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Coronakrisen
skapar nya hot
TEMA: SÄKERHET
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Intensivkurs i digitalisering

Coronakrisen tvingar fram säkerhetsmässiga genvägar för att få organisationen att fungera. Digitaliseringen framåt
med stormsteg – på både gott och ont.

Attackerna förändras

De cyberkriminella är inte sena att utnyttja situationen. Det går tydligt att se
förändringar i mönstren för hur attackerna går till.
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Cio:n måste visa vägen

Covid-19 lamslår stora delar av samhället
när vi lever i social distans och leveranskedjor kraschat. Men krisen gör cio:ns roll
mer central än någonsin.

Håller molnet?

Den plötsliga boomen för hemarbete och
distansundervisning gör att trycket på
molninfrastrukturen ökar dramatiskt.
Klarar systemen av det?
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xx Coronaviruset är förvisso inget datavirus, men ställer till det för företagens it-säkerhetsarbete ändå.

Krisen får många att
runda säkerhetsrisker
Coronakrisen har tvingat många att
ta säkerhetsmässiga genvägar för att
få organisationen att fungera.
Samtidigt går digitaliseringen framåt
med stormsteg. Svenska säkerhetsexperter ser både risker och möjligheter.
Att den gångna våren har fört med
sig extraordinära omständigheter för
svenska företag och organisationer är
ingen överdrift. Företagen tvingas att
ta till åtgärder utöver rutinen för att
se till att organisationen kan fortsätta
fungera. Inte minst gäller det när
många, inte sällan alla, anställda måste arbeta från sina hem, eller i vart fall
utanför den vanliga kontorsmiljön.
Runt om i landet vittnas det om hur
företagen måste ställa om sin arbetssituation, införa nya rutiner, använda
tidigare obeprövade verktyg och dela
ut anslutningsmöjligheter och interna resurser i en aldrig tidigare skådad
skala. Ofta har det också skett under

stark tidspress, och inte minst ekonomisk stress. Det är som upplagt för att
öka organisationens risker.
– Den förändrade arbetssituationen har framförallt medfört två nya
risker. Den första risken orsakas av att
vi jobbar mer på distans utanför företagets nätverk. Organisationen måste
se till att patchning, intrångsdetektering och säkerhetskopiering fortsätter
att fungera. Det är även värt att fundera över hur det nya användarbeteendet påverkar säkerheten. Jag tänker framförallt på att företagsdatorn
inte börjar användas som en privat
dator bara för att den står på soffbordet, säger Karl Emil Nikka, oberoende it-säkerhetsexpert och grundare av
Nikka Systems.
– Den andra risken kommer från
det faktum att coronakrisen introducerat flera nya arbetsverktyg. Låt oss
ta problemet med ”Zoom bombing”
som ett konkret exempel. Det problemet orsakades inte av säkerhetsbris-

ter i Zoom utan av konfigurationsfel,
vilket i sin tur berodde på att de inte
var tillräckligt insatta i möjligheterna
och riskerna.
– Ett annat exempel är webbkonferensrelaterade nätfiskeattacker
som lurar mottagarna att läcka sina
autentiseringsuppgifter eller installera infekterade versioner av mötesprogram. Risken för att medarbetare
faller offer för sådana attacker ökar
nu i och med att de är ovana vid hur
inbjudningsförfarandet går till, säger
Karl Emil Nikka.
Samarbetsverktygen i fokus
Under coronakrisen har det blivit
oundvikligt att mycket av diskussionen handlar om just olika samarbetsverktyg, deras prestanda- och
funktionsmässiga för och nackdelar,
och hur de ska hanteras för att möta

