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Hva påvirker oss, hvorfor må vi være
bevisst vår sikkerhetskultur?

Migrasjon

Teknologisk 
utvikling

Globalisering Ekstremisme

Stormakts-
spill

Økonomisk 
ustabilitet







Statlig etterretnings-virksomhet



Har din virksomhet 
innhentet PST sin 
åpne trusselvurdering 
for 2017?









Våre digitale sårbarheter 

– blir en del av vår sikkerhetskultur

Video



Hendelser

Spørsmål: Jeg vil nå lese opp noen mulige informasjonssikkerhetshendelser og ber deg svare ja eller 
nei på om virksomheten har vært utsatt for disse i kalenderåret 2017? (n=1500)



Økonomiske tap

1,3 milliarder

30 millioner



Årsaker

Blant de som har opplevd hendelser er det 
67 prosent som mener årsaken var 
tilfeldigheter eller uflaks, mens over 
halvparten også tilskriver 
sikkerhetsbruddet menneskelige feil. 

Dette er en nedgang fra 2016.

Spørsmål: Var noen av følgende faktorer årsak til at sikkerhetsbruddet oppsto? (n=572)



Årsaker

Spørsmål: Var noe av følgende årsak til at hendelsen ble oppdaget? (n=572)



Følger og håndtering

De store virksomhetene har i større grad 
investert i opplæring for de ansatte. 
Virksomheter som har et styringssystem 
for informasjonssikkerhet har i større grad 
enn andre investert i utvikling av 
sikkerhetsprosesser og etablert et 
sikkerhetsmiljø. 

Spørsmål: Som et resultat av hendelsen, ble noen av følgende endringer gjort i organisasjonen?

Dette til tross for at menneskelige feil 
oppgis til én av hovedårsakene til at 
hendelsen oppstod.



Sikringsrisikoanalyse

‘uttrykk for forholdet mellom trusselen 
mot en gitt verdi og denne verdiens 
sårbarhet overfor den spesifiserte trusselen’ 
(NS5830:2012)



Har virksomheten 
en skriftlig 
risikovurdering av 
kriminalitet i eller 
mot 
virksomheten?



Har din 
virksomhet de 
siste 12 
månedene vært 
utsatt for 
lovbrudd som 
dere 
ikke anmeldte?



Kriminalitetsbildet

• Nedgang i antall registrerte lovbrudd

• Ikke like markant nedgang som tidligere år

• Anmeldelsesstatistikken omfatter primært tradisjonell kriminalitet

• Digitale lovbrudd anmeldes i mindre grad

(Falsk) nedgang i registrerte lovbrudd





Har din virksomhet i 
løpet av de siste 2 
årene avdekket utro 
tjenere blant egne 
ansatte? 

Ble forholdet 
anmeldt?

10 %

86 %

37 %

60 %

Video



Har din virksomhet i 
en ansettelsesprosess 
gjennomført 
følgende?



Veileder













Hva påvirker vår sikkerhetskultur?

• Rapporteringskultur
• Rettferdighetskultur
• Læringskultur
• Fleksibel kultur

Disse fire punktene må det jobbes med kontinuerlig, 
og da kan man lykkes med å få en god 
sikkerhetskultur….





Takk for meg !

Unngå at din virksomhet settes i sjakk matt – BLI MEDLEM AV NSR
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