
                  Hotrapport 

På vilka sätt 
hanterar olika 
branscher 
cyberbrott? 
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Siteimprove Web Security 
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Sammanfattning
På dagens marknad har webbsäkerhet snabbt kommit att bli en konkurrensfördel. 
Det är till och med så att 73 % av ledande verksamheter nu ser stark 
cybersäkerhet som en viktig bidragande faktor till framgång. Organisationer av 
alla slag och storlekar börjar förstå att om de inte skyddar sina webbplatser på 
rätt sätt riskerar de påföljder från lagstiftarna och kritik från säkerhetsmedvetna 
konsumenter. 

“Cyberbrott är det största hotet  
i världen mot företag”.

Ginni Rometty, ordförande, IBM

Idag ser många ordentlig webbsäkerhet som en icke-förhandlingsbar del av 
att samarbeta med andra organisationer. En studie utförd av PWC visade till 
och med att 85 % av konsumenterna inte vill göra affärer med företag om 
de är osäkra på deras säkerhetsrutiner. Man förväntar sig att företag på ett 
förebyggande sätt hanterar cybersäkerhet och sekretessrisker – annars riskerar 
man kundernas förtroende.  

Det har alltid varit viktigt att skydda webbplatsen, men sedan början på COVID-
19-pandemin har webbsäkerhet blivit absolut affärskritiskt. Säkerhetsexperter 
har noterat en ökning av cyberattacker på 800 %, riktade mot både småföretag 
och myndigheter, samt högprofilerade attacker mot Honda, Canon och Twitter. 

Det är inget underdrift att säga att insatserna är höga när det gäller 
webbsäkerhet. Följderna av säkerhetsintrång är inte bara begränsade 
till de direkta ekonomiska kostnaderna, de inbegriper också förlust av 
varumärkeskapital, juridiska åtgärder, skadat rykte, negativ påverkan på 
aktieägare, svartlistning hos sökmotorer, pressade resurser, fler kunder som 
kan lämna samt sänkt produktivitet hos personalen.  

https://cybersecurity.att.com/resource-center/white-papers/security-maturity-and-business-enablement
https://cybersecurity.att.com/resource-center/white-papers/security-maturity-and-business-enablement
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/cybersecurity-protect-me.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/top-cyber-security-experts-report-4-000-cyber-attacks-a-day-since-covid-19-pandemic-301110157.html
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Om rapporten
I den här rapporten analyseras status för webbsäkerheten på 8 345 webbplatser i 
Nordamerika, Europa och Asien. Dessa domäner har analyserats baserat på bransch och 
delats upp i utbildning, finanstjänster, myndigheter, sjuk- och hälsovård, tillverkning och 
detaljhandel. Webbplatserna har betygsatts enligt Siteimprove Web Securitys poängsystem, 
som innehåller tre kategorier och en viktad genomsnittspoäng (på en skala från 0 till 100).

Overall score (sammanlagd poäng): Det här är en viktad genomsnittspoäng av de andra tre 
poängsummorna och ger en tydlig översikt över domänens webbsäkerhet.

Web application score (poäng för webbapplikationer): Den här kategorin betygsätter en 
webbplats sidinnehåll, cookies, kryptering och vilka certifikat som används för att skydda 
innehållet. Poängen värderar hur väl en webbplats sidinnehåll uppfyller bästa praxis. 
Exempel på problem som kan påverka poängen är om en domän inte använder HTTPS-
kryptering eller har certifikat som gått ut.

Network score (nätverkspoäng): Den här kategorin betygsätter skadlig aktivitet, 
attacker på nätverket över tid, Sender Policy Framework-poster (SPF) och 
nätfiskeförsök. 

Server score (serverpoäng): Den här kategorin betygsätter kända sårbara 
system och konfigurationer som hittas på webbplatsens värdtjänster, 
databaser eller serverkonfigurationer. Exempel på problem som kan 
påverka den här poängen inbegriper allvarliga sårbarheter i CMS 
och SSH-protokoll samt End-of-Life Products-varningar.
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Så här sätts poängen

Siteimprove Web Security kombinerar data från tredje part som 
samarbetar med Siteimprove, samt ytterligare Siteimprove-insikter och 
resultat, bland annat:  

 • Genomsökningar (aktivt)

 • Crawls (aktivt)

 • Sensorer och dataflöden (passivt)

 • Honungsfällor

 • Slukhål

 • Identifiering av portar och IP-adresser (aktivt)

Det gör att vi kan utföra en ingående analys av en domäns svagheter 
och sårbarheter.

Översikt över poängen
Poängen för respektive bransch och kategori visas på den här sidan. 

Bransch Genomsnittlig 
poäng

Poäng för 
webbapplikationer

Nätverks-poäng Server-poäng

Utbildning 68 59 90 54

Finanssektorn 78 61 96 78

Myndigheter 80 68 96 77

Hälso- och 
sjukvård 80 66 92 80

Tillverknings¬in-
dustrin 73 56 90 72

Detaljhandel 74 61 89 73

Övriga 78 65 92 78

Genomsnitt 78 64 93 76
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Utbildning
Skola och utbildning, från grundskolan till universiteten, har förändrats helt under 
pandemin. Massor av elever, studenter och familjer kommer att jobba på distans i flera 
månader framöver, och det har skapat unika möjligheter och massor av utmaningar, inte 
minst när det kommer till cybersäkerhet. 

Totalt sett har cyberbrottsligheten ökat under pandemin. Enligt en rapport från 
INTERPOL har andelen cyberattacker under COVID ökat ”alarmerande mycket”. 
Utbildningsverksamheter och -system, främst högskoleutbildningar, har drabbats 
hårt. CyberShark menar till och med att ”Säkerhetsintrång sker med skrämmande 
regelbundenhet inom högre utbildning”.

