Level 2: Måttlig hotnivå. Spridda attacker med
övergående effekter.
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Energisituationen i Europa har inte gått de cyberkriminella förbi. Utöver sin vanliga
hotbild är sektorn nu utsatt av ökad press från cyberkriminella, vilket kommer sätta
sektorns IT-säkerhet på prov de kommande månaderna.
Cyberkriminellas fokus på att snabbt få tillstånd en utpressning kan just nu vara en
räddning för branschen. Lyfter man blicken lite finns det stora risker och
sårbarheter för företagen och samhället om utpressningsattackerna börjar riktas
mot energiföretagens OT-miljö. Se månadens exempel.
Det finns stora värden att lära från ukrainskt cyberförsvar som under 8 år kämpat
mot resursstarka och kvalificerade motståndare, och under det senaste året
särskilt intensivt. Ukraina har en stark förståelse för sin motståndare, och arbetar i
alla processer och åtgärder utifrån sina erfarenheter och kunskaper om hotet.
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Upplevda hot år över år, Sverige. Resultat baserat på svenska
verksamheters respons på frågan “bedöm nuvarande hotbild från
följande aktörer”.

Svenska verksamheter upplever generellt en ökad hotbild inom nästan alla
kategorier, förutom hot från industrispionage och den egna personal som alla
backar något avseende hög och medelhög risk. Det är svårt att peka ut en enskild
faktor som gör att man kan förklara den svängande trenden och orsaker till
variationer i hotbedömningar, men den mediala rapporteringen av incidenter,
sårbarheter och geopolitiska osäkerheter har givetvis betydande faktorer på vad
som uppfattas som hot. Våra respondenters svar ligger i linje med rapporten om
cybersäkerhet i Sverige.
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För hela energisektorn, som är månadens bransch i fokus, gäller ungefär samma
upplevda hotbild, dock bedöms hot från andra nationella aktörer utgöra en högre
risk än för många andra svenska branscher. Oron för välfinansierade hotaktörer
med tydliga mål kan vi koppla till upplevda risken, eller till och med samhällsrisken,
som har uppstått i och med dagens omvärldssituation.

2022
2021
2020
2022
2021
2020
0%

20%
Ingen risk

40%
Låg risk

60%

80%

Medel risk

100%

Hög risk

Källa/data: Radar.
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Mer specifikt är så kallade supply chain-attacker ett stort orosmoment. Det
handlar om attacker/intrång genom tredjepartsleverantör som oaktsamt leder till
obetrodd access till såväl nätverk som data i den egna miljön.

IT-angrepp, Sverige. Utveckling över tid 2022.

Den stigande trenden av antal IT-angrepp som riktas mot svenska företag fortsätter.
Under september observerar Truesec en ökning av IT-angrepp med 11%.

IT-angrepp

Framförallt märker Truesec under september av ett kraftigt ökat tryck på
incidenthantering från kunder som idag saknar aktiv detektionsförmåga. Det tar från
några timmar till ett par månader för en angripare att genomföra IT-attacken. Den
stigande trenden av angrepp som Truesec observerat sedan i maj avspeglar sig nu i
en kraftig ökning av incidenthanteringar, där fullt utvecklade IT-angrepp behöver
åtgärdas.
Ökningen av IT-angrepp fortsätter och i takt med dessa kommer trycket på att
hantera fullt utvecklade incidenter öka, data pekar mot en återgång till förra årets
intensiva period av utpressningsattacker.
Underlaget baseras på berikat data där analytiker i varje enskilt fall gjort
bedömningen att det rör sig om en IT-attack som om det inte stoppats kunnat leda till
allvarliga konsekvenser för det drabbade företaget. Se månadens exempel för en
tänkbar utveckling om sådana incidenter inte detekteras och avväpnas skyndsamt.
Trots att IT-angreppen fortsätter att öka, och effekterna av detta också syns i ökat
tryck på incidenthantering gör Truesec bedömningen att det på månadsbasis är inom
ramen för normal hotnivå. Truesec tillsammans med Radar anger hotnivån till nivå 2,
av maximalt 5. Detta innebär en måttlig hotnivå där attacker till största del inte är
koncentrerade, utan är spridda. Effekterna av attackerna är också mestadels
övergående.
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Källa/data: Truesec.
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Ett europeiskt företag drabbades av ett allvarligt cyberangrepp. Angriparen
hade kommit in via en dåligt uppdaterad Microsoft Exchange mailserver.
När angriparen väl kommit in började man att i lugn och ro söka igenom
nätverket och skaffa sig fler och fler åtkomster till dess man lyckades kapa ett
administratörskonto. Denna process tog viss tid, men eftersom företaget inte
hade fullgod övervakning inne i nätverket, hade angriparen ingen brådska.

