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Are you fighting a losing battle?

 Humans will always make mistakes

 System and application 

vulnerabilities continue to emerge

 Most malware detection is reactive

Adobe Patches Flash Player 
Zero-Day Used in Watering-
hole Attacks

Microsoft Warns of Attacks 

on IE Zero-Day

Cost of Data Breaches Spikes 

15% in Last Year

Apr 

2014

Apr 

2014

May 2014

May 2014

Middle Eastern 

Petrochemical Plants Are 

Targets of Hackers
Sept 2014



Hva er egentlig problemet med IT-sikkerhet?



• Sikkerhet som ettertanke

• Overdreven sikkerhet
– «Sikkerhet er viktigst..» / feil risikovurdering / teoretiske problemstillinger

• Dårlig implementert

• Ikke fulgt opp

• Manglende ressurser

• Manglende kompetanse

• Manglende kapasitet

– «ALLE» har dårlig tid

• Manglende automatisering

• …NEI-mentalitet

• «Ledelsen forstår meg ikke»

• «IT-sikkerhet skjønner ikke forretningen»

• Kommunikasjonsproblemer / feil språk
– Skremselspropaganda, regulatoriske krav, teknologifokus, silodrevet, begrensende

IT-sikkerhet; teknisk, manuelt og kommunisert feil..



• Verdens største taxiselskap eier ingen biler (Uber)

• Verdens største utleier av rom eier ingen bygninger (Airbnb)

• Verdens største filmutleier eier ingen butikker eller kinoer (Netflix)

• Økende digitalisering krever komplekse, automatiserte, persondrevne og integrerte verdikjeder



• Økt digitalisering kan gi vekst på 24 milliarder

• Datakriminalitet påfører oss kostnader på    

19 milliarder hvert år (0,64% av BNP)

• Digitalisering er ikke valgfritt…
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Selvbetjening etter behov

Forbrukersentrerte tjenester

Utbredelse av «applikasjoner» / 

plattformtjenester

Tingenes internett og utbredelse av 

sammenkoblet  brukerutstyr



• Dagens direktiver er 20 år gamle (1995)

• 2012 påstartet en reform for å modernisere personvernlovgivning, denne ble vedtatt av 

EU-parlamentet våren 2016 med implementasjon våren 2018

• I motsetning til gamle direktiver, vil nye forordninger være allmenngyldige i EØS

– «One continent, one law» (art 288 Traktaten om Den Europeiske Union)

• Sterkere krav til dokumentasjonsplikt av IT-systemer og sikkerhetsløsninger (art 28)

• For å heve status om innebygget personvern, innføres sanksjoner

– Bøter inntil 20.000.000 EURO eller 4% av selskapets omsetning (art 79)

– Ikke tilfredsstillende datasikkerhet vil ha så høy finansiell risiko at det antagelig vil måtte 

rapporteres i års- og revisjonsrapporter

• Ris bak speilet – men også forenkling og globalisering

– Enklere tilgang til egne data, dataportabilitet, retten til å vite om din informasjon er utsatt for misbruk

– Tjenestetilbydere; Kun forholde seg til èn tilsynsmyndighet for hele området (art 55-62)

«Kommisjonen ønsker et rettsharmonisk personvern for å skape økonomisk vekst ved å 

tilrettelegge for internetthandel over landegrensene.»

Nye EU-forordninger



Analogt innbrudd.. (etter)



Digitalt innbrudd..(før OG etter)(før)



http://it24.idg.se/2.2275/1.655459/polis-insats-smash-grab









Lofotnett – fikset på 2 minutter, men..



Hva koster utilstrekkelig IT-sikkerhet?

• Noen ganger – Alt.

• Tapt arbeidstid – Hvor mye lønnskostnader er tapt når 

ressurser ikke kan jobbe normalt? 

• Tapte inntekter – Hvor mye omsetning går tapt pga. 

shendelsen? 

• Opprydningskostnader – Hvor mye koster arbeidet å 

rydde opp i hendelsen og kommer tilbake til normal drift.

• Omdømmetap – Hvor mye vil det koste å bygge opp 

virksomhetens omdømme til samme nivå som før 

hendelsen.

• Juridiske kostnader – Hvor mye må brukes til å dekke 

bøter, gebyrer og andre juridiske utgifter

• Tapt konkurransekraft = tapte MULIGHETER! • 350 selskap i 11 land

• 30 MNOK er snitttkostnaden på datainnbrudd

• 23% økning av totalkost for datainnbrudd siden 2013

• 1 300 NOK er snittkostnaden for hver tapte personinformasjon

• 12% økning per capita cost siden 2013



• IT-sikkerhet – hovedoppgave:

– Understøtte forretningen ved å skape en sikker plattform

– Tilrettelegge for nye muligheter

– Må være sikkert (nok)

– Må være raskt (nok)

– Må være brukervennlig

– Må være i forsvarlig stand

– Må være i forskriftsmessig stand

– Må håndtere mange typer forretningskrav

– Må håndtere mange «føreforhold»

• Normal drift, hacking, DDOS etc

– Må ha tilstrekkelig kapasitet

– Må ha tilstrekkelig fleksibilitet

– Må tåle aktive angrep

– Må være dimensjonert

– Må har «riktig» pris

– Må være rimelig i drift

• Bil – hovedoppgave:

– Transport fra A til B

– Opplevelser

– Må være sikker (nok)

– Må være rask (nok) (og bremse raskt nok..)