Även om alla utbildningssystem och organisationer står 
inför ökad risk löper institutioner för 
högre utbildning större risk 
än grundskolorna, eftersom 
de både hanterar personligt 
identifierbar information och 
värdefulla forskningsdata. 

De utmaningar 
utbildningsorganisationer 
står inför när det gäller 
webbsäkerhet hamnar ofta i 
tre huvudsakliga kategorier.

Främsta utmaningarna för utbildning

1 Stora och komplexa system

2 Osäkra enheter 

3 Dålig utbildning och många användare

6

https://www.blackstratus.com/why-is-higher-education-the-target-for-cyber-attacks/#Information%20Security%20Challenges%20in%20Higher%20Education
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Utbildning

1 Stora och komplexa 
system

Gamla institutioner använder ofta föråldrade system – vilket är en enkel match 
för den spjutspetsteknik och de moderna metoder som hackare använder. 
Universitetens och högskolornas system är inte bara föråldrade utan ofta stora 
och komplexa. 

“Cyberangrepp på universitet är frekventa, inte bara på 
grund av att de saknar skydd, utan också för att de är så 
stora och komplexa att implementeringen av skydd blir 
svårt”,

skriver Don Carfagno för CyberShark.

Institutioner och skolor har ofta egen IT-personal, eller kommunicerar inte med 
den centraliserade IT-avdelningen, vilket gör det omöjligt att förstå vilken typ av 
känsliga data de har, eller behöver skydda. Det skapar ett lappverk i systemet 
som är oerhört svårt att säkra. 

2 Osäkra enheter 

Ett av de hot som kanske är enklast att förstå är att både studenter, personal och 
vikarierhar tillgång till skolans system från sina privata enheter. De enheterna 
kan mycket väl köras på föråldrad mjukvara eller vara ”jailbroken”, och båda delar 
utgör avsevärda säkerhetsrisker. 

Det är helt omöjligt för IT-avdelningen att se till att all mjukvara är uppdaterad på 
alla enheter, eller att alla enheter som har tillgång till nätverket är säkra, vilket gör 
att systemet är sårbart för hackare. 

https://www.blackstratus.com/why-is-higher-education-the-target-for-cyber-attacks/#Information%20Security%20Challenges%20in%20Higher%20Education
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Utbildning

3 Dålig utbildning och många 
användare

En annan viktig utmaning när det gäller webbsäkerheten i utbildningssektorn är 
att det är så många användare. Stora studentgrupper gör det svårt att få till 
ordentlig webbsäkerhetsutbildning – t.ex. att skapa starka lösenord, känna igen 
försök till nätfiske och att säkerställa att programvaran är uppdaterad.

Och bristen på dålig säkerhetsutbildning har lett till beteenden som kan medföra 
säkerhetsrisker: ”30 % av användarna i utbildningssektorn gick förra året på 
nätfiske som utgett sig för att vara företagskommunikation, dubbelt så många 
jämfört med övriga befolkningen”, enligt Toptal. 

Grundskolan
Högskolor och universitet är inte de enda i utbildningssektorn som har problem 
med webbsäkerheten. Enligt Forbes använder 74 % av grundskolorna inte 
kryptering. Forbes uppger också att 93 % av grundskolorna förlitar sig på interna 
klient-/korrigeringsverktyg, som misslyckas 56 % av gångerna. 
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https://www.toptal.com/insights/innovation/cybersecurity-in-higher-education
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/10/01/its-time-to-solve-k-12s-cybersecurity-crisis/#251804d4262b
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Utbildningssektorn får lägst 
poäng av alla branscher 
som testats med Siteimprove 
Web Security
Vi analyserade 2 410 högskolor,universitet och grundskolor i Europa, Asien och 
Nordamerika. Genomsnittlig Siteimprove Web Security-poäng för utbildning är 
den lägsta för alla testade branscher, med bara 68 av 100. 

Om du tittar närmare på poängnivåerna för kategorierna är det en enorm 
variation. I genomsnitt har utbildningsdomäner bara en server-poäng  på 
54,webbapplikationspoäng på 59 – mennätverkspoängenligger på 90. 

Det tyder på att utbildningsinstitutioner är mer skyddade mot skadlig kod och 
nätfiskeförsök. Däremot har de  dåliga värdtjänster, serverkonfigurationer, hög 
sårbarhet i CMS, svag kryptering, certifikat som löpt ut och sårbart innehåll på 
sidorna. 

Sammantaget är webbsäkerheten i utbildningssektorn mycket oroande – 
särskilt när det gäller möjliga dataintrång.  

68

Web Security-poäng
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Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård har de senaste åren drabbats hårt av hackare med ekonomiska 
motiv. Men tyvärr, som Nicole Wetsman skriver i The Verge:   
 

 

“Experter menar att hälso- och sjukvård ligger långt efter andra 
branscher, som finansbranschen, i hur de skyddar sin IT-struktur. 
Och till skillnad från finanssektorn kan brister i sjukvårdens system 
leda till skador eller till och med döden”.

 
När hackare angriper sjukvårdssystem är resultatet inte 
”bara” läckta journaluppgifter – det finns också en verklig 
risk att hackare kan stänga ner sjukhussystem och 
-enheter. När Storbritanniens sjukvårdssystem NHS 
utsattes för angrepp 2017 avbokades 
20 000 läkartider  och 1 200 
diagnosverktyg påverkades. 

Dessutom har ett antal 
incidenter inträffat då 
hackade sjukhus har 
tvingats gå tillbaka till 
pappersjournaler för att 
kunna vårda patienterna.  

När det gäller på vilket sätt 
sjukhus och andra vårdenheter 
skyddar patientdata står de normalt 
inför tre utmaningar.

