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● Lenke: ceosurvey.pwc
● 1293 respondenter
● “Hvordan ser du de neste 12 mnd?”
● Viktigste trender:

○ Terrorism and cyber threats 
moved up

○ Uncertain ecomonic growth 
and exchange rate volatility 
moved down
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~20 år 1 av 25
1 av 2000
1 av 3500
Globalt selskap, globale muligheter. 

65
Drivende dyktige folk i Risk Advisory Services 
Norway. IT Risk og Cyber Security utgjør 25.

Hvem, hva, hvor, når 
(en kvantitativ introduksjon)

157
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1997 Befalsutdanning
1999 Telemark bataljon 
2003 Bachelor IT
2007 Etterretningstjenesten
2010 NSM NorCERT
2013 DNB 
2013 FinansCERT 
2014 Master of Management
2016 PwC

Land hvor PwC har tilstedeværelse. Alle trenger 
hjelp med “cyber”.



Noen tanker om standarder 
innen sikkerhet
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Ulike varianter - Stort sett samme formål - Ingen er “best” 5
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Hvordan kobler vi disse standardene sammen? 6

NIST

ISO

COBIT

ISF

Det finnes “koblingstabeller” i 
mange av standardene

CIS 
CSC
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Hva er vanligst å bruke? 7

Norge:
ISO 27001

- Kilde: PwC (vår) synsing

Europa: 
Sannsynligvis ISO 27001

- Kilde: PwC (igjen) synsing

USA:
● PCI DSS (47%)
● ISO 27001/27002 (35%)
● CIS Critical Security Controls (32%)
● NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Security (29%)

○ “84% of organizations in the US leverage a security framework in their 
organization, and 44% use more than one framework.”

- Kilde: “Trends in Security Framework Adoption Survey” (2016), Tenable Inc.
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Hva er alle enige om?
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• Risikovurdering
• Intern-kontroll
og:
• Top management buy-in
• Vit hvor kronjuvelene er
• Forebygg
• Vær forberedt på uvær



PwC

Hva sier Bjørn Erik og Olav?
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Risikovurderinger og god 
intern kontroll er tydelige krav i 
dagens personvernlov, og blir 
enda mer aktuelle når ny 
personvernforordning trer i kraft 
i mai 2018.

Bjørn Erik Thon -08.02.2017
Datatilsynet

Enhver utkontraktering, 
herunder flytting til 
skyløsninger vil kreve en god 
risikovurdering som er 
behandlet i styret før søknad 
sendes oss.

Olav Johannessen -03.02.2017
Finanstilsynet
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Nasjonal sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 10

Norge finner opp hjulet på nytt

● 1. Identifisere og kartlegge
● 2. Beskytte
● 3. Opprettholde og oppdage
● 4. Håndtere og gjenopprette



Tre historier
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Mitt første møte med en “standard”
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PwC | Title

PwC Cybersecurity Helsesjekk
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ISO 27018
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Fremtiden
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Tydeligere ansvar for Cyber Security
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”Formuesforvaltningen skal være på 
en betryggende måte - inklusive 
forsvarlig og hensiktsmessig 
organisering av virksomheten.”

Aksjeloven



Økt digitalisering og bruk av skyløsninger gir enorm oppside! 
Men skaper også nye risikoer:

Nye sårbarheter og 
angrepsflater

Hybride skyløsninger
Mobile løsninger (IoT)

Stordata revolusjon

Kostnader og 
kompleksitet gjennom 

regulatoriske krav

Compliance
Personvern

Data protection
Samfunnsviktig infrastruktur

Mer sofistikerte 
cyber angrep

Økende trusselbilde
Økt frekvens

Mer ødeleggende
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This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this 
publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this 
publication, and, to the extent permitted by law, PwC AS, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or 
anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. 

© 2017 PwC. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers AS, which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of 
which is a separate legal entity. 

pwc.no/cyber
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