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Digitaliseringen öppnar nya möjlighe-
ter för hela samhället. Både privat och 
offentlig sektor har under de senaste de-
cennierna utvecklat nya digitala arbets-
sätt. Det är en utveckling som dels ger 
möjlighet att göra samma saker snabbare 
och effektivare, dels möjlighet att göra 
helt nya saker som tidigare var omöjliga. 
Potentialen är alltså mycket stor, även 
om det inte alltid är självklart vare sig 
hur vi bäst ska kunna dra full nytta av 
den (se exempelvis Breman och Fellän-
der 2014 samt Ekman 2019) eller hur 
produktivitetsförbättringar till följd av 
digitalisering och automatisering rät-
teligen bör mätas (Maican och Orth 
2018). Klart är emellertid att digitali-
seringen är här för att stanna. Vi arbe-
tar, studerar och umgås på nya sätt i dag 
jämfört med för ett par decennier sedan 
och covid 19-pandemin har ytterligare 
påskyndat den utvecklingen.

Detta medför emellertid inte bara 
nya möjligheter, utan även nya svårig-
heter. Ständigt kommer nyheter om cy-
berincidenter, såväl oavsiktliga misstag 
och olyckor som avsiktliga angrepp. Ett 
axplock från de senaste åren inkluderar 
osäker lagring av körkortsuppgifter och 
patientjournaler, avbrott i tjänster som 
Bank-ID, Swish och kortbetalningar 
och uppmärksammade fall av utpress-
ningsvirus. Det sistnämnda fenomenet 
fick kanske sitt genombrott i det allmän-
na medvetandet under 2021; först med 
angreppet på Colonial Pipeline i maj 
som allvarligt påverkade drivmedelsför-
sörjningen på hela den amerikanska öst-
kusten och sedan med REvil-angreppet i 
juli som i Sverige stängde ner hundratals 
Coop-butiker. Dessvärre är detta saker-

nas tillstånd regel snarare än undantag: 
Det finns inget som tyder på att inciden-
terna kommer att avta i framtiden. Det 
är allvarligt, eftersom säkra och pålitliga 
tjänster är en förutsättning för att uppnå 
digitaliseringens fördelar. Vare sig au-
tonoma industrirobotar, självkörande 
bilar eller innovativa fintech-tjänster kan 
leva upp till sin potential om de ständigt 
drabbas av avbrott eller om angripare 
lätt kan manipulera dem.

Cybersäkerhet betraktas ofta som 
ett rent tekniskt problem. Attacksimu-
leringar, AI-baserad spaning efter miss-
tänkt aktivitet och bättre kryptografi är 
exempel på tekniska lösningar som får 
stor uppmärksamhet. Otvivelaktigt är 
sådan teknikutveckling viktig och har 
potential att ge oss säkrare system. Men 
cybersäkerhet är inte enbart ett tekniskt 
problem. Säkerheten, eller bristen där-
på, uppstår när en mänsklig användare 
nyttjar tekniken i ett organisatoriskt och 
ekonomiskt sammanhang. Det betyder 
att bättre cybersäkerhet också kan upp-
nås på andra sätt än genom tekniska åt-
gärder.

2006 introducerade Anderson och 
Moore ämnet informa tions säker hets-
ekonomi (economics of information secu-
rity) i en inflytelserik artikel i Science. 
De argumenterar övertygande för att 
grundorsakerna till många informa-
tions- och cybersäkerhetsproblem går att 
förstå utifrån nationalekonomi. Varför 
investerar företag inte tillräckligt i säker-
het? Därför att den som sprider skadlig 
kod eller orsakar driftavbrott för andra 
inte bär hela kostnaden. Molntjänster 
och integrationslösningar kopp lar sam-
man moderna IT-miljöer så att fakturor, 
ordrar, saldon, mätvärden etc ständigt 
flödar mellan olika aktörer. Detta ökar 
produktiviteten, men möjliggör sam-
tidigt att såväl avbrott som skadlig kod 
kan spridas på samma sätt. Bristande sä-
kerhet hos någon utsätter alla för risk (se 
exempelvis Dieye 2020 för en empirisk 
studie av spridnings effekter av cyber-
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angrepp). Under sådana omständighe-
ter är det naturligtvis fortfarande värt 
att investera en del i säkerhet, men knap-
past att bekosta stora säkerhetsinveste-
ringar hos alla andra som man är hop-
kopplad med, med risken att någon av 
dessa ändå klantar till det. Den här sor-
tens resonemang är ett starkt argument 
för att det troligen investeras för lite i cy-
bersäkerhet (se exempelvis Gordon m fl 
2014 men notera att Acemoglu m fl 2016 
nyanserar bilden). Cybersäkerhetsbris-
ter är kort sagt negativa externaliteter, 
precis som utsläpp av föroreningar.