Främsta utmaningarna för hälso- och sjukvård

1 Interna hot

2 Bristande säkerhet på enheter

3 Utpressningstrojaner

10

https://healthitsecurity.com/news/weekend-ransomware-attack-interrupts-care-at-2-ohio-hospitals
https://healthitsecurity.com/news/weekend-ransomware-attack-interrupts-care-at-2-ohio-hospitals
https://healthitsecurity.com/news/weekend-ransomware-attack-interrupts-care-at-2-ohio-hospitals
https://healthitsecurity.com/news/weekend-ransomware-attack-interrupts-care-at-2-ohio-hospitals
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Hälso- och sjukvård

1 Interna hot
Enligt Verizon 2019 Data Breach Investigations Report orsakas hela 59 % av 
dataintrång i sjukvården av interna medarbetare, vilket gör det till den enda 
sektorn med fler interna riskaktörer än externa. 

”Den roll som vårdslösheten hos interna medarbetare spelar i viktig 
sjukvårdsinfrastruktur blir bara mer och mer framträdande”, skriver författarna 
till en undersökning om cyberhot i hälso- och sjukvården. ”Behovet av förbättrad 
teknologi måste balanseras mot behovet av användarutbildning och policyer 
centrerade kring användare som exponerar viktig sjukvårdsinfrastruktur”, säger de.

Generellt kan man säga att sjukvårdspersonal är dåligt utbildad i cybersäkerhet, 
men arbetar trots detta med extremt känsliga data och uppkopplade enheter. 
Det gör oavsiktliga insiderhot, som risken för att någon går på nätfiske, mycket 
mer sannolik. 

Sjukhus bör granska och rapportera vilka som har tillgång till olika data och 
system, och implementera databackup samt noggrant övervaka att inte 
journaluppgifter skickas via e-post eller webböverföring. 

2 Bristande säkerhet på enheter
Medicinska enheter är allt oftare smarta enheter, vilket gör att personalen kan 
behandla patienterna mer effektivt och smidigt. Men just smarta enheter innebär 
en ökad risk för cyberhot, eftersom de kan hackas. Under 2017 behövde nästan 
en halv miljon pacemakers en uppdatering av de inbyggda programmen för att 
undvika risken att hackas. 

I USA arbetar FDA med tillverkare, leverantörer och patienter för att skapa 
ett ramverk för att prata med patienter om cybersårbarhet i vården och i 
patienternas enheter. 

FDA vet att det här är ett mycket allvarligt problem för både patienter och 
sjukvårdssystemet, och påpekar att 

“Cybersäkerhetsincidenter har satt medicinska enheter och 
sjukhusnätverk ur drift, vilket kraftigt påverkar patientvården på 
vårdinrättningar i USA och globalt”.
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https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2019-data-breach-investigations-report.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8320362
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8320362
https://www.theverge.com/2017/8/30/16230048/fda-abbott-pacemakers-firmware-update-cybersecurity-hack
https://www.theverge.com/2017/8/30/16230048/fda-abbott-pacemakers-firmware-update-cybersecurity-hack
https://www.theverge.com/2017/8/30/16230048/fda-abbott-pacemakers-firmware-update-cybersecurity-hack
https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health-center-excellence/cybersecurity
https://www.fda.gov/medical-devices/workshops-conferences-medical-devices/public-workshop-content-premarket-submissions-management-cybersecurity-medical-devices-january-29-30
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Hälso- och sjukvård

3 Utpressningstrojaner
Trojaner är både skrämmande och kostsamma för hälso- och 
sjukvårdsorganisationer. Hackare tar över enheter och system tills de får 
betalt för att göra dem tillgängliga igen. Det gör det omöjligt för läkare och 
sjuksköterskor att ge livsviktig vård som datortomografi, ultraljud med mera. 

Enligt en hotrapport från Cylance trefaldigades den här typen av attacker under 
2017, och det var sjukvården som belastades mest av ökningen. Det har också 
förekommit fall där sjukhus tvingats betala tusentals dollar för att få tillbaka 
data och enheter. 

Tyvärr kan den här typen av attacker få allvarliga följder för patienterna – en 
kvinna i Düsseldorf dog efter ett angrepp med utpressningstrojan mot det 
närmaste sjukhuset, eftersom hon fick transporteras till ett sjukhus som låg 
längre bort, och därmed inte fick vård i tid. 

https://healthitsecurity.com/news/healthcare-industry-takes-brunt-of-ransomware-attacks
https://www.comparitech.com/blog/information-security/ransomware-attacks-hospitals-data/
https://www.wired.com/story/a-patient-dies-after-a-ransomware-attack-hits-a-hospital/
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Hälso- och sjukvård 
delar topplaceringen 
för Siteimprove Web 
Security-poäng
Vi testade 312 sjukvårdswebbplatser i Europa och Nordamerika och fann att 
dessa webbplatser rankades högst (tillsammans med myndigheter) när det gällde 
webbsäkerhet. 

Sammanlagda poängen blev 80 av 100, över genomsnittet på 78. Sjukvården 
gjorde något bättre ifrån sig i serverkategorin – med en poäng på 80 (genomsnittet 
var 76). Det här innebär att sjukvårdswebbplatser har säkra värdtjänster, databaser 
och serverkonfigurationer. De är också väl skyddade mot CMS- och SSH-
sårbarheter. 

Dessa webbplatser fick också bra poäng i kategorin webbapplikationer med 66 
(snittet var 64), vilket innebär att de har god kryptering, aktiva certifikat och cookies, 
samt säkert sidinnehåll. 

De enda kategorierna där sjukvårdssektorn hamnade under genomsnittet var 
nätverkskategorin, vilket innebär att de har något svagare skydd mot attacker med 
skadlig kod eller nätfiske. 