Fortsättning på nästa sida
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Krisen har även
positiva effekter
Fortsättning från föregående sida
rådande krav på säkerhet och integritet. Massadoptionen av dessa verktyg
verkar till viss del ha tagit it-avdelningarna på sängen, och i många fall
har medarbetarna börjat använda
verktygen på eget bevåg, vilket inte
alltid är bra för säkerheten.
– Det finns tydliga tecken på att flera organisationer inte är tillräckligt
säkerhetsmedvetna när de går till att
arbeta mer på distans i miljöer som
kanske inte är optimala för ändamålen. I sammanhanget finns också verktyg som kanske inte är dimensionerade utifrån informationens skyddsvärde, såsom Zoom, Teams, Skype,
Hangout med flera. Detta kan i sin tur
driva på att organisationerna i större
utsträckning använder molntjänster
för den ostrukturerade behandlingen
utan större hänsyn tagen till exempelvis regulatoriska krav. Här växer
det fram nya risker och inte minst en
ny skuld som behöver hanteras, säger
Thomas Nilsson, vd på it-säkerhetsleverantören Certezza.
– Flockbeteendet är påtagligt just
nu. Jag hör många diskussioner om
huruvida Zoom är bättre eller sämre jämfört med exempelvis Skype/
Teams. Den som gjort sin hemläxa
vet att de är lika dåliga givet att man
har något av större värde att utbyta i
den kanalen. End-to-end kryptering
är eftersträvansvärt även här, säger
Thomas Nilsson.
”Gör vad som behövs”
Samtidigt pekar flera experter på det
nödvändiga i att ta vissa risker för att
verksamheten på företagen ska kunna
fungera hyggligt normalt. Väl kalkylerade risker behöver inte vara av ondo,
utan är helt enkelt nödvändiga under
rådande omständigheter.
Leif Nixon, oberoende it-säkerhetsexpert på Nixon Security, är en av dem
som även anser att vissa risker får
man räkna med.
– Gör vad som behövs. Det är helt
okej att fuska ett tag. I bästa fall
visar det sig att ramarna var onödigt
begränsande. Men var också beredd
att stänga ner de tillfälliga lösningarna när de inte längre behövs.
– Den attityd jag ser är att det här

RÄTT ATT FUSKA

”Gör
vad som
behövs. Det
är helt okej
att fuska ett
tag. I bästa
fall visar
det sig att
ramarna
var onödigt
begränsande. Men var
också
beredd att
stänga ner
de tillfälliga
lösningarna när de
inte längre
behövs”
Leif Nixon, oberoende
it-säkerhetsexpert på
Nixon Security.

är en krissituation, och då kan man
behöva använda improviserade lösningar som man annars inte skulle
acceptera. Men eftersom det rör sig
om en begränsad tidsperiod så kan
den totala riskexponeringen vara helt
rimlig. Särskilt om alternativet är att
stänga ner verksamheten. Jag tycker
att man i allmänhet varit pragmatisk.
– Det är fullt rimligt att godta en
högre risknivå under en begränsad
period, och jag tycker att jag ser folk
göra acceptabla avvägningar. Det gäller såklart att sedan lyckas rulla tillbaka de temporära lösningarna, om
de inte är tillräckligt säkra för långvarigt bruk, men framtiden får utröna
huruvida man lyckas med det, säger
Leif Nixon.
Jonas Lejon, it-säkerhetsexpert på
det egna företaget Triops håller med:
– Jag tror att när fler arbetar på ett
nytt sätt med videokonferenser et
cetera så tar det ett tag att lära sig hur
man hanterar detta. De risker jag ser
är avsiktliga och genomtänkta.
Positiva effekter på digitaliseringen
Säkerhetsexperterna är rörande överens om att krisen också för med sig
positiva effekter. Organisationer inför
till exempel nya system som tidigare
legat och väntat på sig, man inför nya
rutiner, verktyg och säkerhetsåtgärder för distansarbete och många av
de företag som tidigare inte hade en
krisgrupp eller it-incidentgrupp lär
snabbt ha infört dessa organisatoriska funktioner under krisen.
– Jag gillar digitaliseringen och
dess möjligheter. Krisen har påskyndat många digitaliseringsprojekt som
annars skulle ha tagit flera år. Låt mig
ta ett exempel: Många avtal skickas än
i dag via papper men det finns många
digitala alternativ, krisen har gjort att
det nu blir mer accepterat att använda
sig av digitala signaturer, säger Jonas
Lejon.
– Ja, herregud, säger Leif Nixon. Det
här är en intensivkurs i hur man jobbar på distans; vad som funkar och
inte funkar att göra över videolänk.
Det gäller att ta tillvara nya utmärkta
lösningar som man hittar längs vägen.
Kanske kan det hjälpa till att luckra

