
 

 

Högtid för cyber-attacker mot e-handlare 
 
Samtidigt som årets julhandel på nätet ökar starkt jämfört med ifjol, 
intensifierar cyberkriminella sina aktiviteter riktade mot landets  e-
handlare. Försäkringsbolaget AIG uppmanar e-handeln till ett aktivt 
förebyggande och strategiskt arbete mot dataintrång. 
 

En allt större del av svenskarnas julklappsinköp sker genom näthandel. 
Enligt en färsk rapport från PostNord ökade e-handeln under november i 
år med drygt 50 procent jämfört med förra året. Totalt hade svenskarna 
under perioden handlat julklappar för drygt 1,66 miljarder kronor. 
Samtidigt som antalet pengatransaktioner mellan svenska hem och e -
handlare ökar, märker försäkringsbolaget AIG, som försäkrar företag mot 
bl.a. dataintrång och cyber-attacker, av en ökning i antalet incidenter som 
involverar svenska e-handlare.  
 

– Vi ser att företag med online-försäljning är en vanlig målgrupp. I takt 
med att trafiken till olika e-handelsföretag ökar, ökar också deras 
synlighet och de blir på så sätt mer utsatta för intrång. Vid jul ökar e -
handeln kraftigt och därför kan man förvänta sig att ha fler cyber -attacker 
eller incidenter där företag blir av med kunddata, såsom 
kreditkortsuppgifter som kan säljas vidare till andra brottslingar på nätet, 
säger Mattias Fritz, North Zone Financial Lines Manager på AIG.  
 
Kräver lösensumma  
Enligt Mattias Fritz har det blivit allt vanligare att cyberkriminella kräver 
lösensummor efter att de utsatt handlare för cyber-attacker. Vanliga 
tillvägagångssätt är att utföra DDoS-, eller så kallade 
överbelastningsattacker som gör webshoppar otillgängliga för kunder. En 
annan form av attack är så kallade cryptolockers, som stänger av 
företagsservrar, eller krypterar data så den blir oåtkomlig för företagets 
anställda.  
 
– I princip så handlar det om att stänga ner kundkanaler till verksamheter 
som är beroende av IT för att handla med sina kunder. En strategi vi ofta 
ser är att lösensumman är relativt låg, så att företaget kan betala för att 
snabbt kunna återuppta verksamheten innan den ekonomiska förlusten 
blivit för stor. Det finns i dag inte någon anmälningsplikt för sådana 
attacker i Sverige, vilket leder till ett stort mörkertal, säger Frit tz.  
 
Cyber-attacker och intrång kan leda till stora konsekvenser för företag. 
Tillsammans med försäljare av konsumentvaror på nätet, är tjänster inom 
hotell- och resenäringen en attraktiv målgrupp för cyberkriminella, där 
perioden innan jul kan leda till extra stora förluster, samtidigt som 
kundernas förtroende kan skadas.  
 
– Företag tänker generellt reaktivt på sin IT-säkerhet, snarare än 
proaktivt. Många är inte heller medvetna om konsekvensernas omfång 
som intrång och cyber-attacker kan medföra, till exempel rättsliga följder 
eller hur ens varumärke kan skadas. Ekonomisk förlust är bara en av flera 
aspekter, säger Fritz.  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

AIGs råd till svenska e-handlare:  

1) Se till att säkerhetsfrågor diskuteras på styrelsemöten och att det 
finns en cybersäkerhetsstrategi. 

2) Se över och bevaka säkerheten kontinuerligt eftersom risken 
kontinuerligt förändras.  

3) Involvera externa konsulter/experter för att utveckla och 
implementera förebyggande åtgärder. 

4) Ha en åtgärdsplan och en försäkring på plats, som omfattar risken 
och som kan hjälpa till att minimera skadorna när en incident 
inträffar. Många företag har inte kännedom om vad 
konsekvenserna för en cyber-skada kan bli. 

 
För att hjälpa och enkelt nå ut till verksamheter som löper risk för 
cyberattacker, har AIG utvecklat applika tionen CyberEdge, som ger 
företag tillgång till innovativa verktyg som de kan använda i sitt 
skadeförebyggande arbete avseende IT-säkerhet. 
 
Kontakter:   

Alejandra.vogel@aig.com, Tel: 0709137379 
 

Om AIG: 

Med enkla, prisvärda och rättvisa försäkringar gör vi vardagen tryggare för 

många. AIG är ett världsledadande försäkringsbolag inom sakförsäkringar. 

Vi tillhandahåller service åt fler än 88 miljoner kunder i över 130 länder. 

AIG har varit verksamma i mer än 90 år varav 40 år i Sverige.  

 

AIG i Sverige är en del av AIG Europe Limited som är ett dotterbolag till 

American International Group, Inc. 