Efter två veckor hade angriparen tagit fullständig kontroll över hela
kontorsnätet och i detta läge hade angriparen också kunnat gå vidare och ta
över OT-miljön. Den här angriparen var dock i första hand intresserad av att
utpressa offret på pengar. Så i stället valde angriparen att ladda ner stora
mängder känsliga data, bland annat viktig kunddata som omfattades av GDPRlagstiftningen.

Källa/data: Truesec.
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Sedan 2021 har det blivit allt vanligare att brottslingar utpressar offer genom
att stjäla känsliga data och hotar att publicera den om inte offret betalar. Det
kan ske både i kombination med ransomware och som enbart datastöld.
Anledningen är sannolikt att många drabbade betalar väl så stora summor för
att slippa tillstå att de blivit hackade, som att för att få tillbaka förstörd eller
krypterad information. Det är också inte ovanligt att brottslingarna hotar med
att offren kan drabbas av böter enligt GDPR om deras kundinformation läcks.
I denna incident är det oklart om brottslingarna förstod hur mycket skada de
kunde ha gjort om de även tagit över och krypterat delar av OT-miljön, men
samtidigt kan det alltså ha varit en kalkylerad plan att erbjuda offret en
möjlighet att betala utpressningssumman mot att angreppet skulle förbli
okänt.

Källa/data: Truesec.
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När till slut angriparen kontaktade offret och förklarade att de stulit känslig
företagsinformation, började en period av hot och upptrappning från
brottslingarna. För att öka pressen på företaget hotade angriparen med att
åter ta sig in på nätverket och nu helt förstöra data.
Det här förloppet visar på hur man från utpressningsligorna kan lägga stor tid
även efter ett lyckat cyberangrepp för att tvinga offren att betala. Därför är
det viktigt att om man drabbas av ett angrepp söker rätt professionell hjälp så
tidigt som möjligt, för att få stöd att både kasta ut angriparen från nätverket,
minimera skadan, och hantera utpressningssituationen.

Källa/data: Truesec.
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Specifika investeringsområden. Siffra anger andel verksamheter som
avser att investera i respektive specifika område, angivet i procent.

Energisektorn som normalt sett inte reagerar på samma sätt som t.ex. industri eller
nationellt genomsnitt när det kommer till bland annat konjunkturförändringar har
trots det påbörjat ett skifte i fokus mot kostnadsreduktion. År av framåtlutade ITbudgetar har lämnats för en mycket större kostnadsmedvetenhet. Värt att nämna i
sammanhanget är att energisektorn i större utsträckning också har haft flera år av
mycket aggressiva IT-budgetar avseende förändring, även pandemiåret 2020, då
man i mycket större utsträckning än det nationella genomsnittet satsade på
innovation och transformation.
Energisektorns stora investeringar avseende säkerhet ger nu också ökade
investeringar i informationsklassificering. Kopplar man detta med ökande
investeringar i utflyttande till extern leverantör och leverantörsutvärderingar ser
man en annalkande förändring avseende hela sektorns resursförsörjning avseende
IT. Sammantaget framträder en bild av en sektor som tidigt investerat i IoT,
automation och säkrande av sin egen IT som nu förbereder sig för en större andel
externa leveranser. Detta leder till att investeringarna rörande
informationsklassificering går upp då man vill förbereda sig för, och vara på det
klara med, vilken information som passerar olika noderna samt att riskerna i att
exponera data i långa och komplexa kedjor behöver synliggöras där attackytor
ökar.