upp den osunda stockholmscentrering som Sverige lider av.
Karl Emil Nikka tycker att det är bra
om användandet av e-post minskar.
– Den största fördelen som jag ser
är att användningen av samarbetslösningar har ökat. Det borde i sin
tur leda till att e-postandet minskar. E-posten är ett notoriskt osäkert
kommunikationssätt som aldrig bör
användas när alternativ står till buds.
Nu efter att medarbetarna har tvingats in i moderna samarbetslösningar
har de förhoppningsvis sett fördelarna
som samarbetslösningarna erbjuder.
Tillsätt en it-krisgrupp
Mycket pekar på att krisen är över oss
ett bra tag till. Nu när de första akuta problemen förhoppningsvis löst sig
behöver företagen jobba vidare med
hur de hanterar situationen. Kanske
är många av de åtgärder och arbetsmetoder som nu införts här för att
stanna, andra behöver rullas tillbaka eller ersättas av bättre metoder så
snart som möjligt. Många organisationer har tagits på sängen och behöver se över sina rutiner och sin krishantering.
– Rekommendationen är att fortsatt
arbeta strukturerat med it-säkerhet.
Det är nu vi ser om ledningssystemet
verkligen fungerar, säger Thomas Nilsson på Certezza.
Karl Emil Nikka anser att nu är bästa tiden att införa en it-krisgrupp om
organisationen saknar en sådan. En
grupp som medarbetarna vänder sig
till när de har frågor som uppstått på
grund av den förändrade arbetssituationen. Det kan vara allt från en fråga
kring ett misstänkt mejl till en fråga
om huruvida ett mötesverktyg är okej
att använda.
– Utöver detta vill jag påminna om
vikten av god kommunikation. Se till
att hålla medarbetarna informerade
om vad som händer. Det minimerar
både risken för misstag och risken för
att medarbetarna faller offer för sociala manipulationsattacker som nätfiskemejl, säger Karl Emil Nikka.
LARS DOBOS

lars.dobos@idg.se
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Videomöten – fem
risker och lösningar
När allt fler jobbar hemifrån och
sköter sina möten genom videokonferenser kan det uppstå nya säkerhetsproblem. Här är de fem vanligaste du bör se upp med.
Det börjar nu synas ett mönster –
vissa säkerhetsproblem kring videokonferenser återkommer mer än
andra oavsett om det gäller system
som Zoom, Google Hangouts eller
Microsoft Teams.
Palo Alto Networks har observerat
en rad försök till intrång mot företag
och privatpersoner och har sammanställt en lista på de vanligaste teknikerna och metoderna som används av
angripare för att ta över konferenser
eller utföra försök till intrång i företagens nätverk via videokonferenser:

1

Oväntade besök

Vad som händer är att en oinbjuden gäst kommer in i videomötet,
antingen för att lyssna eller för att dela
olämplig information. Tillgreppet är
möjligt när det inte finns något lösenord eller angriparen kan gissa sig fram
till ett mötes-id. Det finns även en särskild slags mjukvara, så kallad ”war
dialing software” som kan användas
för att hitta mötes-id och ta sig in på
ett videomöte.

2

Skadliga länkar i chatten

När en angripare fått tillgång till
mötesrummet kan hen lägga in länkar
i gruppchatten. När någon klickar på
länken så kan det starta en nedladdning och/eller installation av skadlig
kod.

3

Stulna inbjudningar

När du använder samma mötesid flera gånger ökar risken att någon
oinbjuden hittar till mötet. En bra
åtgärd för mötesarrangörer är att se
till att andra deltagare inte kan komma in i mötet före arrangören. Arrangören måste alltså manuellt släppa in
deltagare.

4

Stöld av information

Deltagare delar ofta information
i videomöten, och i värsta fall är det

xx Videomöten har sina risker men det finns lösningar på de flesta av dem.

känslig information som inte borde
delas. Tänk på att ett mötesrum inte
är ett hermetiskt slutet virtuellt rum,
utan snarare ett halvöppet rum. Det
finns lösningar som automatiskt stoppar att filer delas när de har känslig
information – det kan vara en god idé
att titta på en sådan lösning.

5

Skadlig mjukvara

En del intrång sker med mjukvara som aldrig använts tidigare, vilket
gör att inte heller antiviruslösningar
hittar dem. Det behövs ett bra skydd
i alla led för att generellt stoppa skadlig kod, och speciellt så kallade zerodays eller dag-noll-attacker.
DET FINNS EN RAD åtgärder man kan
ta till för att förebygga och slippa att
drabbas av intrång via videosamtal.
Här är några generella tips:

1

Använd lösenord

Se till att det är obligatoriskt med
lösenord för mötena.

2

Ha koll på vilka som deltar

Kolla igenom deltagarlistan och
se till att alla är välkända personer
som faktiskt har anledning att delta.
Det här bör göras både när inbjudan

skickas ut och i samband med själva
mötet.

3

Titta på möteslänken

4

Installera alla
säkerhetsuppdateringar

5

Tänk på den personliga
integriteten

Den som får en mötesinbjudan
kan med fördel se efter vem den kommer från och vart den leder. Det finns
alltid en risk att okända länkar är farliga och leder till en farlig webbplats
eller laddar ned skadlig kod till din
dator eller mobil.

Detta motverkar alltid risken att drabbas av tidigare kända säkerhetshål och
sårbarheter i programvaran. Helst ska
uppdateringarna ske automatiskt.