Sammanfattningsvis var det lugnande att se att sjuk- och hälsovårdswebbplatser 
tar webbsäkerheten på allvar och skyddar patientdata. 

80

Web Security-poäng
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Finanssektorn
Finanssektorn står alltid under hårt tryck från cyberbrottslingar. Som PWC så självklart 
formulerar det: 

“Kriminella riktar in sig på finansbolag eftersom det är där 
pengarna finns”. 

 
Som med många andra sektorer står finanssektorn inför ökat hot i och med COVID-19. 
Ny forskning hävdar att cyberattackerna mot banker ökat med hela 238 % på grund av 
pandemin. 

Men COVID-19 har bara förstärkt ett redan högt antal hot mot branschen: 2020 
års X-Force Threat Intelligence Index från IBM kom fram till att finans- och 
försäkringssektorn hörde till de mest attackerade 
vertikalerna under de senaste fyra åren. Det 
är dock en av de bästa vertikalerna på 
att hantera angreppen. 

I samma undersökning uppgav IBM att 
”finans- och försäkringbolag utsätts för 
en större mängd attacker jämfört med 
andra branscher, men har mer sannolikt 
effektivare verktyg och processer på 
plats för att detektera och hantera hot 
innan de blir till allvarliga incidenter”.

Trots bra resultat står finanssektorn 
inför tydliga utmaningar när det gäller 
cybersäkerhet. 

Främsta utmaningarna för finanssektorn

1 Interna attacker

2 Infiltration via tredje part

3 Ständig teknikutveckling 
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Finanssektorn

1 Interna attacker
Finansiella tjänster är särskilt sårbara för insiderhot. Harvard Business Review 
citerar en undersökning som kom fram till att 60 % av alla cyberangrepp görs 
av den egna personalen. Samma studie fann att finansbolag och finansiella 
tjänster hörde till topp 3 bland sektorerna med insiderattacker.

Alla insiderattacker är inte avsiktliga (ca 29 % av attackerna handlar om att 
personalen går på nätfiske), men många av dem är det. Och i ärlighetens 
namn är det inte fastanställda som står för angreppen – det kan vara inhyrda, 
konsulter, tillfälligt anställda, leverantörer och affärspartners med behörighet 
(som inte kontrolleras) som har tillgång till systemen och orsakar skadan. Sådana 
här insiderattacker utgör en stor risk för stöld och bedrägerier, störningar i 
verksamheten och sabotage av kritisk infrastruktur. 

2 Infiltration via 
tredje part

Många finansinstitut förlitar sig på verktyg och tjänster från tredje part, inom 
allt från värdtjänster i molnet till HR-mjukvara och outsourcing till andra företag. 
Dessa verktyg och tjänster har tillgång till data från finanstjänsterna vilket ger 
hackare en väg in. De tredje parterna anlitar i sin tur också tredje parter, vilket kan 
medföra risk för ännu större sårbarhet. 

Även om infiltration via tredje part är en av de viktigaste utmaningarna för 
finansbolag är de faktiskt  förberedda på detta. 

Nästan 80 % av finansbolagen uppger att de skulle neka, eller redan har nekat, 
samarbete på grund av en tredje parts bristande cybersäkerhet. Samma 
undersökning visade också att 97 % av de svarande uppgav att cyberriskerna från 
tredje part är en ”kritisk” eller ”viktig” fråga. 

https://hbr.org/2016/09/the-biggest-cybersecurity-threats-are-inside-your-company
https://hbr.org/2016/09/the-biggest-cybersecurity-threats-are-inside-your-company
https://www.ibm.com/downloads/cas/ZGB3ERYD
https://www.bitsight.com/hubfs/Reports/BitSight%20CEFPRO%20Report%20-%20Third-Party%20Cyber%20Risk%20Financial%20Services.pdf
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Finanssektorn

3 Ständig 
teknikutveckling 

Ny teknik gör det möjligt för finansbolagen att erbjuda bättre kundupplevelser 
och att öka tillväxten – men de kan också utgöra den svaga länken som 
cyberbrottslingar kan infiltrera. 

Som Mindsight skriver att  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tyvärr pekar IBM på att ”IoT-hotlandskapet sakta men säkert har visat sig 
vara en av de hotvektorer som kan påverka driften på både konsument- 
och koncernnivå genom relativt enkel skadlig kod och automatiserade, ofta 
scriptbaserade attacker”. Hela 61 % av organisationerna har redan varit med om 
en säkerhetsincident kopplad till IoT.

Tyvärr är IoT-enheter inte skyddade i sin utformning – det finns ingen 
säkerhetsstandard som måste uppfyllas, vilket innebär att finansbolagen inte kan 
säkra IoT-enheterna. Det gör att enheterna (som ofta används för att föra över 
pengar eller kunddata) är enkla mål för cyberbrottslingar.

“I finanssektorn analyserar CIO:er och 
CTO:er redan hur blockchain och Internet 
of Things kan användas för att skapa 
tillväxt”. 

https://gomindsight.com/insights/blog/7-cyber-security-threats-to-financial-services/
https://gomindsight.com/insights/blog/7-cyber-security-threats-to-financial-services/
https://www.ibm.com/downloads/cas/DEDOLR3W
https://www.csoonline.com/article/3153707/top-cybersecurity-facts-figures-and-statistics.html
https://www.csoonline.com/article/3153707/top-cybersecurity-facts-figures-and-statistics.html
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Finanssektorn placerar 
sig strax under de bästa, 
enligt Siteimprove Web 
Security
Finansbranschen hamnade något lägre baserat på förberedelse inom 
webbsäkerhet. Siteimprove Web Security utvärderade 1 549 finansbolag i 
Nordamerika, Europa och Asien, och kom fram till att de har en genomsnittlig 
poäng på 78 av 100. Sammanlagd poäng hamnade strax under de bäst 
presterande branscherna: myndigheter och hälso-och sjukvård. 

