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1 Ledelsens sammendrag 
Denne rapporten oppsummerer hvordan virksomheten har valgt å strukturere informasjonssikkerhets-
arbeidet og i hvilken grad dagens organisering er i samsvar med beste praksis som beskrevet i den 
internasjonal anerkjente standarden ISO/IEC 27001:2013 (ISO/IEC 27001). Standarden definerer 
sentrale prosesser og aktiviteter virksomhetens ledelse bør etablere for å sikre at 
informasjonssikkerhetsarbeidet bidrar til effektiv sikring av virksomhetens informasjonsverdier i 
samsvar med strategi, mål og behov. 

ISO/IEC 27001 brukes av både norske og internasjonale virksomheter, med mulighet for sertifisering av 
virksomheten. En sertifisering er dog ikke obligatorisk og et stort antall virksomheter velger å følge 
standarden for å oppnå ulike fordeler uten å sertifisere seg.  

Noen av de mest vanlige fordeler Watchcom Security Group AS’ (Watchcom) kunder oppnår ved å bruke 
standarden inkluderer: 

 Redusert forretningsmessig risiko tilknyttet informasjonssikkerhets- og personvernbrudd 
 Dokumentert samsvar med forretningsmessige, lovmessige og kontraktuelle krav 
 Kostnadsbesparelser pga. økt effektivitet og ressursbruk i samsvar med forretningsmessig risiko 
 Bedre samspill mellom ledelsen og informasjonssikkerhetsansvarlig 
 Konkurransefortrinn for virksomheten i forhold til compliance og omdømme 
 Redusert ressursbruk ved revisjoner fra kunder og tredjeparter 

Informasjonen om virksomhetens informasjonssikkerhetsarbeid ble samlet inn gjennom en 
spørreundersøkelse. Watchcom har ikke utført en uavhengig verifikasjon av svarene som ble gitt. 

RESULTAT 

Figur 1 viser en oversikt over svar om virksomhetens 
styringssystem for informasjonssikkerhet. Din 
Virksomhet AS bør implementere følgende tiltak for å 
sikre at informasjonssikkerhetsarbeidet bidrar til 
effektiv sikring av virksomhets informasjonsverdier i 
samsvar med beste praksis og virksomhetens strategi, 
mål og behov: 

1. Identifiser relevante parter 
2. Identifiser relevante krav 
3. Dokumenter informasjonssikkerhetspolicy 
4. Tydeliggjør roller og ansvar 

 
Watchcom har ledende eksperter på ISO/IEC 27001 
med lang erfaring innen kursing av ISO/IEC 27001 og 
relaterte standarder, sertifisering, og som rådgiver til store, mellomstore og mindre virksomheter i 
tilpasningen av standarder og andresikkerhetsrammeverk til virksomhetens størrelse og kompleksitet. 
Vi bistår våre kunder jevnlig som prosjektledere og fageksperter under implementering av relevante 
standarder og rammeverk, som rådgiver rundt lov- og forskriftskrav tilknyttet informasjonssikkerhet og 
personvern, og som internrevisor og sparringspartner. Spør oss om våre sertifiseringskurs og hvordan 
våre erfarne rådgivere kan hjelpe din virksomhet med å sikre at informasjonssikkerhetsarbeid vil gi 
virksomheten mest verdi.  
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Figur 1 - Svar fra spørreundersøkelsen 
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2  Resultat 

2.1 Organisasjonens kontekst 

Virksomhetens informasjonssikkerhetsarbeid må bidra til verdiskaping ved å sikre at virksomhetens 
informasjonsverdier beskyttes ved bruk av hensiktsmessige sikringstiltak i samsvar med strategi, mål 
og behov. Det er derfor sentralt å kartlegge interessenter og deres krav og forventninger rundt 
informasjonssikkerhet samt faktorer som påvirker informasjonssikkerhetsarbeidet. 

Spørsmål Ditt svar Anbefaling 

Har virksomheten vurdert hvordan 
interne og eksterne parter, og andre 
faktorer påvirker arbeidet med 
informasjonssikkerhet? 

Vet ikke Identifiser relevante parter 
Det er viktig å identifisere hvilke parter, både 
eksterne (f.eks. IT-driftspartner, kunder, 
myndigheter) og interne (f.eks. styret, ledelsen, 
de ansatte, prosesseiere), som vil påvirkes av 
eller være interessenter for arbeidet med 
informasjonssikkerhet. 

Har virksomheten vurdert hvilke 
krav til informasjonssikkerhet som 
stilles til virksomheten, både 
kontraktuelle, regulatoriske og 
virksomhetsmessige? 

Delvis Identifiser relevante krav 
Det er viktig å identifisere hvilke krav som finnes 
til informasjonssikkerhet for virksomheten, både 
kontraktuelle (eks. SLAer, databehandleravtaler), 
regulatoriske og virksomhetsmessige for å sikre 
at styringssystemet kan bidra til etterlevelse av 
disse. 

Har virksomheten dokumentert 
omfang for styringssystemet? 

Ja Virksomheten din har identifisert og dokumentert 
omfanget av styringssystemet med hensyn til 
grensesnitt og avhengigheter mellom forskjellige 
relevante parter. 
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2.2 Lederskap 

Virksomhetens øverste ledelse har en nøkkelrolle for å sikre et effektivt informasjonssikkerhetsarbeid, 
og må vise nødvendig lederskap og engasjement i sikkerhetsarbeidet. Ledelsen har ansvar for å 
etablere en informasjonssikkerhetspolicy tilpasset behov, med tydelige roller, myndighet og mål for 
informasjonssikkerhet.  

Spørsmål Ditt svar Anbefaling 

Har virksomheten involvert 
virksomhetens øverste ledelse i 
informasjonssikkerhetsarbeidet? 

Ja Virksomheten din har involvert toppledelsen i 
implementeringen av styringssystemet og gitt 
informasjon og fått den nødvendige 
forankringen. 

Har virksomheten dokumentert en 
informasjonssikkerhetspolicy og 
forankret denne hos øverste 
ledelse? 

Nei Dokumenter informasjonssikkerhetspolicy 
Virksomheten bør ha en 
informasjonssikkerhetspolicy som blant annet 
dokumenterer virksomhetens 
informasjonssikkerhetsmål og forpliktelse til å 
oppfylle krav til informasjonssikkerhet. 

Har virksomheten tydelig 
kommunisert hvilket ansvar og 
myndighet ansatte, ledere og øvrige 
roller har når det gjelder 
informasjonssikkerhet? 

Nei Tydeliggjør roller og ansvar 
Det er viktig å definere roller og ansvar (f.eks. 
CISO, internrevisor, mm.) for 
informasjonssikkerhetsarbeidet for å sikre at 
styringssystemet skal kunne ha ønsket effekt, 
oppnå definerte mål og sikre kontinuerlig 
forbedring. 
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2.3 Planlegging 

Avsnittet inkluderes i endelig rapport. 

2.4 Støtte 

Avsnittet inkluderes i endelig rapport. 

2.5 Drift 

Avsnittet inkluderes i endelig rapport. 

2.6 Prestasjonsevaluering 

Avsnittet inkluderes i endelig rapport. 

2.7 Forbedring 

Avsnittet inkluderes i endelig rapport. 
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