Videosamtal visar inte bara den som
talar utan även bakgrunden. Det går
ofta att ställa in en virtuell bakgrund
för den som inte vill visa upp sitt hem
eller att känslig information på till
exempel whiteboards syns i bakgrunden. Om du delar din skärm måste du
tänka på vad som syns för de andra
deltagarna.
LARS DOBOS

lars.dobos@idg.se
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xx Hack for Sweden döptes tillfälligt om tiii Hack th crisis.

7 000 ”hackare” deltog
i kampen mot covid-19
Engagemanget när Hack for Sweden
tog sig an den pågående pandemin
blev enormt. Över 7 000 deltog för
att skapa konkreta lösningar för att
stötta människor, samhälle och
näringsliv.
Beslutet att i stället för Hack for
Sweden köra ett digitalt hackaton
inriktat på att hitta lösningar i kampen mot covid-19 – Hack the crisis –
fattades i slutet av mars och uppslutningen har blivit långt över förväntan.
– Förra året hade vi all time high på
Hack for Sweden med 420 deltagare
– i år var det över 7 000, säger partneranasvariga Carolina Emanuelson.
– Det finns en ”sense of urgency”.
Hack the crisis ska få fram konkreta lösningar för att hantera följderna av covid-19 och hela tanken är att
lösningarna ska komma ut snabbt till
utpekade behovsägare – myndigheter

och organisationer – som på något sätt
är särskilt påverkade av effekterna av
pandemin
– Ja de ska komma till gagn på en
gång, de har två månader på sig att få
ut lösningarna så de måste vara mer
eller mindre färdiga.

xx Läs om de vinnande bidragen på
hackthecrisis.se/
winners

Tre olika kategorier
Deltagarna har haft tre olika kategorier att välja på – att rädda liv, rädda
samhälle och rädda näringsliv. Och i
varje kategori finns två spår att tävla i
där det kan vara en helt färdig digital
lösning eller en konceptuell lösning
där det saknas en pusselbit för färdigställande, som exempelvis öppna data
från någon offentlig part.
Tävlingen gick av stapeln en helg
i april. De vinnande bidragen handlar om allt ifrån lösningar för bättre
matchning mellan arbetssökandes
kompetens och arbetsgivares specifi-

ka behov när hjulen rullar igång igen
till att på ett enklare sätt koppla ihop
frivilliga med äldre som behöver hjälp.
Naturligtvis finns många bra lösningar som inte vunnit också som
det finns möjlighet att arbeta vidare
på framhåller Carolina Emanuelson.
– Teamen som deltagit kan också
få mycket hjälp av de runt 130 partner som finns. Som konsultation eller
stötta som inkubatorer.
Hon är också helt överväldigad av
hur årets hackaton mottagits.
– Det är helt otroligt hur Sverige
sluter upp på så kort tid – utvecklare, företag och andra. Det finns så
mycket kompetens och det är fint att
se hur villigt man delar både teknisk
och annan spetskompetens med varandra, säger Carolina Emanuelson.
KARIN LINDSTRÖM

karin.lindstrom@idg.se
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xx De cyberkriminella är inte sena att utnyttja coronakrisen .

Så används krisen av
hackare – sex vägar
Cyberskurkarna drar sig inte för att
använda coronautbrottet som ett
sätt att sprida sina skadeprogram,
störa verksameter, skapa oro och
tjäna snabba pengar.
Organisationer kan vidta många
åtgärder för att säkerställa att anställda är väl utrustade för att arbeta på
distans på ett säkert sätt.
Samtidigt utnyttjar illasinnade
aktörer av alla sorter redan covid19-situationen.
De missar aldrig en möjlighet utan
försöker sprida skadlig mjukvara
genom att anspela på covid-19 genom
e-post, appar, webbplatser och sociala medier.
Här är några av de knep de använder sig av.

1

Nätfiskemejl

E-post är, och kommer att fortsätta att vara, den största angreppsvägen
både för enskilda och organisationer.
Cyberkriminella har länge använt
världshändelser i sina phishingkampanjer för att få fler träffar – och
coronavirus är inget undantag. Digital Shadows rapporterar att det på
dark web finns annonser för speciella phishing-kit kopplade till covid-19
som kostar mellan 200 och 700 dollar. I dem finns en infekterad e-postbilaga förklädd till distributionskarta
över virusets utbrott.
Temat i dessa mejl sträcker sig från
analytikerrapporter som är specifika för vissa branscher och detaljer om officiell hälsorådgivning till
säljare som erbjuder ansiktsmasker
eller information kring verksamhet

och logistik i dessa tider. Men i mejlen döljs allt ifrån ransomware och
tangentloggare till trojaner för fjär�råtkomst.
– Vårt team för hotforskning har
observerat många skadliga e-postkampanjer kopplade till covid-19
som använder rädsla för att försöka få
potentiella offer att klicka, säger Sherrod DeGrippo, senior chef för forskning och upptäckt av hot på Proofpoint.
– Kriminella har skickat vågor med
mejl som har varierat från ett tiotal till
över 200 000 åt gången, och antalet
kampanjer ökar, säger hon.
Hon säger också att runt 70 procent
av de falska mejlen som Proofpoint

