-miljön 
ofta är säkerhetsmässigt eftersatt. Detta kan bero på höga risker 
med uppdateringar, obefintlig support för underliggande system 
eller för höga kostnader. En vanlig åtgärd i dessa sammanhang är 
då att implementera någon form av isolering av miljön.

Men, i takt med att IT och OT knyts allt närmare i syfte att optimera 
den övergripande affären, kommer det framgent att ställas högre 
krav på OT-miljön. När fler och fler hål görs i det isolerade lagret 
mellan IT och OT, kommer hoten allt närmare den operativa 
produktionen och ner på golvet.

Frågan man bör ställa sig är om man är villig att möta 
utmaningarna i förhand eller om man hellre tar smällen när 
verksamheten väl stannar. Svaret borde vara uppenbart.
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Frågeställningar

I syfte att belysa verkligheten inom cybersäkerhet så har vi ställt 
ett antal frågor till personer verksamma som är inom området. 
Frågorna adresserar året som gått, kommande år och framtiden 
för området med allt vad det innebär.

Marcus Landgren   
Lead Architect Security Operations Center 
AddPro

Patrik Jezierski 
Senior Cyber Security Consultant 
ADDQ

Rikard Burman   
Senior Cyber Security Consultant 
AddPro

Perspektiven från ovan personer skiljer sig åt då de jobbar med 
olika uppgifter. Både Marcus och Rikard tillhör Blue Team vilket 
innebär att de jobbar med att försvara miljöer på olika nivåer. Patrik 
tillhör i huvudsak Red Team vilket innebär att han jobbar med att 
testa försvaret genom bl.a. penetrationstester.
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Året som gått

Marcus Landgren  Det har blivit allt kortare tider från zero day 
sårbarheter till att det är inkluderat i ransomwarekits. I övrigt så har 
det varit varierande kvalitet på Microsofts patchar vilket delvis kan 
bero på den ökade mängden de har fått hantera.

Patrik Jezierski  2021 var ett händelserikt och intressant år. Det 
var året då effekterna utav en statligt understödd ’supply-chain’ 
attack rann över. Det var också året då svenska matvarubutiker 
fick stänga ner till följd av en kombination av supply-chain och 
ransomware attacker. Amerikanska oljeledningar stängdes ner till 
följd av ransomware attacker och zero-days i Exchange användes 
av statligt understödda grupper för att stjäla information från flera 
olika industrisektorer. Året avslutades med att internet vändes upp 
och ner till följd av vad som kan vara den värsta IT-sårbarhet som 
någonsin uppdagats, Log4Shell. 

Rikard Burman  Under hela året har det varit stort säkerhetsfokus 
hos många av våra kunder. Dels att komma på plats med MFA på 
alla konton och inte bara utpekade användare. Dels uppsäkring av 
enheter inte bara i form av OS patchar och inställningar utan tack 
vare hotet från Log4J fick man upp ögonen för inventeringen av 
alla mjukvaror och sårbarheter. Alla ville veta; var har vi log4j och är 
vi drabbade av något intrång?
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Kommande år

Marcus Landgren  Det primära hotet 2022 kommer sannolikt att 
vara s.k. package supply chain attacks. Därav kommer Microsoft 
fortsätta med snabb utveckling av deras säkerhetsprodukter som 
t.ex. Defender och Sentinel.

Patrik Jezierski  Ransomwaregrupper kommer fortsatt 
utnyttja Log4Shell, vilket troligtvis kommer underhålla de 
flesta en tid framöver. Kanske är Log4Shell bara början på sk. 
mjukvaruberoende attacker. Under 2021 såg vi hur rättsväsenden 
från olika nationer jobbade tillsammans för att ta ner och lamslå 
EMOTET infrastrukturen och arresterade flertalet medlemmar ur 
både ClOp och REvil. Redan i Januari visas det i media hur ryska 
inrikesdepartementet tillsammans med säkerhetstjänsten FSB 
samarbetat på begäran av USA för att arrestera ytterligare 14 
medlemmar ur REvil.

Rikard Burman  Det kommer vara ett stort tryck på säkerhets- 
implementationer i alla organisation, även de som tidigare inte 
haft fokus på säkerhet. Detta till följd av att vi varje dag möts av 
nya rubriker om intrång, dataläckor och utpressning av företag. 
Bristen på säkerhetskompetens kommer bli märkbar i takt med att 
efterfrågan ökar och organisationer halkar efter då rätt kompetens 
inte finns att få tag på. Mobiltelefoner kommer att bli en större 
attackyta då dessa används mer och mer för vår verifiering av våra 
identiteter.
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Framtiden

Marcus Landgren  För att ha möjlighet att snabbt kunna hantera 
alltmer komplexa hotbilder kommer det att krävas mer automation 
framöver.

Patrik Jezierski  Helt baserat på hur utvecklingen har sett ut de 
senaste 10 åren, tror jag vi kommer att se nya metoder och ”by-
design” brister att utnyttja i ett nätverk, likt vad Benjamin Delpy, 
Tim Medin, Laurent Gaffie, m.fl. tidigare bidragit med under 
2010-talet. Många av de stora bristerna som uppdagats under 
2021 sägs härledas från statligt understödda grupper, vilket visar 
på vilka enorma resurser de besitter. Det är inte helt osannolikt att 
detta fortsatt kommer att öka.

Rikard Burman  Mycket av det jobb vi idag gör manuellt kommer 
att ersättas av AI och automation. Vår roll kommer bli att lägga 
mycket fokus på hur detta kommer att tas emot av slutanvändare 
och vad blir effekterna/vinningarna för oss.
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