Webbapplikationspoängen på bara 61 var det som gjorde att de inte hamnade 
överst på pallen. Det betyder att finansbolag kämpar med svag kryptering, 
certifikat som löpt ut och sårbarheter i sidinnehållet. 

Men nätverkspoängen på 96 och serverpoängen på 78 betyder att de är 
mycket väl skyddade mot nätfiske, nätverksangrepp och skadlig kod, och 
ganska väl skyddade mot sårbarheter i CMS och värdtjänster. 

78

Web Security-poäng
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Myndigheter
Myndigheter har gjort två tydliga förändringar under pandemin: 1) nästan hela 
personalstyrkan arbetar på distans, och 2) alla myndighetsfunktioner har flyttats online. 
Båda dessa förändringar kommer förhoppningsvis förenkla för anställda och medborgare 
i offentlig sektor, men det finns en klar risk att båda dessa förändringar kommer att öka 
cyberhoten. 

Myndigheter attackeras ofta av hackare – och tyvärr är myndigheterna en av de 
vertikaler som är minst kapabla att hantera 
angrepp. Det handlar inte bara om 
mängden angrepp, utan också 
om hur allvarliga och stora de är. 

Angrepp från andra länder, 
olika fel samt missbruk av 
behörigheten står för 72 % av 
säkerhetsintrång i offentlig 
sektor, och spionage och 
ekonomisk vinning uppges vara 
de två främsta motiven enligt 
Verizons 2019 Data Breach 
Investigations Report.

När det gäller att minska risken för hot 
står myndigheter inför främst tre utmaningar. 

Främsta utmaningarna för myndigheter

1 Bristande insyn och tillsyn

2 Bristande teknologi

3 Bristande kapacitet och kunskap

18

https://securityboulevard.com/2020/09/top-cybersecurity-challenges-facing-government-agencies/
https://securityboulevard.com/2020/09/top-cybersecurity-challenges-facing-government-agencies/
https://securityboulevard.com/2020/09/top-cybersecurity-challenges-facing-government-agencies/
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Myndigheter

1 Bristande insyn och tillsyn
Oroande nog är det bara 23 % av myndighetsorganen som säger att de har 
tillräcklig insyn i vad som skulle kunna attackeras hos dem, den så kallade 
attackytan. Dessutom är det så att i ”38 % av säkerhetsincidenterna hos 
myndigheter identifieras aldrig den drabbade enheten ’attackvektorn’, vilket 
betyder att de inte lär sig hur hackaren utförde angreppet”, skriver Lily Hay 
Newman i Wired.

Det här är inte någon överraskning för myndigheterna – en rapport från Vita 
huset 2018 anger att myndigheternas ”riskhanteringsprogram inte på ett 
effektivt sätt identifierar, utvärderar eller prioriterar åtgärder för att mildra 
cybersäkerhetsriskerna”.

Myndighetsorganen saknar övergripande insyn som skulle hjälpa dem att enklare 
upptäcka och rapportera risker. Skälen är många – det är stora organisationer 
med många anställda, engagemanget hos ledningen brister när det gäller 
webbsäkerhet, rapporteringen och kommunikationen är splittrad och det är svårt 
att rulla ut skalbara ramverk över hela organisationen. 

2 Bristande teknologi
Myndigheter använder ofta gamla system, vilket kan medföra allvarliga 
säkerhetsrisker. Government Accountability Office i USA har sagt att  

“Federala IT-investeringar blir mer och mer föråldrade: många använder 
mjukvaror och hårdvaror som det inte längre finns stöd för. Vissa 
myndigheter har rapporterat att de använder system med komponenter 
som är minst 50 år gamla”.  

Det kommer därför knappast som en överraskning att Bobby Ford, global CISO 
på Unilever, uttalade att ”föråldrade IT-system ofta är ingångspunkten för 
cyberintrång”. Det gör myndigheter extra sårbara.

https://static.tenable.com/marketing/whitepapers/Whitepaper-Cybersecurity_in_Public_Sector.pdf
https://www.wired.com/story/federal-government-cybersecurity-bleak/
https://www.wired.com/story/federal-government-cybersecurity-bleak/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/05/Cybersecurity-Risk-Determination-Report-FINAL_May-2018-Release.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/05/Cybersecurity-Risk-Determination-Report-FINAL_May-2018-Release.pdf
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Myndigheter

Utöver föråldrade system kan ny teknologi, som AI och Internet of Things (IoT), 
innebära nya utmaningar som myndigheterna ofta inte är förberedda på. Enligt 
en undersökning från Tenable oroar sig 65 % av de svarande i offentlig sektor för 
attacker kopplade till IoT eller driftsteknologitillgångar (operational technology, 
OT). Det är en giltig oro, eftersom 55 % av offentlig sektor har upplevt attacker 
mot IoT- eller OT-infrastruktur som lett till driftsavbrott.

En god nyhet är ändå att 63 % av myndighetsorganen vill ”förbättra förmågan att 
hålla jämna steg med hackarna”.

3 Bristande kapacitet 
och kunskap

Enligt Deloitte är arbetslösheten inom IT-säkerhet 0 %, och det fanns över 
1,5 miljoner lediga jobb 2019. Efterfrågan är alltså stor, och det påverkar 
myndigheter kraftigt eftersom de har svårare än den privata sektorn att locka 
talanger. 

