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Det digitale skiftet – en sikkerhetsutfordring?

Rockewell Automation
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“There are only two types of companies: Those that

have been hacked and those that will be. And even they

are converging into one category: Companies that have 

been hacked and will be hacked again.”
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Et skråblikk på cyber risiko i 2017/2018
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Trusselbildet i 2018
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Er vi på vei inn i en «perfekt storm»?

Det digitale skiftet

Trusselbildet

Endringer i 

lover og forskrifter



Risikobildet endrer seg 

raskt!

• Sårbarhetsflaten øker 

• Målrettede digitale 

spionasjeoperasjoner og 

løsepengevirus 

• Komplekse verdikjeder gir 

redusert kontroll

• Digitalisering endrer 

risikoapetitten

• Mangelfullt vedlikehold 

skaper unødvendige 

sårbarheter 

• Fortsatt manglende 

tilgjengelighet på 

sikkerhetskompetanse 

Ny teknologi skaper 

sikkerhetsutfordringer

• Tjenesteutsetting 

vanskeliggjør kontroll på 

komplekse verdikjeder 

• Ny teknologi krever ny 

sikkerhetskompetanse  -

IoT, 5G og kunstig 

intelligens 

• Viktigheten av 

tillitsskapende teknologier 

øker / innføring av GDPR 

stiller nye krav

• Kvantedatamaskiner 

utfordrer dagens 

krypteringsmekanismer 
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Digitale verdier: “The value of a hacked company”



Litt mer enn en måned til…

50d

https://kpmgbrandcentral.brandwizard.net/app/asset/asset_search.aspx?catid=757&libid=2
https://kpmgbrandcentral.brandwizard.net/app/asset/asset_search.aspx?catid=757&libid=2
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Lav tilgang på relevant cyberkompetanse 

emerging
SKILLS GAPS

99%
Faced with significant 

transformation plans and ever 

advancing technology, 99 percent 

of CEOs report taking action                 

to develop existing or future 

talent. In line with these                

finding, most CEOs report                

some level of 

Globalt ca15% underskudd på cyberkompetanse..

1. Ta vare på eksisterende ansatte

2. Gi dem faglig utvikling
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http://www.kpmgcyberbenchmark.com
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Endret fokus



1 av 3 norske toppledere mener 

virksomheten ikke er godt nok 

rustet til å håndtere cybertrusler. 

Erkjennelse (KPMG CEO Outlook 2017)
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Trussel eller drivkraft? – Et spørsmål om modenhet
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En mulighet til å se nærmere på egen virksomhet 
– Fokuser på det du kan gjøre noe med!

CYBER

RISIKO

TRUSLER SÅRBARHETER

VERDIER

Sentrale spørsmål som bør stilles:

• Hva er våre viktigste verdier?

• Hva er de nye cybertruslene og 

risikoene, og hvordan vil de kunne

påvirke vår virksomhet?

• Er vår virksomhet godt nok rustet til å 

møte dagens (og fremtidens) cyber 

trusler?

• Hvordan vet jeg at den faktisk er det?



«De som vil lykkes med sin 

digitaliseringsstrategi i årene 

fremover er de som tar tak i 

området cybersikkerhet, og 

utfordrer truslene som er der.» 

Blystad Helme (E24, 2017)

Takk for oppmerksomheten!
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