Fortsättning på nästa sida
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Så utnyttjar
hackare krisen
Fortsättning från föregående sida
har upptäckt levererar skadlig mjukvara medan de flesta övriga syftar till
att stjäla offrens referenser via falska
målsidor som Gmail eller Office 365.
Proofpoint säger att den kumulativa volymen av coronavirusrelaterade
nätfiskemejl nu är den största samling
av attacker som förenats av ett enda
tema som företaget kanske någonsin
har upplevt.
Världshälsoorganisationen WHO
har offentliggjort varningar om bluffmejl som påstås vara från officiellt
håll. Olika nätfiskemejl som påstår
sig vara från den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC har cirkulerat exempelvis.

2

Illasinnade appar

Trots att Apple har begränsat
covid-19-relaterade appar i App Store
och Google har tagit bort vissa appar
från Play-butiken, kan skadliga appar
fortfarande utgöra ett hot för användare. Domaintools avslöjade en webbplats som uppmanade användarna
att ladda ner en Androidapp som ger
spårning och statistisk information
om covid-19, inklusive värmekartor.
Men appen är laddad med ett
Androidinriktat gisslanprogram nu
känt som Covidlock. För att låsa upp
krävs lösen på 100 dollar i bitcoin på
48 timmar annars hotar man med
att radera dina kontakter, bilder och
videor, såväl som telefonens minne.
En upplåsningstoken har enligt uppgift upptäckts.
Domaintools rapporterade att
domänerna associerade med covidlock tidigare använts för att distribuera porrelaterad skadlig kod.
– Den kampanjens långa historia,
som nu ser ut att ha stoppats, tyder
på att det här covid-19-bedrägeriet är
ett experiment för aktören bakom detta malware, säger Tarik Saleh, senior
säkerhetsingenjör och skadeprogramforskare på Domaintools.
Proofpoint upptäckte också en
kampanj där användare ombads att
donera sin datorkraft på samma sätt
som det verkliga forskningsprojektet
SETI@Home men i stället utgav sig för
att vara tillägnat covid-19-forskning
och på så sätt skulle de kunna infek-

TIPS

Prioritera
detta vid
distansarbete
Lägg upp antalet samtidiga
vpn-anslutningar
så att alla distansanslutna
anställda rymms.
Ställ in och
stöd konferensprogram som
säkerställer både
stabil röst- och
videoanslutning.
Se till att alla
har giltiga referenser som inte
löper ut inom
kort, eftersom
det kan vara
svårt att ändra
löptid från Active
Directory.
Skicka ut riktlinjer för godkända applikationer
och samarbetsplattformar så
att medarbetarna vet vad som
stöds och vad
som inte gör det.
Ha stegvisa
utrullningsförfaranden för att
distribuera uppdateringar, eftersom leverans av
dem samtidigt till
vpn-anslutna
kan få bredbandet att krascha
och påverka trafiken.
Aktivera diskkryptering för
alla klienter för
att minska risken
för dataförlust
på komprometterade enheter.

tera datorerna med informationsstjälande mjukvara.

3

Falska domäner

Nya webbplatser för att sprida information om pandemin dyker
snabbt upp. Men en del är fällor för
intet ont anande offer. Record Future rapporterar att hundratals covid19-relaterade domäner har registrerats varje dag under de senaste veckorna. Checkpoint beräknar att covid19-relaterade domäner är 50 procent
mer benägna att vara skadliga än
andra domäner registrerade under
samma period.
Det brittiska nationella cybersäkerhetscentret NCSC har rapporterat att
falska webbplatser försöker likna den
amerikanska folkälsomyndigheten
CDC och skapar domänamn som liknar CDC:s webbadress och som begär
”lösenord och bitcoindonationer för
att finansiera ett falskt vaccin.”
Reason Security och Malwarebytes
har båda rapporterat om en värmekartasida för covid-19 som används
för att sprida den skadliga mjukvaran Azorult och stjäla referenser,
betalkortsnummer, kakor och annan
känslig webbläsarbaserad data och
exfiltrerar den till en kommandooch-kontrollserver. Den söker också
plånböcker för kryptovalutor, kan ta
obehöriga skärmdumpar och samla
in enhetsinformation från infekterade maskiner.