Den här bristen på specialiserad arbetskraft ledde till att 62 % av svarande från 
offentlig sektor i en enkät uppgav att deras organisationers säkerhetsfunktioner 
inte har tillräckligt med personal för att söka efter sårbarheter i god tid. 
Dessutom har lönerna stigit kraftigt, vilket gör det svårt för offentlig sektor att 
tävla om arbetskraften. 

Det är inte bara svårt att locka kvalificerad personal, de har också problem med 
att hantera mängden inkommande cyberhot. Myndigheter angrips oftare, vilket 
medfört en beräknad årlig kostnad på 1,19 miljoner USD, enligt rapporten Global 
Application & Network Security framtagen av Radware. 

Brist på personal, verktyg och resurser gör det mer än svårt att hantera 
mängden angrepp.

https://static.tenable.com/marketing/whitepapers/Whitepaper-Cybersecurity_in_Public_Sector.pdf
https://static.tenable.com/marketing/whitepapers/Whitepaper-Cybersecurity_in_Public_Sector.pdf
https://static.tenable.com/marketing/whitepapers/Whitepaper-Cybersecurity_in_Public_Sector.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/addressing-cybersecurity-talent-shortage.html?id=us:2pm:3ad:civfnn:eng:cgi:082520:4
https://static.tenable.com/marketing/whitepapers/Whitepaper-Cybersecurity_in_Public_Sector.pdf
https://static.tenable.com/marketing/whitepapers/Whitepaper-Cybersecurity_in_Public_Sector.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/cyber-security-skills-in-the-uk-labour-market-2020/cyber-security-skills-in-the-uk-labour-market-2020
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Myndighetssektorn får 
bland de högsta poängen 
av alla branscher som 
testats av Siteimprove 
Web Security
Trots att det är en bransch som länge brottats med webbsäkerhet placerade 
sig myndighetssektorn på delad förstaplats, ihop med hälso- och sjukvård, vid 
Siteimprove Web Securitys rangordning. 

Vi betygsatte 2 994 myndigheter i Nord-, Central-, och Sydamerika, Europa och 
Asien, och kom fram till att myndigheters webbplatser har en genomsnittlig 
webbsäkerhetspoäng på 80 av 100. De fick högst i kategorin Network (nätverk) med 
96, resultatet för Server (server) blev 77 men de hamnade lågt för Web application 
(webbapplikationer) med bara 68. 

Det betyder att myndigheters webbplatser är väl skyddade mot skadlig kod, 
nätverksattacker och nätfiskeförsök. De har till viss del sårbara värdtjänster och 
serverkonfigurationer, samt hög sårbarhet när det gäller CMS. Dessa webbplatser 
underpresterar vid kryptering, säkerhetscertifikat och osäkert sidinnehåll. 
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Detaljhandel
Detaljhandeln har länge upplevt en enorm våg av webbhot. Enligt IBM är 
detaljhandeln den näst mest attackerade vertikalen, efter finanssektorn. 
Andelen angrepp har ökat under COVID-19-pandemin med hela 41 %. Nästan 
alla attacker på detaljhandelsföretag är ekonomiskt motiverade, eftersom 
hackarna försöker ta reda på och sälja betalkortsuppgifter, ekonomisk 
information eller personuppgifter.

Detaljhandelsföretag som utsätts för dataintrång får betala dyrt. 
Genomsnittskostnaden för ett dataintrång 2019 var 2 miljoner USD, enligt 
samma IBM-rapport. Utöver den ekonomiska skada tillkommer också skadan på 
varumärket, minskat förtroende från kunderna och juridiska följder.    

Detaljhandlare av alla slag –både fysiska 
butiker och e-handel –står inför hotet 
om cyberattacker. De vanligaste 
utmaningarna faller inom tre 
kategorier.

Främsta utmaningarna 
för detaljhandel

1 Sårbarhet i POS

2 E-skimning 

3 Attacker mot webbapplikationer 
i e-handeln

22

https://www.ibm.com/downloads/cas/DEDOLR3W
https://www.techrepublic.com/article/cybercrime-against-retail-brands-is-up-41-during-pandemic/
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Detaljhandel

1 Sårbarhet 
i POS

POS, eller point of sales, dvs. kassan, är en av de mest utsatta delarna i 
vanliga butiker. Kassorna hanterar hundratals transaktioner varje dag, med 
betalkortsnummer och pinkoder. Eftersom de innehåller så känslig och värdefull 
information är de självklara mål för hackare, men själva enheterna är faktiskt 
ganska sårbara. 

Detaljhandlarna uppdaterar sällan mjukvaran i kassaenheterna, eller ser till 
att den är skyddad, vilket lämnar dem öppna för attacker med skadlig kod. 
Cyberbrottslingar infiltrerar då kassasystemet och stjäl betalkortsnummer, 
pinkoder och personuppgifter som de kan sälja på darknet. 

När ett kassasystem är angripet kan hackarna flytta vidare in i andra POS-
enheter och -system, och därmed stjäla enorma mängder data. 

2 E-skimming
Fler och fler butiker flyttar online, och hackning av POS har numera hamnat i 
kölvattnet på skimning av kreditkort online. E-skimning är när hackare placerar 
skadlig JavaScript på betalsidor och stjäl dina kortuppgifter och personuppgifter. 
Det kallas även Magecart-attacker.

FBI Oregon säger att 
 
 
 
 
 
 
 
Det här gör e-skimning extra komplext eftersom det ger cyberbrottslingarna 
många vägar in i systemet. 

Och tyvärr ökar den här typen av brott. I mars 2020, under den första månaden 
när COVID-19 påverkade samhällen att stänga ner, ökade e-skimning med 26 %. 