Införande av AI och kognitiva lösningar

Energi

Sverige

2020 2021 2022

2020 2021 2022

23

18

9

21

14

11

Införande av blockchainbaserade lösningar

0

0

1

1

0

2

Digitalisering av verksamhetens processer

78

57

65

60

42

61

Införande av igenkänningsteknik

0

0

0

4

2

4

Säkerhet (cyber- och informationssäkerhet)

68

48

81

48

38

74

Internet of things (IoT) och sensorteknik

21

22

24

12

13

21

IT-upphandling och avtalsrevisioner

24

25

48

23

16

25

Leverantörsutvärderingar och
prisjämförelser

10

17

16

12

7

11

Kompetensförsörjningsstrategi

22

14

24

13

10

21

Omvärldsanalys och bevakning

14

6

25

16

7

14

Informationsklassificering

39

29

53

27

21

32

22

21

22

6

5

11

11

7

35

13

8

26

Insourcing eller "hemtagande" av ITleverans
Utflyttande av IT-leverans till extern
leverantör

Källa/data: Radar.
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Prioriteringar hos svenska verksamheter. Siffra anger prioritering
(placering där 1 är högst prioriterat) för respektive specifika område i
svenska verksamheters.
Energi (Sverige)
2019

2020

2021

2022

Säkerhet (strategi & efterlevnad)

1 (4)

2 (5)

1 (2)

1 (1)

Automatisering (nyckelprocesser)

4 (2)

- (-)

3 (1)

2 (2)

Ökad digitaliseringsgrad

9 (3)

7 (1)

6 (4)

3 (10)

Applikationer (förvaltning av befintliga)

2 (8)

6 (4)

4 (6)

4 (4)

14 (13)

- (8)

7 (17)

5 (20)

Applikationer (införande av nya)

- (-)

3 (3)

8 (5)

6 (6)

Ta bort mänsklig interaktion i kärnprocesser

- (-)

- (-)

- (16)

7 (15)

11 (5)

- (-)

2 (3)

8 (5)

Infrastruktur (införande av ny)

- (-)

10 (9)

9 (12)

9 (11)

Säkerhet (utbildning & efterlevnad)

- ()

4 (10)

10 (7)

10 (3)

Kostnadsreduktion

Digitalisering (förändra verksamhets- &
affärsmodeller)

Precis som för det nationella genomsnittet har energisektorns prioriteringar varit
snarlika avseende automation och digitalisering men med skillnaden att säkerhet
blev högsta prioritet, före automation, redan 2019. Säkerhet som alltid setts som
ett prioriterat område (och en utmaning) i svenska organisationer fick även inom
energisektorn se lägre prioritet under pandemiåret 2020, dock bara ett ”hack i
skivan” då säkerhet fortfarande var det näst högst prioriterade området 2020.
2021 återgick prioriteringarna till att likna läget innan pandemin, det vill säga att
säkerhet (strategisk) var prioritet nummer ett.
Kompromissen mellan säkerhet och innovation är idag mindre då frågan får allt
större uppmärksamhet i ledningsgrupperna, troligtvis tack vare rapporterade
attacker i media men också uppmaningar och krav från
myndigheter. energisektorn som ansvarar för samhällskritisk infrastruktur har levt
länge med regulatoriska krav vilket också syns i prioriteringarna avseende
strategisk säkerhet. Men också avseende det faktum att frågan varit högsta
prioritet under mycket lång tid.
En annan skillnad mot det nationella genomsnittet ligger i att fokus på
kostnadsreduktion också fått genomslag i prioriteringarna då kostnadsreduktion
varit en topp-10 prioritering sedan 2021. Till sist syns den ökande andelen extern
IT genom att införande av ny infrastruktur legat inom topp-10 sedan 2020.