4

Osäkert hos slutanvändarna

När ett stort antal anställda och
till och med hela företag som arbetar
på distans under en längre tid ökar
riskerna kring klienterna och de människor som använder dem. Enheter
som personal använder hemma kan
bli mer sårbara om anställda inte uppdaterar sina system regelbundet.
Att arbeta hemifrån under långa
perioder kan också göra att användare börjar ladda ner applikationer eller
struntar i policyer som man normalt
följer när man är på arbetsplatsen
Färre affärsresor kan minska risken
för att anställda får säkerhetsproblem,
men det minskar bara hotet om att
ansluta till osäkra wifi-nätverk eller

att bli av med sina enheter om de faktiskt stannar hemma. De som går ut
för att arbeta från kaféer – som vissa
kanske gör – kan fortfarande råka ut
för stöld eller så kallade man i mitten-attacker där någon går in mellan avsändare och mottagare och kan
avläsa och manipulera deras meddelanden.
International Association of Information Technology Asset Managers
rekommenderar att alla it-tillgångar som tas hem är spårbara, att företag tillhandahåller policy och råd om
hur tillgångar används hemma (särskilt om människor är vana att dela
enheter med familjen), påminner
användare av policyer för anslutning
till offentlig wifi och ser till att de fortsätter att uppdatera sin mjukvara vid
behov.

5

Sårbarheter hos leverantörer
och tredjepart

6

Siktar in sig på vården

Varje partner, kund och tjänsteleverantör i ditt ekosystem går sannolikt igenom samma problem som din
organisation. Samarbeta med kritiska
delar av ditt tredjeparts ekosystem för
att säkerställa att de vidtar de åtgärder som krävs för att säkra sina distansarbetare.
Nyligen drabbades Illinois Public
Healths sajt av ransomware och USA:s
hälso- och socialdepartement, HHS,
drabbades av ett försök till överbelastningsattack. Sjukvårdsorganisationer
i alla former och storlekar är under
mer press än vanligt, vilket kan göra
personal mer ouppmärksamma på
vad de klickar på. Det gör att brottslingar eller personer som vill störa
verksamheten kan vara mer benägna
att inrikta sig mor den.
Informationssäkerhetsdirektörer i
sjukvårdssektorn bör påminna medarbetarna om att vara vaksamma
kring misstänkta länkar och dokument och se till att deras verksamhet är motståndskraftig mot ddosattacker.
DAN SWINHOE

idg.se@idg.se
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3. CIO:N MÅSTE VISA VÄGEN.

Krisen gör cio:ns roll
ännu mer central
Covid-19 lamslår stora delar av
samhället när vi lever i social distans
och leveranskedjor kraschat. Men
krisen gör cio:ns roll mer central än
någonsin. ”Vi får inte upprepa
finanskrisens misstag”, säger
forskaren Johan Magnusson.

– Men även om kurvan kan bli lite
hackig så får digitaliseringen ännu
mer fart nu om jag ska spekulera lite.
Verksamhetens krav kommer inte
att minska och det kommer att ge en
extra skjuts i digitaliseringen, säger
Martin Sundblad.

Ekonomin krisar i spåren av
covid-19 och många företag står inför
stora problem. Så vad är då cio:ns roll?
Det bästa rådet är att titta på vad som
hände under finanskrisen 2009 och
absolut inte göra likadant, anser
Johan Magnusson, som forskar kring
it-styrning vid Göteborgs universitet.
– Då tappade man bollen totalt,
drog ner it-budgetarna och lindade gaffatejp runt servrarna. Men att
nedprioritera utveckling och digitalisering är inte en bra strategi.
I stället bör cio:erna nu våga ta befälet framhåller han. Och de har ett bra
case nu när vi verkligen börjat använda oss av digitala lösningar som distansarbete och e-handel på allvar.
– Nu ser man att det var värt att lägga pengarna men också att kunde vara
ännu bättre om man vågat satsa mer,
säger Johan Magnusson.