“[E-skimmare] kan få tillgång via en nätfiskeattack 
som riktas mot personalen – eller via en oskyddad 
tredjepartssäljare som är kopplad till din företagsserver”. 

https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/portland/news/press-releases/oregon-fbi-tech-tuesday-building-a-digital-defense-agaist-e-skimming
https://www.securitymagazine.com/gdpr-policy?url=https%3A%2F%2Fwww.securitymagazine.com%2Farticles%2F92197-malware-bytes-online-credit-card-skimming-increased-by-26-in-march-2020
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Detaljhandel

3 Attacker mot webbapplikationer 
i e-handeln

Enligt 2019 års Verizon Data Breach Investigations Report är nu attacker mot 
webbapplikationer den vanligaste typen av angrepp mot detaljhandlare. 2014 
stod den här typen av angrepp bara för 5 % av attackerna mot detaljhandlare, idag 
är siffran 65 %.

Angriparna tar sig in via svaga punkter i webbapplikationerna och stjäl kundernas 
kortuppgifter och personuppgifter, ofta i realtid. Många av dessa hackare söker 
igenom appar och letar efter svagheter, och utnyttjar sedan dessa. Den här 
strategin riktar alltså främst in sig på företag med dåliga säkerhetspolicyer. 

https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/2019/retail/
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Siteimprove Web 
Security-poängen för 
detaljhandel visar på 
oroande trender
Vi utvärderade över 550 detaljhandelssajter i Europa och Nordamerika och kom fram 
till att de hade en genomsnittlig webbsäkerhetspoäng på 74 av 100. 

Det är oroväckande att detaljhandlarna hade den lägsta poängen för Network 
(nätverk) (89 av 100), vilket visar att det är den minst skyddade branschen när det 
handlar om skadlig kod, nätverksattacker och försök till nätfiske. 

Server-poängen på 73 innebär att de placerar sig på den undre halvan av skalan jämfört 
med andra branscher, och tyder på att de har svagheter när det gäller CMS, databaser 
och servrar samt SSH-protokoll. Poängen för webbapplikationer på 61 av 100 placerar 
dem strax under genomsnittet på 64, vilket innebär att de har svag kryptering, dålig 
hantering av sidinnehåll, och möjligen cookies och certifikat som löpt ut. 

Sammantaget är detaljhandelns webbsäkerhet inte betryggande när det gäller 
hanteringen av person- och betaluppgifter. 
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Tillverkningsindustrin
Tillverkningsteknologin har moderniserats avsevärt, men det har även gjort att risken 
för cyberbrott har ökat. Den fjärde industriella revolutionen har gett oss smarta fabriker 
med maskin-till-maskin-inlärning, integrerade enheter, självövervakning, prediktivt 
underhåll och smarta sensorer. Alla dessa nya teknologier har inneburit en kraftig ökning 
av automatisering och tillverkning samt förbättrade arbetsförhållanden. 

Men fabriker och tillverkning som körs till övervägande del på teknologi är mer utsatt för 
cyberhot. Som IBM påpekar innebär intrång i tillverkningsdata inte att nyheterna om det 
når offentligheten, så det kan kanske uppfattas som att branschen inte är så utsatt – 
men det är den. 

Tillverkningsbranschen är lockande för 
cyberbrottslingar med ekonomiska intressen 
(det står för 68 % av attackerna), samt 
för länder som vill skada ett annat 
lands nationella industri 
(spionage står för 27 % av 
attackerna).  

Tillverkningsföretagen är väl 
medvetna om hoten – 35 % av dem 
menar till och med att sårbarheter 
hindrar dem från att till fullo investera i 
digital teknologi. Utmaningarna för den här 
branschen faller inom tre kategorier: 

Främsta utmaningarna 
för tillverkningsindustrin

1 VD-bedrägerier (Business email 
compromise, BEC) 

2 Utpressningstrojaner

3 Attacker mot leveranskedjor
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https://www.ibm.com/downloads/cas/DEDOLR3W
https://resources.infosecinstitute.com/topics/enterprise/#gref
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/2019/manufacturing/
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/2019/manufacturing/
https://www.manufacturingglobal.com/technology/cybersecurity-making-manufacturing-secure
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Tillverkningsindustrin

1 VD-bedrägerier (Business 
email compromise, BEC)

Eftersom tillverkningsindustrin ofta har kontakt med andra företag (ofta från 
hela världen) är så kallade VD-bedrägerier ett av de vanligaste cyberbrotten som 
branschen utsätts för.

Tillverkning/konstruktion var den mest utsatta sektorn både 2017 och 2018 
när det gäller VD-bedrägerier. Brottstypen orsakade förluster på 1,7 miljarder 
USD bara i USA.

Den här typen av bedrägeri går ut på att hackarna i princip tar över kontroll över 
ett företags mejlserver eller enskilda konton, tar sig in i befintliga mejltrådar och 
sedan skickar pengar till egna konton. Hackare brukar försöka ta sig in som: 

• Leverantörer: E-post innehåller ofta falska fakturor från leverantörer

• Personal: Ofta e-post till löneavdelningen där ”personal” uppger att de 
behöver uppdatera sina bankkontouppgifter 

• Ledning: E-post som ser ut att komma från ledningen till avdelningen för 
leverantörsskulder, där man begär att medel ska föras över till ett visst konto 
som betalning för varor eller tjänster. 

2 Utpressningstrojaner
Under 2019 betalade tillverkningssektorn ut 62 % av det sammanlagda beloppet 
för utpressningar – och det handlade inte bara om stora tillverkningsföretag. 
Små och medelstora företag drabbas också ofta. 