Varför konkurreras inte sårbar el-
ler opålitlig programvara ut av bättre 
alternativ? Anderson och Moore sva-
rar att det beror på att det är nästan 
omöjligt för köparna att skilja säker och 
osäker programvara åt. Då varken kan 
eller vill de betala extra för säkerhet. 
Marknaderna för nästan alla digitala 
tjänster lider alltså av asymmetrisk in-
formation på samma sätt som Akerlofs 
(1970) berömda begagnade bilar. Där-
med blir betalningsviljan för säkerhet 
låg och incitamentet för säljaren att 
utveckla säkra produkter mindre. Lik-
som med de begagnade bilarna finns det 
förvisso mekanismer som kan mildra 
effekterna av informationsasymme-
trin, exempelvis garantier (Woods och 
Simpson 2018) eller varumärken: Stora 
mjukvaruföretag med starka varumär-
ken har ganska mycket att förlora på 
att sälja osäkra produkter eftersom de 
vill sälja till köpstarka kunder över lång 
tid. Men för små och nystartade mjuk-
varutillverkare kan det tvärtom vara 
tillväxtstrategiskt rationellt att skjuta 
säkerheten på framtiden: Först skapa en 
produkt och få kunder, sedan (om det 
bär sig) försöka göra den säkrare.

Det är den här sortens belysande re-
sonemang som får Anderson och Moo-
re att dra slutsatsen att dålig säkerhet 
minst lika ofta uppstår på grund av dåli-
ga incitament som på grund av dålig de-
sign. Om de har rätt i det så betyder det 

i sin tur att lika mycket kraft och forsk-
ningsmöda borde läggas på att studera 
och åtgärda dåliga incitament som på att 
studera och åtgärda dålig teknisk design. 
Sådan forskning är inte bara akademiskt 
intressant utan också praktiskt använd-
bar: Moore (2010) argumenterar för att 
ganska små interventioner som justerar 
incitament och korrigerar uppenbara 
marknadsmisslyckanden kan få stor po-
sitiv effekt på cybersäkerheten i ett land. 
Det kan i så fall vara avsevärt billigare än 
stora teknikprojekt för att uppnå mot-
svarande säkerhetsökning.

Tyvärr har de cybersäkerhetseko-
nomiska frågeställningarna ännu inte 
väckt så mycket uppmärksamhet bland 
svenska forskare (några undantag finns; 
se Hermelin m fl 2014 och Franke 
2020). Kanske beror det på att området 
ligger mitt emellan olika akademiska 
discipliner och kräver teknikintressera-
de ekonomer eller ekonomiintresserade 
teknikvetare (som undertecknad) – kan-
ske helst bådadera – för att bli givande. 
Hursomhelst finns det all anledning för 
fler nationalekonomer att intressera sig 
för cybersäkerhet. Några exempel på 
spännande forskningsfrågor, helt utan 
anspråk på att vara uttömmande, är 
följande:

Vad kostar egentligen cyberinciden-
ter? Det är inte svårt att hitta braskande 
rapporter om höga incidentkostnader, 
men det finns påtagliga metodpro-
blem (se Florêncio och Herley 2013) 
och Anderson m fl 2013) och många av 
dem som gör undersökningar av inci-
dentkostnader har sina egna agendor 
(Moore 2010). Inte ens lagstadgad obli-
gatorisk incidentrapportering i enlighet 
med EU:s NIS-direktiv tycks ge kost-
nadsdata av särskilt god kvalitet (Franke 
m fl 2021).

