
Er vi klar for det det som kommer?
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Atea rådgivningstjenester



Hva er viktig for din virksomhet?
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Mørketallsundersøkelsen 2018 - NSR



Sikkerhet som helhetlig prosess



Hva er det verste som kan skje 
hos dere?

Bare 12%
tror det er svært sannsynlig at 
de vil oppdage et avansert 
informasjonssikkerhetsangrep.

EY Global Information 
Security Survey 2017-2018



NRK Hordaland, 27.02.2018



Avveining mellom interesser

Informasjonssikkerhet deles normalt i tre
hovedområder:

• Konfidensialitet
– At informasjonen kun er tilgjengelig for de 

riktige personene/prosessene/systemene

• Integritet
– At informasjonen er fullstendig, nøyaktig og

gyldig, og ikke er endret av uvedkommende

• Tilgjengelighet
– At informasjonen er tilgjengelig til riktig tid for 

de som har berettiget behov for det

Tilgjengelighet Integritet

Informasjons-
sikkerhet

Konfidensialitet



Tilstanden?

Ledere frykter dataangrep mer enn 
konjunkturnedgang eller finanskrise.

BDOs Risikoundersøkelse 2017

68% oppgir at deres virksomhet har 
opplevd økonomiske omkostninger som 
følge av cyberangrep de siste 12 månedene.

PWCs Cyber Crime Survey 2017  

Virksomhetenes IKT-avdeling har 
implementert gode og fornuftige 
sikringstiltak, men tiltakene er ikke forankret i 
ledelsen.

Ledelsen har ikke tilstrekkelig eierskap til 
hvilken risiko de tar på vegne av 
virksomheten.

NSM: Helhetlig IKT-risikobilde 2017



Risikobildet 2018

Mennesket er en risikofaktor.
En ansatt kan utnyttes eller uforvarende
være en vei inn til virksomhetens
verdier, ettersom vedkommende har
tilgang til verdiene og fordi mennesket
i seg selv i større eller mindre grad har
sårbarheter en trusselaktør kan utnytte.

Enkeltindivider og deres aggregerte kunnskap utgjør
en av de mest verdifulle ressursene en virksomhet
forvalter. Samtidig utgjør de den virksomhetsressursen
det er forbundet mest sårbarhet med. NSM ser at mange
virksomheter ikke anerkjenner at deres ansatte kan utgjøre
en vesentlig risikofaktor. En ansatt har eller vil kunne få
tilgang til verdier, og enkeltindividet har i større eller mindre
grad sårbarheter en trusselaktør kan utnytte.

RISIKO 2018 - verdifulle individer, verdifulle 
virksomheter, verdifull infrastruktur, NSM





• Unngå å tape penger
– Redusere antall hendelser
– Redusere konsekvensen av hendelser

• Spare penger
– Sette inn tiltakene der de gir størst effekt

• Tjene penger
– Bedre omdømme
– Stabile leveranser
– Prioritere tid til

kjernevirksomheten

Hvorfor er risikostyring viktig?



www.theregister.co.uk, 16.08.2017



Nye verdikjeder rammes



Hva svarer du dersom styret spør om 
status for informasjonssikkerhet?

Kun 36%
av styrene har tilstrekkelig 
kompetanse om 
informasjonssikkerhet til å 
kunne forstå og styre 
informasjonssikkerhetsrisiko.

EY Global Information 
Security Survey 2017-2018



Dagens Næringsliv, 27.10.2017





Det handler om å identifisere, ta 
eierskap til, og redusere risiko!



Helhetlig risikobilde
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Definisjon av risiko

Risiko er konsekvensen av det man 
gjør, har gjort, eller planlegger å gjøre 
– med tilhørende usikkerhet

Begrepet risiko kan også brukes om 
positive hendelser – muligheter

Verdi

Trussel Sårbarhet

Risiko



Trussel- og sårbarhetsvurdering



Risikohåndtering
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Hvorfor er dette viktig 
for de ansatte? 

Kurs. Testing. 

Forum. Infokanaler.

Rammeverk for 
informasjons-

sikkerhet.

Backup. Duplisering. 

Overvåking. 

Spamfilter. 
To-faktor 

autentisering. 

Beredskapsplanverk. 
IRT-avtale.

Risikobasert styring av tiltak
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Randi Gjerde

Rådgiver informasjonssikkerhet / personvern

randi.gjerde@atea.no