Med utpressningstrojaner görs företagets system oåtkomliga tills utpressarna 
får den begärda lösensumman. En anställd kanske klickar på en länk i ett mejl 
eller en bilaga i ett nätfiskemejl, varpå trojanen sprids till andra system och 
servrar och ”smittar” dem. Sedan kommer krav på lösensumma för att öppna 
systemen igen. 

https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FinCEN_Financial_Trend_Analysis_FINAL_508.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FinCEN_Financial_Trend_Analysis_FINAL_508.pdf
https://www.mimecast.com/blog/business-email-compromise-causes-losses-for-u.s.-companies/
https://www.mimecast.com/blog/business-email-compromise-causes-losses-for-u.s.-companies/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/manufacturing-ransomware-payments/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/manufacturing-ransomware-payments/
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Tillverkningsindustrin

Det största hotet mot tillverkningsföretag vid ett angrepp med 
utpressningstrojan är att produktionen stoppas helt eller delvis när systemen 
stängs ner. Det kan leda till enorma ekonomiska förluster för företaget. 

Ett av de mest omtalade exemplen på cyberangrepp i tillverkningssektorn var 
trojanattacken 2017 mot läkemedelsjätten Merck. Företaget fick stänga i 
två veckor och skadorna uppgick till ca 870 miljoner USD. Tyvärr var Mercks 
produktionsanläggningar tvungna att  stängas ner, och företaget blev tvungna 
att avbryta produktionen av vaccin under den här tiden. 

3 Attacker mot 
leveranskedjor

Leveranskedjor i tillverkningsindustrin är mycket komplexa. Vid varje punkt 
i kedjan ändrar tredjepartsleverantörer något eller lägger till produkter eller 
system. Och vid var och en av de punkterna kan bedragare lägga till skadlig kod i 
produkten och skicka den vidare i kedjan. 

John Suffolk, Huaweis globala Cybersecurity and Privacy Officer pekar på hur 
komplicerat problemet är, 

   
 
 
 

“Vår [FOU]-avdelning för mikrovågor ligger i Milano, men 
vi hämtar våra kompressionsalgoritmer från världens 
bästa vetenskapsmän och matematiker i Moskva. Och 
sedan tillämpar vi den kunskapen på kinesisk teknologi och 
tillverkning”. 

National Defense Magazine kommenterar att ”Tyvärr finns det gott om chanser i 
hela processen för hackare att ta sig in och komma åt data de inte borde”.

https://www.bloomberg.com/news/features/2019-12-03/merck-cyberattack-s-1-3-billion-question-was-it-an-act-of-war
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2020/7/2/hackers-putting-global-supply-chain-at-risk
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2020/7/2/hackers-putting-global-supply-chain-at-risk
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Tillverkningsindustrins 
Siteimprove Web 
Security-poäng hamnar 
under genomsnittet
Vi har utvärderat 526 domäner för produktionsföretag i Nordamerika, Europa 
och Asien och kan konstatera att webbplatser från tillverkningsindustrin ligger 
sämre till än alla andra branscher. Genomsnittlig webbsäkerhetspoäng för 
tillverkningswebbplatser var 73 av 100, vilket är strax under genomsnittet på 78. 

Men det mest oroande faktumet var att de fick lägst av alla branscher i kategorin 
för webbapplikationer. Tillverkningsindustrin fick 56 av 100, men genomsnittet var 
64. Det innebär att dessa webbplatser har svag kryptering, certifikat och cookies 
som löpt ut och sårbart sidinnehåll.  

De här domänerna gjorde något bättre ifrån sig i serverkategorin – 72 av 100 
(genomsnittet var 76). I nätverkskategorin fick de 90 (genomsnittet var 93). 
Det tyder på att dessa webbplatser är bättre förberedda på nätverksattacker, 
skadlig kod, nätfiske, CMS- och SSH-sårbarheter, men har något mer sårbara 
konfigurationer för värdtjänster och servrar. 

Sammantaget kan vi ändå se att webbplatser i tillverkningsindustrin presterade 
långt under genomsnittet.
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Ta kontroll över 
webbsäkerheten med 
Siteimprove Web 
Security  
Ett första steg för cyberbrottslingar är ofta att utnyttja sårbarheter på 
webbplatsen. Det är därför ett starkt försvar inbegriper att proaktivt 
identifiera, kategorisera och hantera sårbarheter på din webbplats. 
Med Siteimprove Web Security har skydd av din webbplats, ditt 
varumärke och dina besökare precis blivit mycket enklare.  

Siteimprove Web Security förenklar den här processen genom att 
hjälpa dig att förstå och kontrollera säkerheten på din webbplats 
med regelbundna och automatiserade sårbarhetsgenomgångar. 
Verktyget kontrollerar webbsidan och du får sedan en 
poängsumma som på ett tydligt sätt visar resultatet, i vårt klassiska 
intuitiva användargränssnitt.  

Beväpnad med din poäng för webbplatssäkerhet och åtgärder du 
kan vidta (rangordnade efter hur viktiga de är) kan ditt team hitta 
sårbarheterna innan de kriminella gör det.

Siteimprove Web Security har byggts med ickespecialister i åtanke, för 
att demokratisera hanteringen av webbsäkerhet. Vi menar att alla i ditt 
webbteam ska kunna förstå webbsäkerhet och bidra till att skydda 
din webbplats. 

Det är ju faktiskt så att webbsäkerhet inte bedrivs i en 
skyddad omgivning, utan är en mycket viktig aspekt av att 
erbjuda en riktigt bra användarupplevelse av webbplatsen.  

Boka ett möte med vårt team och 
ta reda på mer om vad Siteimprove 
Web Security kan göra för er. 

Boka möte nu

Siteimprove
Siteimprove är en SaaS-lösning som hjälper organisationer 
att uppnå sin fulla digitala potential. Information och förslag 
på åtgärder förstärker teamen och hjälper dem att leverera 
en optimerad webbplatsupplevelse och driva tillväxt.

https://siteimprove.com/sv-se/request-a-demo/
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