Planera för nästa hot
Ett sätt att ta sig an framtiden för
cio:er är att redan nu fundera kring
hur man möter nästa kris och de hot
som finns vid horisonten framhåller
Jan-Martin Löwendahl, analytiker på
Gartner. Han pekar på att pandemi
är en av de saker som nämns i World
Economic Forums årliga rapport över
globala hot.
– Vi ska inte bara stirra oss blinda
på covid-19 utan också förbereda oss
för nästa gång. Och då handlar det om
att skaffa sig digitala förmågor för att
motverka dem och hitta lösningar
som är ett arbetande kapital.
Det kan handla om att skapa större
möjlighet att arbeta hemifrån - det ger
större motståndskraft och också gladare och mer produktiva medarbetare när det fungerar väl.
Det gäller att aktivt leta efter de vinster man kan få på köpet framhåller
Jan-Martin Löwendahl.
– Under finanskrisen tittade man
bara på kostnadseffektivitet och det
blev ett väldigt närsynt sätt att hantera det. Poängen är att man kan använda den här situationen till att diskutera tre saker samtidigt – kostnader och
intäkter, strategi och risk och hitta lösningar som är bra i alla tre bemärkelser.
Men då gäller det att inte cio:n sitter
fast i sin silo där han tar alla kostnader men aldrig kan peka på vinsterna.
Jan-Martin Löwendahl tror att Daniel
Kahnemans konstaterande att de flesta inte vill ha siffror utan en story kan
vara en bra väg för cio:n att gå för att
få ledningens öra.
– Berätta en story där du har med
alla de tre aspekterna – kostnader och
intäkter, strategi och risk.

Ledningen ännu inte med
Han varnar för synen att it inte är
en ledningsgruppsfråga och trots de
senaste årens digitalisering tycker han
att många företagsledningar ännu inte
förstått vikten av det.
– Där måste cio:n vara tydlig och
kliva fram.
Och om man ändå behöver dra ner
under den värsta krisen så gäller det
att göra det på rätt sätt.
– Det man gjorde 2009 var att man
använde osthyveln och drog ner lite
på alla it-projekt – det är något vi ska
se till att undvika nu. Då är det bättre att lägga ner en del helt eller lägga
det i malpåse och satsa mer på annat.
Upprepa inte finanskrisens misstag
utan fundera i stället på vad ni gjorde
fel då och gör annorlunda nu.
Ska fortsätta stötta affären
IDC:s analyschef Martin Sundblad
håller med om att det är läge för cio:n

xx Ett tungt ansvar vilar på cio:ns axlar under coronakrisen.

LÄR AV MISSTAG

”Upprepa
inte finanskrisens
misstag
utan fundera i stället
på vad ni
gjorde fel
då och gör
annorlunda
nu”
Johan Magnusson,
forskare kring it-styrning vid Göteborgs
universitet.

att kliva fram men är samtidigt tydlig
med att det ser väldigt olika ut för olika branscher.
– En del går bra och andra dåligt
och cio:n ska förstås precis som förut
stötta affären – det har inte förändrats.
Förutom att ta hand om det som
krävs just nu – som stöd för distansarbete – gäller det att börja planera ett
liv bortom coronakrisen.
Det är lite tidigt att se hur det kommer att se ut konstaterar Martin Sundblad men han skönjer ändå ett par
saker.
– Vi kommer att behöva omstrukturera vår supply chain – leveranskedjan
med just in time är rätt bräcklig och
där kan det krävas mjukvara som kliver in och hjälper till med analys och
riskbedömningar. Vi behöver också stärka kommunikation och samarbete – arbetsplatserna kommer att
förändras och vi behöver öka automatiseringen.
Sprickorna blir synliga
Genom att vi under coronakrisen börjat använda digitala lösningar i större
utsträckning ser vi också sprickorna i
bygget och vad som behöver åtgärdas.
– Distansarbete fungerar inte lika
bra som vi tänkt när det gäller säkerhet och samarbete. De brister som vi
ser gör digitala lösningar ännu mer
centrala och då är det cio:n som ska
hålla huvudet kallt och se till att vara
strateg och rådgivare.
Där är en viktig del för cio:n att se
till att det inte blir mer av skugg-it och
komplexa lösningar utan att bygget
blir strukturerat och välfungerande.

KARIN LINDSTRÖM

karin.lindstrom@idg.se
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4. HÅLLER MOLNET?

