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Norge har en åpen
økonomi

2020: Import fra Kina 92 mrd kroner
(SSB)



Hvilken informasjonssikkerhet
trengs for å frakte en container 
med varer fra f.eks. Kina til
Norge?



Informasjonsflyten må sikres hele vegen
(Integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet)

Biltransport
Omlasting til 

skip
Container 

skip
Omlasting til 

bil
Biltransport

EDI: Handelsdokumenter, transportdokumenter og fortollingsdokumenter
Sporing av varer, pengeoverføring bankgarantier.



En feil kan stoppe transporten!



Historien om 
logistikk-
selskapet  
Maersk som 
ble rammet 
av krypto-
skadevare

Historien

Virksomhetsstyring og 
sikkerhetspolicy

Sikkerhetspolicy –en teoretisk 
innføring

Sikkerhetspolicy i praksis



Hva er 
forretningsstrategi?



https://www.youtube.com/watch?v=i9wsG4fyhNk

Ett av verdens største logistikkselskap

https://www.youtube.com/watch?v=i9wsG4fyhNk


Historien –fra 
dampskipsselskap 
til linjerederi til 
world wide
logistikkleverandør
…. cyberangrepet

Godstransport

Oljeboring

Logistikk

10%+ av verdensmarkedet og 
angrepet av kryptovirus



https://www.youtube.com/watch?v=i9wsG4fyhNk

https://www.youtube.com/watch?v=i9wsG4fyhNk


Forretningsutvikling og vekst



Nytt forretningsområde

ARPANET –
en ide



Oppkjøp for å vokse videre



Utvidelse av forretningsområdet

Elektroniske 
handelsdokument 

og fortolling, 
datavirus

1991
World Wide

Web





Automasjon og digitalisering

Stuxnet
2011



2017 strategisk skifte

• Økonomiske nedgangstider i bransjen

• Ap Møller Maersk endrer business-strategien, konsolidere

• Satset på digitalisering for å øke effektivitet og redusere kostnader





Hva skjedde?



27. Juni 2017 
verden rammes 
av cyberangrep, 
også Maersk 
rammes

• Kl 04.00 (GMT+1)  
Kryptoskadevareangrep på ukrainske 
banker og elektrisitetsforsyning

• 13.21 (GMT+1) bekrefter Maersk at IT-
systemene er nede

• Full spredning av virus skjedde i løpet 
av 7  minutter

• Alle forretningsområdene (hele 
virksomheten) rammet

• 49000 laptoper, 1200 apper, og den 
sentrale bookingsystemet 



«Blindet»

Store 
konsekvenser!

• Stopp i booking, null oversikt

• Stopp i containerhåndtering i New York 
havn, kø, kaos, skip seilte uten å anløpe 
havn

• Kostnad 300-350 mill USD

• Estimert skade globalt 10 mrd

• I måned å gjenopprette alle tjenester



Så hva har dette å gjøre med 
sikkerhetsledelse og sikkerhetspolicy?



Information 
Security 

Governance

Informasjons-
sikkerhets-

ledelse

Begreper som 
du må forstå

• Business visjon: «All the way….»?

• Business Objectives/Forretningsmål – kapabilitet  
og sluttilstand – eks. dekke X % av 
verdensmarkedet på containertrafikk innen 20XX, 
spare X mill gjennom effektivisering?

• Strategi – hvordan nå målene – eks. oppkjøp av 
andre selskap, egen utvikling av nye 
logistikktjenester, tilby tjenester på nye 
markeder, ta i bruk ny teknologi, digitalisering

• IT-strategi – eks. digitalisere, utvikle bedre IT-
system eks. sporing av containere



Information 
Security 

Governance

Informasjons-
sikkerhets-

ledelse

• IT-sikkerhetsstrategi – utvikle sikre digitale 
tjenester med skisserte tiltak

• Sikkerhetspolicy

• Prioriteringer – fra ledelsen og nedover i 
hierarkiet



Information 
Security 

Governance

Informasjons-
sikkerhets-

ledelse

• Standarder – rammeverk for sikkerhetsstyring, 
eks. ISO 27001, NIST m.fl

• Prosesser –eks. rutine/sjekkliste for ta i mot en 
nyansatt, gi tilgang og opplæring i IT og sikkerhet, 
eller betale en faktura, 

• Controls/tiltak – access control, brukerkonto 
med rettigheter, passordregime, opplæring

• Program- and prosjektledelse – organiseringen 
av IT-avdelingen, ansvar og roller

• Metrikker-rapportering –KPI, indikatorer for å 
rapportere status



Sikkerhetspolicy 
må som 

minimum 
gjenspeile 

virksomhetens 
mål

• Må understøtte IT-strategien og overordnet 
forretningsstrategi

• Må omsettes til praktisk handling i 
organisasjonen, dvs. IT-drift og utvikling





HUSK!

Rammebetingelsene 
påvirker strategi og 

sikkerheten

• Global økonomisk oppgang, stagnasjon eller 
nedgang

• Konkurrenters styrke og tjenester

• Leverandørers tjenestetilbud og 
teknologiutvikling

• Myndigheters regulering og rammebetingelser, 
eks. USA-Kina handelskrig

• Global internettbasert kriminalitet og 
cyberkrigføring





Kilder

• CISM boka
• https://www.maersk.com/about/our-history/explore-our-history
• https://www.slideshare.net/cpownall/maersk-notpetya-crisis-response-

case-study
• https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-

crashed-the-world/
• https://theloadstar.com/it-problem-at-maersk-not-another-cyber-attack-

says-hq/
• https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-og-anbefalinger/grunnprinsipper-

for-ikt-sikkerhet-2-0/introduksjon-1/
• https://www.youtube.com/watch?v=_Q-rLcBKJaw
• https://www.visma.no/blogg/10-enkle-rad-a-utvikle-kpier-fungerer/
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