– Må være brukervennlig

– Må være i forsvarlig stand

– Må være i forskriftsmessig stand

– Må håndtere mange typer vei og terreng

– Må håndtere mange føreforhold

• Sommer, høst, vinter, vår, regn, snø

– Må ha tilstrekkelig plass

– Må ha tilstrekkelig rekkevidde

– Må tåle kollisjoner hvis ulykken inntreffer

– Må være dimensjonert

– Må har «riktig» pris

– Må være rimelig i drift

Bil – forsøk på en analogi



En mellomstor norsk bedrift.. 

• 270 Mnok

• 50 ansatte

• 10 avd. kontoret

• 40 forhandlere

• 7500 – 10.000  vareartikler

• Statisk varekatalog på internett / 

begrenset vareutvalg

• Har ikke realtidpriser / tilbyr ikke 

elektronisk bestilling

• Leverer  tjenester utelukkende til 

bedriftsmarkedet

Dette bekymrer ledelsen:

• Redusert omsetning og volum

• Svakere marginer

• Mister godt etablerte kunder

• Nye aktører er på vei inn – og de 
benytter nye salgsverktøy og 
kanaler



Informasjonssikkerhet - scenarie 1

• Webside med varekatalog 

m/enkel varebestilling

• Ikke koblet direkte mot 

varelager eller økonomisystem

• Ikke optimalisert for bruk via 

mobil/nettbrett

• Tilbyr kun enkel pålogging og 

manuelle rutiner for verifikasjon 

av brukere

• Webside og økonomisystem er 

ikke integrert

Dette bekymrer «IT»:

• IT-budsjett har fokus på reaktiv drift
• IT-sikkerhet infrastruktur er primært 

brannmur og antivirus
• Fokus på å håndtere løpende hendelser 
• Ingen overordnet arkitektur for sikker 

samhandling mellom interne systemer
• Ingen overordnet arkitektur for sikker 

samhandling med eksterne systemer
• Lite synlighet i hendelser i interne IT-systemer
• Begrenset evne til å gjennomføre 

risikoanalyser
• «Det har aldri skjedd noe» (som vi vet om…)



• Webside med online varekatalog

• Optimalisert for mobil bruk

• Sterk autentisering

• Tilby finansielle tjenester 

(finansiering, kredittsjekk)

• Tilby «ordresimulator» med 

marginbilde / dekningsbidrag for 

forhandlere

• Bestillinger effektueres 

automatisk til distribusjoneleddet

• Bestillinger er knyttet direkte til 

økonomisystemet

Informasjonssikkerhet - scenarie 2

Dette forutsetter:

• En strategi – forankret i forretningen
• En sikkerhetsarkitektur - et målbilde
• En sikkerhetskultur
• «Det vanlige» (brannmur, skadevare 

detektering)
• Synlighet! (samle logger, nettverk, alarmer)

• «Stole på plattformen»
• Datadreven dokumentasjon / rapporter
• Automasjon av prosesser / proaktivitet
• Felles identitetstjenester / samhandling / 

autentisering
• Mellom interne systemer
• Eksternt mot skytjenester



• Sette bedriften i stand til å ta 

kalkulert forretningsmessig risiko

• Være en muliggjører for bruk av ny 

teknologi (digital transformasjon)

• You need to make them want it

Forretningen trenger:

• Hastighet (raskere 

tjenesteutviklingssykluser)

• Fleksibilitet (kanaler, partnere, 

plattformer)

• At det skapes forretningsfortrinn 

konkurrenter ikke har

• (Akkurat passe) sikkerhet..

Forstå bedriften (har du lest årsrapporten?) Hva er bedriftens «kronjuveler»?

Forstå bransjen (digital transformasjon).

Forstå hva forretningen drømmer om å kunne gjøre – fortell DEM hva de kan gjøre!

La deg inspirere av konkurrerende firmaer/bransjer (gjerne internasjonalt).

Hva er (også) målet med IT-sikkerhet?



Eirik Gulbrandsen

Business Development Manager

eirik.gulbrandsen@arrow.com

1. Every morning, write a list of the things that need to be done that day.
2. Do them!

Kim Borgeteien

Security Community Lead

kim.borgeteien@soprasteria.com