Rusning till molnet –
håller infrastrukturen?
Den plötsliga boomen för hemarbete
och distansundervisning gör att
trycket på molninfrastrukturen ökar
dramatiskt. Det är upp till bevis för
molnjättarna. Klarar systemen av
ökningar på uppemot 800 procent?
Allt hemarbete och distansundervisning innebär enorm press på molnleverantörernas infrastrukturtjänster.
Microsoft har till exempel gått ut med
att deras molnplattform Azure haft
775-procentig efterfrågeökning i vissa
regioner – och att de gör en del temporära kapacitetsbegränsningar i vissa tjänster för att klara av trycket.
– Vi hör om kraftiga ökningar från
flera leverantörer. Uppgraderingar och driftsättningar har flyttat till
det publika molnet. Vad gäller siffran 775 procent är jag inte helt övertygad, där säger de att det gäller specifika regioner och tekniker , säger Martin Sundblad, chefsanalytiker på IDC
i Norden.
– Men infrastruktur som tjänst har
helt klart fått en mycket stor efterfrågeökning, och vi räknar med en kvarstående effekt efter corona.
Finns det rapporter om större störningar eller missnöje med de här tjänsterna?
– Azure hade problem för två år
sedan med stort missnöje från kunderna. Då gjorde Microsoft ett gediget
arbete med kvaliteten och har förbättrat den avsevärt. Att man får problem
om efterfrågan exploderar är naturligt, men inget som nått oss än.
EVENTUELLT MISSNÖJE från kunder
brukar hamna i knäna på partner.
Anders Grönlund som är partnerchef
för Microsoft på Atea i Sverige, och
som även är ordförande i den svenska partnerorganisationen IAMCP, har
inte hört om några större problem.
– Jag tycker nog att Office 365 och
Teams snurrat på bra de senaste veckorna utan några större störningar. Vi
körde hela IAMCP:s årsmöte på Teams
och det fungerade hur bra som helst.
Vi hade ett Teamsseminarium på Atea
med 400 deltagare utan problem.
– Det kanske är annorlunda när det
gäller mer Azure-relaterade laster, det

xx Molninfrastrukturen är under hård press under coronakrisen.

vet jag inte. Sedan finns det mer än 50
olika regioner ute i världen och vissa kanske är mer belastade än andra.
OVE BRISTRAND som är vd för systemintegratören NetIntegrate säger att
de också märkt av en kraftig ökning
av molntjänsterna under de senaste
veckorna, vilket framför allt härrör
till att användningen av Teams gått
upp så kraftigt. Bland annat har de
hjälpt till med att migrera hela undervisningen för en högskola till det här
verktyget.
– Det är många nya organisationer
som hör av sig. Vi har kört utbildningar i Teams om hur man använder
Teams. Det är många som släppt olika gratisversioner av sina produkter –
Google, Zoom och Microsoft Teams –
och det har verkligen ökat efterfrågan.
Men jag kan inte säga att vi har märkt
av några större prestandaproblem.
Microsoft uppger att de inför ”ett fåtal
tillfälliga begränsningar” för att systemen
ska klara av trycket under den här perioden – hur mottas detta?
– Det gäller framför allt att man
sänkt upplösningskvaliteten i inspelade videomöten. Men de har varit
transparenta med det och att de gör
det för att säkerställa plattformen, så
jag tror det finns förståelse för det.

VERKAR HÅLLA

”Jag tycker
nog att
Office 365
och Teams
snurrat på
bra”
Anders Grönlund,
partnerchef för
Microsoft på Atea i
Sverige.

ÄVEN AMAZON WEB SERVICES och Google
upplever stark efterfrågeökning. AWS
kommenterar i ett mejl till Computer
Sweden att de ”vidtagit åtgärder för
att förbereda sig och vi är bekväma
med att vi kommer att kunna möta
kundernas efterfrågan på kapacitet
som en följd av covid-19”.
Och Googles kommunikationschef
Joakim Larsson att de också sett en
ökad användning sina tjänster under
coronautbrottet, både när det gäller
konferenssystemet och skollösningar.
– När det gäller just Hangouts Meet
utvecklas och underhålls den tjänsten
av utvecklare på vårt kontor i Stockholm, så de har varit hårt i arbete
under den senaste månaden för att
hålla systemen på topp parallellt med
tillströmningen av användare världen
över, säger han.
GOOGLES CHEF ÖVER infrastruktur, Urs
Hölzle, skriver i ett blogginlägg:
”Vi har designat våra nätverk att
prestera under tider av hög efterfrågan. Det är samma system som hanterar peakar som shoppingrusningar under Cyber Monday, eller för att
streama VM-finaler.”

MATTIAS MALMQVIST

mattias.malmqvist@idg.se

Artikeltips
Här finns fler spännande artiklar inom samma ämne.
- FBI: Cyberbrotten har fyrfaldigats under pandemin >>

- Nu ska Zoom säkras upp – köper säkerhetsstartup >>
- FBI: Stater hackar covid-19-forskning >>

- Corona gav Skatteverkets cio en annorlunda start –
”försöker ha blicken på horisonten” >>

Nyhetsbrev
Prova något av IDG:s nyhetsbrev.
Finns allt från dagliga nyheter till
nischade nyhetsbrev.
Läs mer och beställ här >>

Kompendier
Det finns många fler intressanta
kompendier för dig att ta del av.
Här är de senast publicerade.
Till kompendiebibiblioteket >>

			

		

Event
På våra event NEXT från Computer Sweden, IT i Vården, CIO Best Practice, Next Generations Threats m fl får
du kunskap, inspiration och chansen att nätverka med dina branschkollegor.
Läs mer om eventen här >>
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