
Slik gjør vi det her! 
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Agenda

▪ Om Vår Energi

▪ Rammeverk

▪ Bakgrunn for 
undersøkelse

▪ Gjennomføring og funn

▪ Lederforankring

▪ Veien videre

Foto: Adobe Stock



Hva er kultur – de 5 apekattene

Illustrasjon: Vår Energi
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Illustrasjon: Vår Energi



«Rammeverk» for styring av sikringsrisiko

▪ “Security risk management is the
culture, processes, and structures
that are directed toward maximizing
benefits and minimizing malicious
effects towards VE business 
objectives.

▪ The figure shows the alignment of
security risk management, the
security disciplines, the security
activities, barrier functions and the
elements that enable security”

Basert på: Talbot & Jakeman, SRMBOK, 2009



Styrende
dokumentasjon



Bakgrunn



Det menneskelig element er en viktig for å lykkes

▪ Det menneskelige element er involvert i 82% 
av alle hendelser/brudd (Cyber).(Verizon, 
DBIR, 2022)

Kilde: DBIR Report 2022 - Master's Guide | Verizon Business

«The human element continues to drive breaches. This year 82% of 

breaches involved the human element. Whether it is the use of stolen 

credentials, Phishing, Misuse, or simply an Error, people continue to 

play a very large role in incidents and breaches alike.»

https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/2022/master-guide/


«For å vite hvor du skal, må 
du vite hvor du er»

Hvorfor måle «sikringskulturen»?

Foto: Adobe Stock



Sikringskultur

Kunnskap/bevissthet

Atferd

Motivasjon

– Sikringskultur refererer til verdisettet, 
som deles av alle i en organisasjon, som 
avgjør hvordan folk forventes å tenke på 
og forholde seg til sikring. 

En god sikringskulturen vil bidra til å 
utvikle en sikringsbevisst arbeidsstyrke, 
og fremme ønsket sikringsatferd du 
ønsker fra ansatte«. CPNI

Holdning

Bilder: Adobe Stock



Sikringskultur eller 
sikring som del av

Vår Energi sin kultur?

«Slik gjør vi det her»

Illustrasjon: Vår Energi



Always Safe & Secure

/Tilsiktede hendelser

/Sikring/

(tilsiktede)

Foto: Alltid Sikker



Verktøy og gjennomføring
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Illustrasjon: Safetec



Gjennomføring

10 minutter
å svare på

Gjennomføring
6 uker

Svarprosent 55 %,
feilmargin 3 %

Tilfredsstillende psykometri

Skreddersydd 
hjelpetekst

Resultater i 
dashboard

16 Intervjuer



Illustrasjon: Safetec



Kommunikasjon 
og opplæring



Eksempel på funn

«Jo mer man vet, 

dess mer vet man 

at man ikke vet.»

Foto: Adobe Stock



Kunnskap og bevissthet

Norm:
Linjeledelsen sørger for 
tilstrekkelig kunnskap og 
bevissthet om sikring. 

Norm:
Prosedyrer om sikring er 
kjent, tilgjengelig, og av god 
kvalitet. 

Norm: 
Vår Energi sitt personell er 
kjent med verdier, 
sårbarheter og trusler.

På arbeidsplassen vår er vi 
klar over at noen kanskje 
vil skade oss med hensikt

Vi er klar over at våre 
egne ansatte kan ha til 
hensikt å skade oss med 
hensikt (innsidere)

Foto: Adobe Stock



Eierskap 

Norm:
Sikring er alle sitt ansvar

- Hvis du ser det,

så eier du det!

Foto: Adobe Stock



Hendelser bidrar til 
bevissthet og fokus



Det som kommuniseres

fra ledelsen får fokus

Norm:
Selskapets policy og 
intensjon vedrørende sikring 
er kjent og etterlevd. 

Foto: Vår Energi



Lederforankring

• Undersøkelsen bidrar til å 

forankre sikringsarbeidet hos 

ledelsen.

• Metrics = Language of

business

«If you can’t

measure it,

you can’t improve

(manage) it»

Peter Drucker



Kobling til strategiske prioriteringer



Next Step

▪ Etablere og presentere plan 
for ledelsen

▪ Videreutvikle Security risk i 
ERM

▪ Videreutvikle KPI sikring

▪ Tiltak – ny måling

Foto: Adobe Stock



▪ Nasjonal undersøkelse om 
kreft

▪ Ny medarbeiderundersøkelse

▪ Organisasjonsendring

▪ Prosjekter

▪ Nye oppgaver 

▪ Revisjon, tilsyn osv.

«Fartshumper»

Foto: Adobe Stock



Erfaring med gjennomføring av undersøkelse 

▪ Når passer det egentlig?

▪ Involvering vs informere

▪ Vit hva du vil måle

▪ Valg av leverandør

▪ TTT

▪ Oppfølgning

Foto: Adobe Stock



Standard

Security Awareness Standard (asisonline.org)

This Standard provides guidance to help organizations 
establish, implement, and communicate a security 

awareness program and provides general principles, 
guidance, and examples to assist organizations in 

creating and maintaining an effective security awareness 
posture as part of an enterprise security risk management 
program. The framework in this Standard is applicable to 

organizations of all sizes and types, regardless of 
industry or sector (private/public)

https://www.asisonline.org/publications--resources/standards--guidelines/security-awareness-standard/