Källa/data: Radar.
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Utmaningar hos svenska verksamheter. Siffra anger utmaning (placering
där 1 är störst utmaning) för respektive specifika område i svenska
verksamheter.
Energi (Sverige)
2019

2020

2021

2022

Säkerhet (strategi & efterlevnad)

1 (4)

4 (3)

1 (1)

1 (1)

Digitalisering (förstå & hantera digital
affärsrisk)

- (-)

- (-)

- (-)

2 (7)

Kompetensförsörjning

2 (2)

5 (2)

3 (4)

3 (4)

Applikationer (införande av nya)

- (-)

2 (4)

7 (6)

4 (6)

Ta bort mänsklig interaktion i kärnprocesser

- (-)

- (-)

- (15)

5 (15)

Infrastruktur (införande av ny)

- (-)

13 (11)

8 (14)

6 (12)

3 (12)

6 (14)

5 (5)

7 (5)

- (-)

7 (6)

4 (3)

8 (3)

IT-organisationens styrning

13 (9)

- (12)

2 (13)

9 (17)

Reducera IT-kostnader

6 (7)

12 (9)

9 (10)

10 (13)

Säkerhet (teknik)
Säkerhet (utbildning & efterlevnad)

Källa/data: Radar.
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Energisektorns utmaningar är snarlika det nationella genomsnittet men med
skillnaden att två av säkerhetskategorierna (teknik samt utbildning & medvetande)
ligger något lägre. Sett till utmaningar kan man se att säkerhet (strategisk) legat
inom topp-5 redan innan pandemin tillsammans med digitalisering och
kompetensförsörjning. Teknisk säkerhet har inte leget som topp-5 utmaningar de
tre senaste åren. Detta antyder att utvecklingen och digitaliseringen och dess
möjligheter inte längre känns som svårt att balansera i energisektorn, det vill säga
att mognaden är relativt hög.
Sett till det faktum att energisektorn står i begrepp att i större utsträckning än
tidigare outsourca (se investeringsområden och prioriteringar) samtidigt som man
redan gjort omfattande investeringar i digitalisering, automation och IoT leder till
att man tidigt varit tvungen att arbeta med den tekniska säkerheten.

Det är också intressant att notera att kompetensförsörjning som ses som en stor
utmaning inte är ett prioriterat område (se föregående sida). Den ständigt växande
omfattningen av cybersäkerhetsaktiviteter som: sårbarhetshantering, övervakning,
utbildning & medvetenhet, med mera gör att många verksamheter riskerar att
hamna efter avseende sina mål innan de ens kommit i gång. En förklaring till
otillräckliga satsningar ligger i kompetensbristen då två tredjedelar av svenska ITbeslutsfattare uppger att det råder brist på säkerhetskompetens. Med andra ord
borde kompetensförsörjning lyftas till ett prioriterat område om man ser till
utmaningarna. Med störst skillnad i prioritering och utmaning bör därför
kompetensförsörjningsfrågan vara där sektorn investerar sina resurser närmast för
att undvika en snedfördelning gällande behov och förmåga.

Truesec är ett ledande cybersäkerhetsbolag med ett tydligt syfte: Att
förhindra dataintrång och minimera skadan om de inträffar. Gruppen
består av över 250 medarbetare med bred expertis inom cybersäkerhet
och har sedan starten 2005 levererat säkerhetslösningar till kunder
inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och internationellt.
Förmågan att övervaka, upptäcka och svara på attacker är viktiga
hörnstenar i ett modernt cyberförsvar. Läs mer om Managed Detection
and Response.

– ”Det viktigaste att börja med är att investera i en bra förmåga att
upptäcka dataintrång, och sen kunna göra snabba åtgärder så det inte
leder till stora skador”, säger Marcus Murray.
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Radar är ett litet men starkt team av analytiker och rådgivare som tack
vare lång expertis och spetskompetens är det naturliga valet gällande
lokala, oberoende, datadrivna insikter för IT-ekosystemets alla aktörer.
Vi på Radar vill vara med och bidra till att svenska företag blir vinnare på
omvärldsutvecklingen. Starka företag leder både till ett starkare
samhälle och ett starkare Sverige. Cybersäkerhet utgör en stor utmaning
och en verklig affärsrisk och handlar om så mycket mer än bara teknik.
– Säkerhetsarbete är viktigt och det har saknats svensk information som
är enkel att ta till sig. Det här är nästa steg i att hjälpa IT-Sverige höja
garden förstå hur hotbilden utvecklar sig öppet för alla och inga
hemligheter - det vinner vi alla på.

Marcus Murray
marcus.murray@truesec.se
+46 (0)70 918 30 01

Hans Werner
hans.werner@radargrp.com
+46 (0)73 539 15 51

För mer information: truesec.com

För mer information: radargrp.com

