
 

  
 
  

                                                                                                                           
De senaste dagarnas IT-attacker har väckt stor uppmärksamhet då de drabbat  
tusentals företag runt om i världen. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger att 
han ser allvarligt på situationen och att företag måste vara beredda på att utsättas 
för nya attacker. I ett annat säkerhetspolitiskt läge kan det vara statsaktörer som 
angriper oss på det här området för att släcka ner samhället och skapa kaos, 
menar Hultqvist. 
 
IT-attacker är ingen ny företeelse. Risker för liknande den nu aktuella har det 
varnats för i flera år och att faror föreligger att dessa eskalerar och även kan vara 
iscensatta av statsaktörer (en global elit), något som inte kan uteslutas redan i 
det aktuella fallet. 
 
Som av en ren händelse publicerade World Economic Forum den 29 juni Global 
Coalition for Digital Safety, detta alltså endast fyra dygn innan IT-attacken. I 
tillkännagivandet skriver man bland annat att man kommer att inleda ett 
offentligt/privat partnerskap med Big Tech och regeringar runt om i världen för att 
identifiera och radera alla åsikter från internet som anses ”skadliga”. Man säger 
vidare att det ”skadliga innehåll” som denna globala koalition för digital säkerhet 
riktar sig till kommer att skräddarsys för att fånga de som står för begränsade 
regeringar, traditionella värderingar och individuell frihet. (kan definitionen på ett 
utökat kontrollsamhälle beskrivas tydligare). 
 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) beskriver på sin hemsida 
tänkbara hot mot samhället. Där nämner man terrorism, militära konflikter, 
organiserad brottslighet, tekniska kollapser, IT-attacker, pandemier samt 
extrema natur- och väderhändelser. Häpnadsväckande nog sägs inte ett ord om 
en global finansiell kollaps, ett scenario som idag rimligen bör bedömas som 
minst lika aktuellt som något av de hot som MSB beskriver. De senaste 
decennierna har världen flera gånger varit nära en finansiell kollaps, bland annat 
2008 då vi var timmar från en total global kreditlåsning, något som skulle  
äventyrat hela vår ekonomiska och politiska värld så som vi känner den. 
 
Uppenbart är att starka krafter nu i en sannolik postpandemi försöker ta nästa 
steg mot en ökande global kontroll. Det är ingen slump att WEF agerar i takt med 
globala skeenden inom IT och Big Tech, detta samtidigt som man inväntar det 
totala ekonomiska sammanbrott vilket slutligen är oundvikligt.  
 
En god idé är, utan att överdriva situationen, att se om sitt hus så att man i ett 
krisläge har livsviktiga förnödenheter för minst ett par veckor, helst en till två 
månader. Inte minst gäller detta att säkra tillgång till vatten. Den aktuella 
situationen har än en gång visat hur extremt sårbart vårt moderna samhälle är. 
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https://www.svt.se/nyheter/inrikes/over-1-000-foretag-kan-vara-drabbade-i-massiva-it-attacken
https://www.weforum.org/global-coalition-for-digital-safety/home
https://www.weforum.org/global-coalition-for-digital-safety/home
https://www.weforum.org/agenda/2021/06/global-framework-regulate-harmful-online-content/
http://elvorochjanne.se/wp-content/uploads/2018/04/Credit-Crash.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Sxz6gYIiFHc
https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework/