När borde cyberincidenter offentlig-
göras? Utifrån resonemanget om asym-
metrisk information ovan kan det vara 
rimligt att ställa krav på att incidenter 
offentliggörs, så att marknaden får mer 
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information om vilka produkter som är 
säkra respektive osäkra. Bilden kompli-
ceras dock av att offentliggörande av in-
cidenter inte bara ger mer information 
till köpare och säljare, utan också till illa-
sinnade angripare. Huruvida angripare 
eller försvarare gynnas mest är en öppen 
fråga (Anderson 2007) och varje sorts 
offentliggörande måste därför noga ut-
värderas på sina egna meriter.

Hur hänger cybersäkerhet ihop med 
konkurrens och marknadskoncentra-
tion? Geer m fl (2020) illustrerar pe-
dagogiskt problemet: Å ena sidan finns 
det goda skäl att tro på skalfördelar inom 
cybersäkerhet: Ett litet företag som 
knappt ens har en IT-ansvarig på heltid 
har uppenbarligen inte råd att hålla sig 
med en cybersäkerhetsexpert. Å andra 
sidan finns det också anledning att tro 
på skalnackdelar inom cybersäkerhet. För 
det första är stora bolag ofta mer attrak-
tiva måltavlor för riktade angrepp, efter-
som det finns mer att stjäla där. För det 
andra är system med många användare 
ofta stora, komplicerade och ständigt 
under vidareutveckling. Därmed blir de 
svåra att överblicka och hålla säkra. Själ-
va komplexiteten blir en säkerhetsrisk 
– en tydlig skalnackdel. Vilken tendens 
som väger över i vilka sammanhang är 
en spännande empirisk fråga.

Vilken roll kan och bör försäkrings-
branschen spela i cybersäkerhetssam-
manhang? Säkerhetsexperten Bruce 
Schneier menade entusiastiskt redan för 
tjugo år sedan att ”i framtiden kommer 
försäkringsbranschen att styra dator-
säkerhetsbranschen” (Schneier 2001, 
s 114). Det som talar för den tesen är att 
försäkringsbolag är experter på riskhan-
tering, att de kan göra stora risker han-
terbara genom att sprida dem på många 
aktörer och att de kan använda premie-
sättningen för att skapa incitament för 
kunderna att bli mer säkra. Men medan 
vi har tillförlitlig och mer eller mindre 
heltäckande statistik över trafikolyck-
or, bränder och översvämningar har vi 

ingen motsvarande bra statistik över 
cyberincidenter. Det betyder att cyber-
försäkringspremierna kan vara för höga 
eller för låga – ingen vet säkert (se exem-
pelvis OECD 2020 och Franke 2017 för 
ett svenskt perspektiv). Warren Buffett 
dömde 2018 ut branschen med omdö-
met att ingen riktigt vet vad de ger sig 
in på när de ställer ut cyberförsäkringar.

Hur ska vi leta efter sårbarheter ef-
fektivt? Allt fler mjukvaruutvecklande 
företag belönar dem som rapporterar 
sårbarheter i deras produkter (bug boun-
ty) och minskar därmed frestelsen att i 
stället utnyttja dem för egen vinning 
(Magazinius m fl 2019). Men att utfor-
ma sårbarhetsbelöningsprogram är inte 
helt lätt, bl a eftersom olika program 
konkurrerar med varandra om sårbar-
hetsjägarnas uppmärksamhet (Maillart 
m fl 2017).

Dessa – och andra – cybersäkerhets-
ekonomiska frågeställningar har den 
gemensamma nämnaren att de både är 
akademiskt intressanta och praktiskt re-
levanta. Nationalekonomer har mycket 
att bidra med för att göra dagens och 
morgondagens digitaliserade samhälle 
säkrare. Det är dags för cybersäkerhets-
ekonomi!
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